
 
 

1 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS  

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DA SILVA FREIRE  

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O CAD ÚNICO PARA A INCLUSÃO 

DE PESSOAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2016 



 
 

2 
 

 

CAROLINA DA SILVA FREIRE  

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O CAD ÚNICO PARA A INCLUSÃO 

DE PESSOAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de Serviço Social de Campos 

da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Serviço Social. 

Orientadora: Profª. Drª. Luzia Helena Galaxe 

de Lima Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

2016 



 
 

3 
 

 

CAROLINA DA SILVA FREIRE  

 

 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE O CAD ÚNICO PARA A INCLUSÃO 

DE PESSOAS EM PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________ 
 Prof. Drª.Luzia Helena Galaxe de Lima Tavares  

Orientadora 
 
 

_____________________________________________ 
Profª. Ms. Cláudia Mara B. dos Santos Alvarenga 

1º Examinador 
 
 

____________________________________________ 
Profª. Ms. Rosane Cristina Moreira de Souza 

2º Examinador 
 

 

 

 



 
 

4 
 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ser essencial em minha vida, pela força 

е coragem durante essa longa jornada. 

Agradeço meus avós paternos e maternos, Valmir e Maria Tereza, Elzo e 

Dilcea, pois sempre me apoiaram e me incentivaram.  

Dedico essa conquista aos meus pais, Alexandre e Elzinea e aos meus irmãos, 

Taís, Othon e Lorena, simplesmente por estarem ao meu lado. Obrigada, pois 

confiaram em mim e foram meus motivadores. Digo que essa conquista é nossa e não 

minha. Muito Obrigada! Amo vocês! 

Agradeço ao meu noivo que sempre acreditou em meu potencial e obrigada, 

pelo apoio e principalmente pela compreensão.  

Agradeço a minha orientadora Luzia, por toda paciência e dedicação. Obrigada, 

por compartilhar sua sabedoria e por ter tornado possível o término deste trabalho. 

Agradeço também as minhas amigas de curso, Ana Luíza Andrade, Carla Cíntia 

Florido, Jéssica Sá, Kelly Gonçalves e Maria Luzia Furriel por todas as nossas 

conversas, risadas e brigas. Já sinto saudade do convívio diário que a faculdade 

proporcionava e até das discussões provocadas pelos trabalhos que fazíamos em 

grupo..haha! Não posso esquecer-me da famosa frase “se ninguém for à aula eu 

também não vou”, parceria até para faltar aula. Obrigada, pelos momentos 

compartilhados. Levarei todas essas amizades feitas para o resto de minha vida, 

presente que a UFF me deu. #dauffpravida 

Enfim, obrigada a todos que contribuíram direta ou indiretamente com essa 

conquista! 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo tratar o Cadastro 

Único como instrumento de coleta de dados e inclusão social de pessoas vulneráveis 

em diversos programas sociais. Além disso, enfatiza a importância da socialização 

dos programas e benefícios que o cadastro proporciona para os usuários inseridos. 

Apresenta a desvinculação do CadÚnico com o Programa Bolsa Família, ou seja, 

tenta romper com a desinformação que o cadastro serve apenas para o Programa de 

transferência de renda PBF, informando os direitos que às vezes o próprio usuário 

não sabe que possui. Com os dados colhidos através do Cadastro Único torna-se 

possível conhecer a realidade das famílias e assim, aprimorar e aperfeiçoar as 

políticas específicas para as famílias vulneráveis. Para dar conta da proposta deste 

estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica e para análise a vivência no estágio foi de 

grande valia. O estudo busca contribuir com informações referentes ao Cadastro 

Único e os seus diferentes programas e benefícios no município de Campos dos 

Goytacazes- RJ.  

 

Palavras-chaves:Cadastro Único; Assistência Social; Serviço Social. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo aborda o Cadastro Único como instrumento de coleta de 

dados e inclusão social de pessoas vulneráveis em diversos programas sociais e o 

seu objetivo é, de fato, dar suporte e condições reais para o usuário conhecer seus 

direitos com o intuito de proporcionar não só a informação, mas que façam uso dos 

programas sociais governamentais disponibilizados. 

A motivação que fundamenta a presente análise surgiu no campo de estágio 

realizado na Gestão do Programa Bolsa Família na área da Assistência Social e foi 

através dessa experiência que identificamos alguns problemas neste cenário como a 

desinformação dos diferentes programas e/ou benefícios que o CadÚnico oferta para 

as pessoas com per capita até três salários mínimos de renda mensal total.  

Como metodologia de pesquisa, utilizamos a pesquisa bibliográfica que 

segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Desta forma a 

pesquisa bibliográfica busca acrescentar ideias específicas de outros autores com 

intuito de enfatizar e desenvolver o trabalho de conclusão de curso.  

O estudo é apresentado em três capítulos. O primeiro capítulo tem como título 

“A proteção social no Brasil a partir da Constituição de 1988: avanços e retrocessos”. 

Esse capítulo foi dividido em dois subitens onde tratamos da proteção social Brasileira 

e as mudanças que ocorreram com a Constituição Federal de 1988.Abordamos 

também a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e retratamos que com o seu 

surgimento a Assistência Social deixou de atuar de forma clientelista. Ao longo do 

capítulo dissertamos sobre a seguridade social falando sobre o tripé formado pela 

Saúde, Previdência e Assistência Social e demos ênfase ao Sistema Único de 

Assistência Social mostrando seus serviços e programas.  

Também tratamos, neste capítulo, sobre as políticas de transferência de renda 

no Brasil, do Programa Bolsa Família que é considerado o maior programa de 

transferência direta de renda, destinado às famílias em situação de pobreza e extrema 
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pobreza e também falamos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é um 

benefício sem condicionalidades, diferente do PBF. 

O segundo capítulo, foi visto, a criação do CadÚnico e o seu objetivo. 

Mostramos a importância de socializar os diversos programas e benefício que esse 

cadastro proporciona e também foi citado os programas do Governo Federal 

vinculados ao Cadastro Único. Temos como Título do capítulo II “O Cadastro Único 

como ferramenta para a implementação e acompanhamento de políticas e programas 

sociais nas esferas federal, estadual e municipal”. 

No terceiro e último capítulo “A intervenção social na vulnerabilidade no cenário 

municipal de Campos dos Goytacazes” que se divide em três itens, falamos dos 

programas municipais que estão entrelaçados com o Cadastro Único e a atuação do 

Assistente Social no âmbito do CRAS Penha. Além disso, abordamos sobre a 

importância da intervenção dos profissionais para com os usuários e finalizamos 

falando da desinformação dos usuários sobre o recadastramento e a atualização 

cadastral.  

Por último, nas considerações finais abordaremos o resultado do nosso estudo, 

buscando constatar que o Cadastro Único é um instrumento que tem o objetivo de 

servir de recurso a outros programas sociais e à formulação de novas políticas 

públicas. Temos, como principal programa de acesso a partir do CadÚnico o 

Programa Bolsa Família, porém, nem todas as pessoas inscritas no cadastro serão 

beneficiários do PBF, pois cada programa tem seu critério e seu recorte de renda, ou 

seja, sua renda per capita. 
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1- A PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 

1988: avanços e retrocessos 

A proteção social que é entendida como uma garantia de direito do cidadão 

oferecida pelo Estado frente às inseguranças sociais. A partir da Constituição Federal 

de 1988, fundam-se novos marcos da proteção social brasileira e com o passar dos 

anos essa proteção sofreu modificações. Neste período a Política de Assistência 

Social começou a fazer parte do Sistema de Seguridade Social formando o tripé com 

a Saúde e a Previdência Social. Então as políticas de proteção social passaram a ser 

financiadas pelo Estado, criando serviços, programas e projetos para as pessoas em 

situação de vulnerabilidade1, risco social e no combate as desigualdades sociais.  

A proteção social pode ser definida como um conjunto de políticas e programas 

governamentais, que tem como intuito oferecer bens e serviços para as famílias ou 

pessoas em situação de vulnerabilidade e os programas de transferência de renda 

surgiram com o objetivo de garantir a proteção dos riscos sociais e a proteção dos 

direitos sociais, ou seja, vieram com a intenção de melhorar a vida do usuário e de 

incluí-lo na sociedade. 

Segundo Maria do Carmo Brant de Carvalho (2006, p.124) a Assistência Social 

é uma velha prática social, mas jovem política pública. É importante entendermos a 

trajetória da Política de Assistência Social após a Constituição Federal de 1988. Com 

base na citação da autora percebemos que neste contexto histórico da Assistência 

como uma velha prática social, ela era comparada com ações de ajuda, filantropia e 

assistencialismo. Entendemos que com a CF/1988 a Assistência passou por 

transformações rompendo com as ações citadas acima e obtendo status de política 

pública garantindo os direitos dos cidadãos.  

Para melhor compreensão, trataremos a seguir sobre o novo modelo de gestão 

socioassistencial a partir do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esse 

sistema surgiu para promover bem estar e proteção a todos que necessitarem, 

passando a ser compreendido como direito público do usuário. Daremos ênfase nas 

                                                           
1 O conceito de vulnerabilidade pela ótica da PNAS entende-se “[...]à população que vive em situação 
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).” 
(PNAS,2004,p.33) 



 
 

11 
 

mudanças que ocorreram na Assistência Social como política pública, e mais à frente 

abordaremos sobre o SUAS que foi um avanço relevante para as crianças, 

adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social.  

 

1.1- O novo modelo de gestão sociossistencial a partir do SUAS 

Com a Constituição de 1988 sucedeu a junção dos três direitos: a Saúde, 

Previdência e Assistência Social, formando o tripé. A Seguridade Social propõe 

garantir a saúde para todos e também a garantia de recursos para a sobrevivência 

das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Assistência Social, como política 

de proteção social não contributiva passa ser direito do cidadão em situação de 

vulnerabilidade e destina-se àqueles que não possuem condições de prover seu 

próprio sustento.  

Vale à pena salientar que depois da Constituição de 1988 a Assistência Social 

teve um grande avanço no Brasil, criando um novo modelo e aconteceu uma evolução 

significativa em relação à sua implementação.  Em 1993 ocorreu um marco na Política 

de Assistência Social com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social com 

destaque na Lei nº 12.435 de 06 de Julho de 2011, que altera artigos e cria outros 

dispositivos à Lei nº8.742, de 07 de Dezembro de 1993 que garante que a Política de 

Assistência é “direito do cidadão e dever do Estado”.  

A partir da LOAS, a proteção social se coloca como um mecanismo contra as 
formas de exclusão social que decorrem de certas vicissitudes da vida, tais 
como a velhice, a doença, a adversidade, as privações[...]. A assistência 
social configura-se como possibilidade de reconhecimento público da 
legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de ampliação de seu 
protagonismo. Nesse sentido, marca sua especificidade no campo das 
políticas sociais, exigindo que as provisões assistenciais sejam 
prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob 
vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e a 
garantia de direitos e acesso para serviços, programas e projetos sob sua 
responsabilidade. (CRUZ, 2012, p.28). 

A LOAS veio parar manter os benefícios eventuais e continuados, programas e 

serviços socioassistenciais para os indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, e sujeitos à exclusão social.  

Inegavelmente, a Loas não apenas introdução novo significado para a 
Assistência Social, diferenciando-a do assistencialismo e situando-a como 
política de seguridade voltada à extensão da cidadania social dos setores 



 
 

12 
 

mais vulnerabilizados da população brasileira, mas também aponta a 
centralidade do Estado na universalização e garantia de direitos e de acesso 
a serviços sociais qualificados, ao mesmo tempo em que propõe o sistema 
descentralizado e participativo na gestão da Assistência Social no país, sob 
a égide da democracia e da cidadania (YAZBEK,1997,p.9)  

É importante salientar que a LOAS é uma política assistencial que sofre com 

os reflexos negativos vividos pela sociedade. Em consequência, a não efetivação dos 

direitos da seguridade social, vemos um aumento das desigualdades sociais refletindo 

no empobrecimento da classe trabalhadora e de seus dependentes. A partir da Lei 

Orgânica, a Assistência Social deixou de atuar de forma clientelista, ou seja, pondo 

um fim nas práticas políticas de troca de favores e passando a exercer serviços que 

garantem a universalização. Porém para enfrentar situações adversas as políticas 

passaram a ter um caráter seletivo, compensatório e focalizador buscando meios 

possíveis para dar conta de atender os anseios da população minimizando o 

agravamento da pobreza.  

Entre vários debates e críticas as políticas elaboradas em 1988, em 2004 

ocorreu a aprovação da Política Nacional de Assistência Social resolução nº.145 de 

15 de Outubro 2004.  

A PNAS é definida como:  

[...] direito de cidadania, com vistas a garantir o atendimento às necessidades 
básicas dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela 
exclusão social.(PNAS, 2005, p.68 apud CRUZ,2012,p.45), apontando assim, 
o papel central da política com asseguradora de direito social, na perspectiva 
do atendimento das necessidades sociais básicas e aponta para a definição 
da população usuária.(CRUZ,2012,p.45). 

 De forma geral a PNAS integra as políticas setoriais visando os enfrentamentos 

e garantia dos mínimos sociais e trabalhando para atender as eventualidades e a 

busca pela universalização dos direitos sociais. Tendo como público alvo os usuários 

da Política de Assistência Social e grupos em situação de vulnerabilidades e riscos 

sociais.  

 Todo esse processo levou a aprovação da regulação do Sistema Único de 

Assistência Social em 2005.  

De acordo com Couto e Silva (2009, p.09) 

O SUAS deve estruturar-se a partir das necessidades básicas da população 

e responder de forma concreta a essas demandas, onde a federação 
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brasileira é pensada nas suas particularidades [...]. O SUAS propõe uma 

política pública de responsabilidade das três esferas federativas respeitando-

se as diferenças entre eles e as demandas diversificadas da população, 

conforme a realidade de cada um.  

Podemos afirmar que a Política obteve avanços, tornando uma política pública 

que tem como objetivo garantir os mínimos sociais e também a igualdade de direitos; 

provendo programas, serviços, projetos e benefícios de proteção básica ou especial 

destinado aos indivíduos, famílias e grupos que deles precisarem. Segundo o MDS 

(2005), o SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, 

que tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo 

da proteção social brasileira. 

No ano de 2005,o SUAS consolidou como sistema a criação da NOB-

RH/SUAS, aprovada pelo Conselho Nacional, pela resolução nº 130 de 15 de julho de 

2005 e passaram a ser implementados em todos os municípios brasileiros a NOB/RH 

e a resolução 109/2009 representando a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais. Essa tipificação descreve os serviços que integram o SUAS por 

meio dos níveis de proteção e complexidade e os serviços são classificados em dois 

tipos; Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial.  

A Proteção Social Básica, é desenvolvida no Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), que é a porta de entrada dos usuários da Política de 

Assistência e tem como objetivo trabalhar a prevenção e também fortalecer os laços 

familiares e comunitárias, evitando situações de violências, conflitos familiares, entre 

outros, sendo o principal responsável por esse serviço, para prevenir situações 

agravantes. O CRAS fica situado nos bairros com maiores índices de vulnerabilidade 

e risco social. 

O Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) é o programa central de 

proteção social básica do SUAS. Esse Programa garante informações e orientações 

às famílias em relação à rede de serviços socioassistenciais, pondo em foco as ofertas 

e serviços básicos continuados para os indivíduos e famílias que estão em situação 

de vulnerabilidade social. Segundo Simões(2010), conforme citado por BAZZAet 

al(2013),os serviços de Proteção Social Básica incidem sobre famílias, parentescos e 

indivíduos, cujos direitos ainda não foram rompidos.  
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O PAIF tem o objetivo de revigorar a proteção da família, recuperando a 

qualidade de vida e impedindo o rompimento dos vínculos familiares, possibilitando a 

superação das situações de fragilidades social e também promove o acesso aos 

benefícios e programas de transferência de renda.  O Programa de Atenção Integral 

a Família tem como princípio dois pilares do Sistema Único de Assistência Social, que 

é a matriacialidade sociofamiliar e a territorialização. O Estado promove a proteção 

social às famílias, sendo essas famílias um núcleo primário de acolhida, convivência 

e afetividade e o território é o local de operalização do PAIF, ou seja, o CRAS e a 

equipe multidisciplinar são os responsáveis pela implementação do PAIF, tendo 

sempre as famílias como núcleo social fundamental para realização de ações e 

serviços. A Proteção Social Básica procura garantir aos indivíduos condições 

fundamentais para que possam progredir e superar a situação de vulnerabilidade 

social.  

A Proteção Social Especial é diferente da Proteção Social Básica, pois a 

Especial é designada ao atendimento especializado dos indivíduos em situação de 

risco pessoal e social; aos menores infratores que precisam cumprir as medidas 

socioeducativas, necessitando de um atendimento interdisciplinar para elaborar um 

plano de acompanhamento com as famílias e também pessoas que sofrem violência, 

abuso e exploração sexual. Essa Proteção Social Especial divide-se em de Média e 

Alta Complexidade.  

No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, as unidades de 

referência para a oferta desses serviços é o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro POP).Segundo a PNAS (2004) a Proteção Social 

Especial de Média Complexidade tem suas ações destinadas às famílias e indivíduos 

com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram 

rompidos. Já a Proteção Social Especial de Alta complexidade designa-se às pessoas 

com vínculos familiares rompidos e frágeis, e tem como intuito garantir a proteção 

integral.  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais a PSE de 

Alta Complexidade inclui os serviços de acolhimento institucional nos abrigos, 
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albergues e Casa de passagem sendo ofertados serviços, programas e benefícios, 

atendendo às demandas voltadas para as crianças, adolescentes e suas famílias, que 

encontram - se em situação de vulnerabilidade social. A Proteção Básica e a Proteção 

Especial, tem como dever atender a quem dela precisa, sempre com o objetivo de 

diminuir a exclusão social e com o propósito de consolidar e fortalecer os laços 

familiares e comunitários das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e 

risco social.  

Com a implementação do Sistema Único de Assistência Social, a Assistência 

obteve maior organização entre os seus serviços, programas, benefícios e projetos, 

ou seja, ocorreu uma melhor e maior articulação com a União, estados e municípios 

e também a política de Assistência Social teve uma integração com as demais 

políticas.  

Depois da Constituição Federal de 1988, a Assistência Social alcançou status 

de Política Pública introduzida na Seguridade Social e tem como função assegurar os 

direitos sociais. Essa inovação na área da proteção social foi conquistada com a 

criação da Lei Orgânica da Assistência Social, e criou moldes de garantia e acesso 

aos benefícios sociais. Com a CF/1988 a ampliação dos direitos sociais foi um avanço 

para a democratização no Brasil e é óbvio que essa mudança não ocorreu sem atritos, 

pois modificar uma cultura política de anos pode gerar conflitos entre pessoas que 

utilizam os recursos públicos para benefícios do seu próprio interesse.  

Nem sempre os programas e projetos são implementados do jeito que deveriam 

ser, e da forma na qual está no papel. No campo de estágio, onde presenciei o 

trabalho do Serviço Social, pude observar que o usuário pensa que está pedindo um 

favor. A maioria desconhece que a política tem como objetivo a universalização dos 

direitos sociais, tornando igualdade de direitos para quem dela necessitar. Sendo que 

essa universalidade abordada na lei não existe, pois ocorrem as implementações de 

políticas públicas com seletividade, os usuários passam por uma seleção com base 

em suas condições socioeconômicas e a partir disso são selecionados os usuários 

que tem perfil para ser beneficiados pela Assistência Social, ou seja, abala o conceito 

de universalidade. Na Lei é direito do cidadão e na prática esse direito às vezes não 

se concretiza.  
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Segundo Santos & Santos, 2010 (apud BAZZA et al, 2013), é preciso buscar 

novos modelos de política social, que visem ações continuadas, e que ultrapassem as 

políticas assentadas em recortes sociais. Pois se sabe que, as desigualdades sociais 

atingem os indivíduos, famílias e coletividades, atravessam à moradia, a renda, a 

saúde, o convívio familiar entre outros, devido o processo da produção social.  

Com o decorrer do texto compreendemos que a Assistência Social progrediu 

como política pública, porém é dever do Estado proporcionar condições do 

atendimento para além do atendimento emergencial, ou seja, é fundamental articular 

a qualidade diante das demandas e das necessidades sociais, provendo a proteção 

social.  

No subitem a seguir iremos tratar sobre as políticas de transferência de renda 

no Brasil, abrangendo o maior programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades que é conhecido como “Programa Bolsa Família” (PBF) e também 

será mencionado o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é uma 

transferência de renda sem condicionalidades que atende à população em situação 

de pobreza2 e de extrema pobreza3.  

1.2- As políticas de transferência de renda no Brasil 

Em 2004 o Programa Bolsa Família veio unir o Bolsa Escola, o Vale Gás e o 

Bolsa Alimentação em apenas um programa que é conhecido como o maior Programa 

de Transferência de Renda do Brasil. Essa junção ocorreu com intuito de unir e 

ampliar outros programas sociais.  

Instituído em 9 de Janeiro de 2004 pela lei 10.836, regulamentado pelo Decreto 

nº 5.209, de 17 de Setembro de 2004, alterado pelo Decreto nº 6.157 de 16 de Julho 

de 2007 como parte do programa Fome Zero, o PBF objetiva “reduzir a pobreza e 

promover a redução da desigualdade da distribuição de renda no Brasil.” 

(CARVALHO,2013,p.20).  

                                                           
2Pobreza com base no PBF caracteriza-se pela renda familiar mensal per capita de até R$ 170,00. 
 
3 Extrema Pobreza com base no PBF refere-se as famílias que possuem renda mensal por pessoa 
inferior ou igual a R$ 85,00.  
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Este Programa é composto por três dimensões fundamentais: a primeira é a 

transferência direta de renda às famílias. A segunda são as condicionalidades nas 

áreas da Saúde, Educação e Assistência Social e a terceira dimensão são as ações 

complementares que tem como intenção dar suporte àquelas famílias em situação de 

vulnerabilidade.  

A vulnerabilidade, não quer dizer que o indivíduo esteja na linha da pobreza, as 

situações de vulnerabilidade não podem ser apontadas por causa da pobreza, ou seja, 

a vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza. Entendemos que a pobreza é uma 

condição que aumenta a vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é caracterizada tanto 

pela falta de recursos, quanto pela carência de defesas do indivíduo para poder 

enfrentar situações de insegurança no decorrer da vida.  

Segundo a autora Bronzo (2009) Nem todos os que se encontram em situação 

de vulnerabilidade são pobres – situados abaixo de alguma linha monetária da 

pobreza – nem todos os pobres são vulneráveis da mesma forma. 

O foco do Programa Bolsa Família são as famílias em estado de extrema 

pobreza ou consideradas pobres e o limite que define essa pobreza é obtido pela 

renda familiar. O MDS (2014) “completa dizendo que o valor mensal que o beneficiário 

recebe pelo programa é composto por vários tipos de benefícios, sendo pagos do perfil 

das famílias registrado no CadÚnico, sendo elas: renda mensal per capita, número de 

integrantes na casa, total de crianças e adolescentes até 17 anos e também a 

existência de gestantes” (apud STECHI, 2015,p.41). 

O valor máximo da renda per capita é de R$ 170,004 para as famílias que 

possuem crianças ou adolescentes de até 17 anos na sua composição familiar, 

frequentando a escola regularmente e que estejam em dia com pesagem e vacinação. 

Pode ser concedido o benefício básico que é no valor de R$ 85,00 para famílias com 

renda per capita atéR$85,00, ou seja, famílias de extrema pobreza. E o benefício 

variável que são para as crianças e adolescentes de 0 até 15 anos no valor de R$ 

                                                           
4Esses valores se referem à moeda em Real do país em 2016. 
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39,00, também tem o benefício jovem que são para os jovens de 16 e 17anos no valor 

de R$ 46,00.  

O Governo Federal oferece o auxílio gestante no valor de R$39,00, sendo 9 

parcelas mensais à partir do momento em que a gravidez for identificada pela área da 

saúde e o auxílio nutriz no valor de R$39,00 para as famílias que tenham em sua 

composição familiar crianças de 0 a 6 meses de idade. Para que o benefício seja 

concedido, a criança precisa ter seus dados incluídos no cadastro até o sexto mês de 

vida. 

O benefício de superação de pobreza é repassado para as famílias que mesmo 

recebendo o benefício não ultrapassa a renda de R$85,00 per capita e continuam na 

extrema pobreza. E cada família pode ter direito a um valor de benefício, ou seja, o 

valor do benefício varia de acordo com o cálculo feito a partir da renda per capita por 

pessoa. 

O Programa Bolsa família traz as condicionalidades e o beneficiário tem que 

assumir o compromisso de cumprir o que o programa exige para continuar recebendo 

o benefício. Segundo o MDS (2014),conforme citado por STECHI (2015, p.42) “define 

as condicionalidades como compromissos assumidos pelos beneficiários, assim como 

pelo poder público, a fim de ampliar o acesso dessas famílias aos seus direitos sociais 

básicos.” 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)faz o 

acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família de uma forma vinculada 

com os Ministérios da Saúde e Educação.  As crianças menores de 6anos5 precisam 

ser pesadas, vacinadas e também devem realizar os exames frequentemente. As 

gestantes devem fazer o Pré-natal e as nutrizes realizam acompanhamento e as 

crianças de 6 até 15 anos precisam ter frequência escolar de pelo menos 85% e os 

jovens de 16 a 17 anos tem que ter frequência de 75%. 

 As condicionalidades referentes às políticas de Saúde e Educação, e as áreas 

de população carente e vulnerável ganham reforços ampliando a rede de assistência 

                                                           
5Link do site referente às condicionalidades do PBF 
<http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/novo_sicon.pdf> Acesso: em 
06 de Jun. de 2016.  
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social. Essa articulação com as políticas de Saúde, Educação e Assistência geram 

mais condições de saúde e de escolaridade, evitando assim o trabalho infantil. 

O Programa Bolsa Família reconhece o papel e a importância das mulheres na 

gestão das famílias. Podemos dizer que a mulher passa a ter um reconhecimento 

maior no mundo público e o benefício pode ser representado como uma segurança 

nos momentos de vulnerabilidade vivida pela família e até mesmo em caso de 

separação ou desemprego. Essas mulheres relatam que com o “dinheirinho” que 

recebem do PBF conseguem ter mais autonomia, e algumas mulheres não precisam 

se humilhar pedindo dinheiro ao companheiro ou marido. Elas falam que o benefício 

do Bolsa Família ajuda nas despesas da casa.  

 Contudo o Programa pode apresentar falhas, mas tem como objetivo incentivar 

a permanência da criança na escola e visa erradicar o trabalho infantil proporcionando 

mais condições de saúde, pois as crianças menores de 6 anos tem que estar com a 

vacinação e pesagem em dia, e as gestantes realizando o pré natal.  

Esse programa é considerado um dos maiores programas de transferência de 

renda existente no País. Ele já beneficiou e beneficia diversas famílias em situação 

de vulnerabilidade, pobreza e extrema pobreza, sendo que o Assistente Social não 

tem como intervir, ou seja, o PBF é um programa “montado” pelo governo onde o 

Assistente Social não tem autonomia de mudar ou reverter a situação para o usuário 

ser beneficiado. Por exemplo, o governo determina pela renda per capita os usuários 

que vivem em situação de extrema pobreza e pobreza.  

No campo de estágio muitas vezes presenciamos aquelas famílias que 

necessitam do benefício do Programa Bolsa Família, porém não podem ser 

beneficiadas, visto que é propício ressaltar um caso que ocorreu e sempre vem 

ocorrendo: Uma família com uma composição familiar composta por quatro pessoas 

e um dos componentes recebe o Benefício de Prestação Continuada a renda per 

capita fica superior e automaticamente essa família não tem perfil para receber o 

benefício do PBF. Sabemos que uma família com essas características precisa do 

benefício do Bolsa Família, pois são três menores de idade e a responsável  familiar, 

portanto quatro membros nessa composição. A mãe tem que cuidar do filho deficiente 

que necessita de cuidados e não pode trabalhar, pois como sabemos um salário 
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mínimo não é suficiente para manter uma criança deficiente que necessita de fraldas, 

remédios, comida e ainda manter o restante de sua família. Era de extrema relevância 

o Assistente Social com o seu parecer social ter a autonomia de reverter essa 

situação, porque não podemos levar em conta somente a renda per capita e sim a 

necessidade da família.  

O estudo demonstra que o PBF surgiu unindo os programas como o Vale Gás, 

o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação em apenas um programa, que é o Programa 

Bolsa Família. E esse programa veio direcionado às famílias de extrema pobreza e as 

famílias em situação de pobreza no Brasil. 

Hoje no País existem dois grandes programas de natureza de transferência 

direta de renda o PBF e o BPC. Eles foram criados para a população de extrema 

pobreza ou em situação de pobreza e vulnerabilidade. Já mencionamos e falamos 

resumidamente do Programa Bolsa Família e agora, iremos abordar um pouco sobre 

o Benefício de Prestação Continuada que é conhecido como BPC-LOAS.  

O Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social 

(BPC-LOAS) é uma transferência de renda sem condicionalidades, diferente do 

Programa Bolsa Família. Esse benefício é destinado aos indivíduos inválidos, 

deficientes ou os idosos de 65 anos de idade ou mais, sendo que a renda per capita 

familiar tem que ser menor ou igual a ¼ do salário-mínimo. O BPC corresponde ao 

pagamento mensal de um salário mínimo sem décimo terceiro, e foi um direito 

garantido na Constituição Federal de 1988 implementado a partir de 1995. Através da 

Previdência e da Assistência Social no governo federal deu-se o início da 

implementação do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência 

Social.  

Os beneficiários que fazem parte de um desses programas mencionados 

acima, o PBF e o BPC tem que estar inserido no Cadastro Único do Governo Federal. 

O cadastro surgiu com intuito de mapear as famílias que vivem em condição de 

pobreza e as que vivem em estado de não acesso aos direitos básicos e 

fundamentais, que para o governo são aquelas famílias que ganham até meio salário 

mínimo por pessoa ou que ganham até três salários mínimos de renda mensal. Todos 

os brasileiros que vivem nessas condições devem ser incluídos no CadÚnico, pois é 
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através desse banco de dados que é possível conhecer melhor a vida dos usuários 

facilitando a análise das principais necessidades das famílias cadastradas. 

Ao decorrer do trabalho pontuaremos, sobre o Cadastro Único como ferramenta 

para a implementação e acompanhamento de políticas e programas sociais nas 

esferas federal, estadual e municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- O CADASTRO ÚNICO COMO FERRAMENTA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS SOCIAIS NAS 

ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 
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O CadÚnico foi um instrumento criado pelo Governo Federal e é fundamental 

para identificar a realidade das famílias e através dos dados colhidos o governo 

elabora estratégias para tornar acessíveis os programas governamentais para as 

famílias cadastradas. 

O cadastro único surge em 2001, com a intenção de mapear as famílias que 

vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza. Que para o governo 

federal, são as famílias que sobrevivem com menos de um quarto de salário 

mínimo per capta/mês (extrema pobreza) e famílias que sobrevivem com até 

meio salário mínimo por mês (pobreza). Todos os brasileiros que vivem 

nestas condições devem ser incluídos neste banco de dados que tem servido 

de bússola para orientar ações e programas sociais estatais. (RAMOS, 2012, 

p.2) 

A elaboração do Cadastro Único foi para unir todos os programas, e podemos 

dizer que ele é a porta de entrada para os diversos programas e benefícios. Instituído 

por meio do decreto nº3.877, de 24 de Julho de 2001 e revogado pelo Decreto 6.135, 

de 26 de Julho de 20076, e outras normas, veio com o intuito de combater a pobreza, 

a vulnerabilidade e com isso mostrar os direitos dos cidadãos. Com embasamento em 

Ramos “[...] o CadÚnico é uma ponte que facilita o acesso de cada pessoa cadastrada 

a políticas públicas.” (RAMOS,2012, p. 6). Vale ressaltar que nem sempre os 

cadastrados no Cadastro Único irão receber o benefício do Bolsa Família.  

Esse cadastro oferece um leque de informações e através dele identificamos 

as famílias de baixa renda, adultos analfabetos, famílias com trabalho informal, 

pessoas com deficiência, entre outras características. Contudo, percebemos que o 

Cadastro Único nasceu para somar e para romper com o clientelismo, sabendo que 

ele tem inúmeras funcionalidades. 

A proposta de enfrentamento à vulnerabilidade do Cadastro Único é o que 

objetivamos tratar no item a seguir. 

                                                           
6Leia o Decreto nº 6.135, de 26 de Junho de 2007, que regulamenta o Cadastro 
Único<.http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/_doc/decretos/2007/Decreto%20
n%206135%20de%2026.06.2007.pdf.>Acesso: em 20 de Fev. de 2016 
 
Acesse, também, a Portaria nº 177, de 16 de Junho de 2011, que define procedimentos para a gestão 
do Cadastro Único, no endereço eletrônico 
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/portarias/2011/portaria_177_consolidad
a.pdf.> Acesso: em 20 de Fev. de 2016. 
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2.1- O Cadastro Único como proposta de enfrentamento à vulnerabilidade  

O Cadastro Único7é uma proposta do Governo Federal que foi implantado para 

melhor atender a população que está em situação de pobreza, bem como aqueles que 

vivem em estado de extrema pobreza, colhendo os dados necessários para incluir as 

famílias cadastradas em algum programa social do Governo, Estado ou Município. E 

foi a partir de 2003 que o CadÚnico acabou se tornando um fundamental instrumento 

para estas coletas de dados no Brasil. 

Hoje, o CadÚnico é uma realidade porque se apostou nos municípios 

brasileiros. Acreditou-se em seu conhecimento da realidade de sua 

população, no seu compromisso e na sua responsabilidade perante o 

desenvolvimento social. (CAMPELLO; NERI, 2013, p 21).  

O Cadastro Único foi criado com a intenção de ser a única base cadastral para 

todos os programas sociais. Quando ocorreu a mudança do Governo Federal, e do 

Presidente da época o Cadastro Único passou por um ajuste e foi apontada uma nova 

direção para essa ferramenta.  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome ficou responsável 

pela gestão do CadÚnico. O MDS tem a responsabilidade por coordenar, 

acompanhar, administrar, supervisionar a implantação e também a execução do 

cadastro. O Cadastro Único concede acesso a vários tipos de informações podendo 

identificar a população que vive em situação de pobreza e extrema pobreza.  

Mas na fase atual, em que foi definida uma melhor organização administrativa 

para cuidar do Cadastro, espera-se que o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome tenha condições mais favoráveis para corrigir as 

falhas detectadas e inserir as melhorias necessárias, de modo que o 

Cadastro Único cumpra com mais eficiência o seu propósito e, repito, a sua 

função essencial de apoio a todos os programas voltados para a camada 

mais necessitada da população brasileira, minimizando os riscos de desvios 

de recursos e de destinação indevida dos benefícios ofertados. (Relatório 

TCU item 13) 

Através do cadastro é possível mapear as desigualdades encontradas no 

Brasil, através do perfil socioeconômico da população de diversos lugares do País. 

                                                           
7No CadÚnico no mês de abril de 2015, existiam 27.189.653 famílias inscritas no Cadastro para 
Programas Sociais, o que corresponde a 81.811.228 pessoas cadastradas, distribuídas nos 5.570 
municípios do país. Disponível em <http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>Acesso: 
em 28 de Jun. de 2016. 
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Por isso é fundamental a importância dessa base de dados, pelo Governo Federal, 

Estadual e Municipal e também é relevante salientar que o CadÚnico auxilia também 

todos os envolvidos na gestão das políticas públicas. A utilização do CadÚnico na 

gestão das políticas sociais é parte do esforço pela mudança de práticas clientelistas 

e assistencialistas. O cadastro é a ferramenta que deve ser usufruída pelos cidadãos 

que dele necessitar enquanto direito. 

A inscrição no CadÚnico gera inclusões nos Programas Sociais de acordo com 

o perfil e per capita  de cada um deles. Logo, nem sempre preenchendo o Cadastro 

Único será sinônimo de inclusão no PBF. Ou seja, nem todos os usuários inseridos 

no Cadastro Único serão beneficiários do Programa Bolsa Família, porque para ser 

beneficiário do PBF tem que ter a per capita até R$ 85,00 ou até R$ 170,00 para as 

famílias que possuem crianças ou adolescentes de até 17 anos na sua composição 

familiar, frequentando a escola regulamente e que estejam em dia com pesagem e 

vacinação. Se a per capita familiar for R$ 171,00o usuário não pode fazer parte do 

PBF, mas tem direito a Tarifa Social da Ampla, pois a Tarifa Social tem a per capita 

de meio salário mínimo e essa família tem perfil para estar inserido nesse benefício. 

Essa explicação vale para os demais programas sociais ligados ao CadÚnico frisando 

sempre nas condicionalidades impostas e na per capita dos programas e benefícios.  

A partir da trajetória histórica da Política de Assistência Social identificamos que 

houve o rompimento com vários modelos ocorrendo a ruptura do assistencialismo e 

reforçando a igualdade de direitos aos cidadãos e também a prevenção para superar 

situações que enfraquecem as famílias. 

O Responsável Familiar (RF) deve atualizar o cadastro a cada dois anos ou 

sempre que houver alterações na sua composição familiar, na renda, escola, 

endereço ou qualquer outra informação que compõe o cadastro. Independente do 

prazo para atualizar, ele tem o direito de alterar.  

O Cadastro Único tem uma amplitude de informação onde identificamos as 

características do domicílio, quantidade de membros que residem naquela casa, 

quanto é gasto com despesas, local onde são atendidas pela rede de Assistência 

Social e Saúde, se tem alguma pessoa com deficiência, o nível de escolarização, 

informação sobre as fontes de renda da família e também questiona se existe trabalho 
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infantil na mesma. Todos os membros cadastrados, têm seu número de identificação 

social (NIS), e é através deste NIS que estas pessoas são identificadas.  

A maioria dos usuários acham que o Cadastro Único é cadastro do Bolsa 

Família, e quando para de receber o benefício do PBF por não ter mais perfil pensam 

que não precisam manter o cadastro atualizado. No entanto, é de extrema importância 

a atualização do cadastro para ter direito aos outros programas sociais e assim o 

governo obtém as informações necessárias para classificar as famílias que estão em 

situação de não acesso às necessidades fundamentais e em situação de pobreza.  

O CadÚnico é considerado a porta de entrada para os programas sociais do 

Governo Federal, Estadual e Municipal. Ele possibilita a participação das famílias em 

programas sociais e através desse cadastro é possível conhecer a realidade 

socioeconômica das famílias cadastradas, trazendo informações de todos e 

proporcionando a implementação das políticas específicas, que possam contribuir 

para a redução das vulnerabilidades sociais.  

Avançaremos na discussão dos programas sociais e os benefícios que o 

Cadastro Único propicia para as famílias cadastradas, elencando o programa mais 

conhecido e procurado pelos usuários no CRAS Penha, no município de Campos dos 

Goytacazes e falaremos também sobre os programas que abrangem os diversos 

municípios e estados.  

2.2- Programas ligados ao CadÚnico para inclusão social de pessoas 

vulneráveis 

Abordaremos sobre os programas que o Cadastro Único oferta e começaremos 

falando do mais conhecido e mais procurado que é o Programa Bolsa Família. O PBF 

é um Programa de transferência de renda direta para as famílias em situação de 

pobreza e as famílias que vivem em estado de não acesso aos direitos fundamentais. 

Muitos pensam que o CadÚnico oferece apenas o Bolsa Família, mas é fundamental 

transmitir a informação que o cadastro não é somente para quem recebe o bolsa 

família, pois nem todos que estão inseridos no Cadastro Único são beneficiários do 

programa.  
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Outro benefício oferecido pelo Cadastro Único é a Tarifa Social de Energia 

Elétrica, criada de acordo com a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002 e alterada no 

dia 20 de Janeiro de 2010 pela Lei nº 12.212 8, ofertando desconto no pagamento da 

conta de luz para as famílias de baixa renda, com renda até meio salário mínimo por 

pessoa ou beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência social 

(BPC). O desconto varia de 10% a 65% e as famílias indígenas e quilombolas com 

renda familiar menor ou igual até meio salário mínimo mensal tem direito a 100% de 

desconto, até o limite de 50kwh/mês de consumo. Esse desconto ocorre também para 

as famílias com renda total de até três salários mínimos por mês quando existem 

pessoas no meio familiar em tratamento de saúde necessitando usar constantemente 

aparelhos com grande consumo de energia elétrica.  

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” criado de acordo com a Lei no 11.977, 

de 7 de julho de 2009 e alterado no dia 16 de Junho de 2011 pela Lei Nº 12.4249é 

direcionado para as famílias de baixa renda auxiliando na compra da casa própria. 

Esse é concedido às famílias cadastradas também no CadÚnico e com renda mensal 

bruta de até R$ 1.800,00 podendo ser custeado até 90% do valor do imóvel. Também 

tem o Minha Casa, Minha Vida por financiamento, neste caso, basta ir diretamente ao 

banco da Caixa ou no Banco do Brasil para solicitar um financiamento e não é 

necessário ser cadastrado no CAD.  

A Isenção da Taxa de Concurso Público, Decreto nº 6.593 de 2 de Outubro de 

200810é outro benefício que o Cadastro Único oferta e os usuários têm como direito 

ficar isento da taxa de inscrição em concursos públicos se no edital vier escrito que o 

usuário com o NIS atualizado ficará isento dessa taxa.  

                                                           
8Link referente aLei no 12.212 de 20 de Janeiro de 2010 da Tarifa Social de Energia Elétrica 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12212.htm> Acesso: em 10 de Out. de 
2016. 
 
9 Link referente aLei Nº 12.424, de 16 de Junho de 2011do Programa Minha Casa, Minha Vida 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1> Acesso: em 10 de 
Out. de 2016. 
10 Link referente ao Decreto nº 6.593 de 2 de Outubro de 2008- Isenção da Taxa de Concurso público 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6593.htm> Acesso: em 10 de 
Out. de 2016. 
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Outro benefício que faz parte do Cadastro Único é a Carteira do Idoso que são 

para aquelas pessoas com 60 anos ou mais que possuem renda individual menor ou 

igual a dois salários mínimos que não podem comprovar renda. O idoso pode ter 

desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens interestaduais em transporte 

coletivo.  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi criado para poder 

retirar as crianças e adolescentes de até 16 anos do trabalho infantil, exceto aqueles 

na condição de aprendiz a partir dos 14 anos e o objetivo do programa é afastar esses 

meninos e meninas do trabalho precoce e assegurar a transferência direta de renda 

às famílias, oferecendo inclusão em serviços de orientação e acompanhamento, 

exigindo a frequência escolar. O Cadastro Único proporciona o PETI para combater o 

trabalho infantil e incentiva a criança e o adolescente a estudar para ter uma qualidade 

de vida melhor.  

O Benefício da Aposentadoria para pessoa de Baixa Renda, incluída pela Lei 

no 12.470 de 31 de Agosto de 201111, é destinado às pessoas que se dedicam 

somente ao trabalho de casa, ou seja, do lar, que não têm renda própria e que fazem 

parte de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Contribuindo com 

5% do salário mínimo para a Previdência Social será necessário a colaboração por 15 

anos e ter pelo menos 60 anos de idade para começar a receber. 

O Bolsa Verde instituído pela Medida Provisória nº 535, de 2 de Junho de 2011 

e regido pelo Decreto nº 7.572, de 28 de Setembro de 201112é um programa de 

transferência de renda e é pago a cada três meses para as famílias extremamente 

pobres que moram em áreas protegidas e conservem florestas nacionais, reservas 

                                                           
11 Link referente a Lei no 12.470 de 31 de Agosto de 2011 -  Aposentadoria para pessoa de Baixa Renda 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12470.htm> Acesso: em 10 de Out. de 
2016. 
 
 
12Link referente ao Programa Bolsa Verde - Decreto nº 7.572, de 28 de Setembro de 2011 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7572.htm> Acesso: em 10 de 
Out. de 2016. 
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extrativistas federais, projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento 

sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista, entre outras áreas.  

O Programa Brasil Carinhoso é outro programa que o Cadastro Único 

proporciona e é um complemento ao Bolsa Família. Destina-se às famílias 

extremamente pobres que tenham crianças de zero a 15 anos, ajudando com uma 

transferência de renda direta para a criação dessas crianças.  

O benefício do Telefone Popular dá direito a90 minutos por mês para fazer 

ligações para outros telefones fixos da mesma cidade, pagando até R$ 15,00 por mês. 

Esse benefício só é concedido às famílias de baixa renda que estejam cadastrados 

no Cadastro Único.  

A Carta Social é um benefício que está entrelaçado com os usuários do 

Programa Bolsa Família, dando ao beneficiário do PBF o direito de enviar a carta 

social com peso máximo de 10 gramas, sendo cobrado o valor de R$ 0,01 centavo.  

O Pro Jovem Adolescente instituído pela Lei no 11.129, de 30 de Junho de 2005 

passa a reger-se, pela Lei nº 11.692, de 10 de Junho de 200813,foi criado para o 

fortalecimento da convivência familiar e comunitária, para o retorno dos adolescentes 

e jovens de 15 a 17 anos à escola. Tem direito ao programa, famílias beneficiárias do 

PBFou em situação de risco social.  

O BPC-LOAS Decreto Nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 art. 20 da Lei 

nº 8.742 de 7 de dezembro de 199314, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

acresce parágrafo ao art.162 do Decreto nº3.048, de 6 de maio de 1999é um benefício 

que consiste em pagamento mensal de um salário mínimo, sem o décimo terceiro 

                                                           
13Link referente a Lei nº 11.692, de 10 de Junho de 2008 - Programa Pro Jovem 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm>Acesso: em 10 de Out. de 
2016. 
 
 
14Link referente a Lei no 8.742 de 7 de Dezembro de 1993 – BPC 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6214.htm>Acesso: em 10 de Out. 
de 2016. 
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salário, a idosos com 65 anos ou mais de idade e também as pessoas com deficiência, 

que comprovem ter renda per capita inferior a ¼  de salário mínimo. 

 O Pronatec é mais um dos programas que o Cadastro Único propicia e é um 

programa que democratiza a oferta de cursos de educação profissional, além de 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público. Ele busca ampliar e 

qualificar os jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de 

renda. 

O Cadastro único também oferece o Programa de Cisternas e beneficia a 

população rural de baixa renda com construção de cisternas na região do semiárido 

brasileiro.  

As Cestas Nutricionais para Gestantes é uma complementação alimentar para 

as grávidas em situação de pobreza, insegurança alimentar e que estejam inseridas 

no Cadastro Único. Esse benefício vem com o intuito de prevenir e dar condições para 

a essas mulheres no período de gravidez.  

Todos os programas e benefícios mencionados acima são ofertados pelo 

Cadastro Único. Os inseridos no CadÚnico podem participar de qualquer um deles, 

sendo que cada programa tem o seu critério, ou seja, cada um deles tem sua renda 

per capita estipulada.  

No município de Campos dos Goytacazes, de acordo com o estágio realizado 

na Gestão do PBF e no CRAS Penha, percebemos que o programa mais conhecido 

para os usuários cadastrados no CadÚnico é o PBF. Sendo que é de grande 

relevância os profissionais socializarem os demais programas que o cadastro oferta e 

a não atualização do Cadastro Único faz com que os beneficiários percam o direito de 

usufruir do benefício e levam a desvinculação do próprio. Os programas sociais 

entrelaçados ao Cadastro Único são: O Bolsa Família, O Benefício de Prestação 

Continuada, Tarifa Social, Benefício da Aposentadoria para pessoa de baixa renda, 

Isenção de Concurso Público, entre outros. O Bolsa Família é um programa que tem 

como objetivo beneficiar as famílias que estão em condições de pobreza e extrema 

pobreza e é o maior programa de transferência de renda do Brasil. Da maioria dos 
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programas listados acima o PBF é o mais abrangente e mais procurado pelos 

usuários.  

Traremos ao debate a intervenção social na vulnerabilidade no cenário 

municipal de Campos dos Goytacazes dando ênfase no serviço que a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Humano e Social desenvolve com os cidadãos que 

vivem em situação de vulnerabilidade, pobreza e risco social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- A INTERVENÇÃO SOCIAL NA VULNERABILIDADE NO CENÁRIO 

MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  

 

A partir deste, momento faremos uma abordagem sobre o cenário municipal 

de Campos dos Goytacazes e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 
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Social (SMDHS),que vem desenvolvendo um serviço municipal cuidando dos 

interesses das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e de risco 

social. Esse órgão é consolidado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes 

possuindo um funcionamento de implementação de bases físicas para o 

desenvolvimento da política pública de assistência social, orientada pelo Governo 

Federal e com base na PNAS tendo em vista seu enfrentamento, a garantia dos 

mínimos sociais e a igualdade de direitos. A Secretaria Municipal trabalha vinculada 

ao Centro de Referência de Assistência Social e ao Centro Especializado de 

Assistência Social proporcionando acesso aos bens e serviços socioassistenciais para 

os indivíduos que estão vulneráveis. 

 

Na cidade hoje existem treze CRAS. Conforme apontam os indicadores 

definidos na Norma Operacional Básica e Sistema Único de Assistência Social/2005 

o Centro de Referência da Assistência Social deve ser instalado em território de maior 

concentração de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, sendo o CRAS 

o responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica, e 

quando necessário intervém junto com o CREAS, que no município, são 3 unidades 

para o atendimento às famílias com direitos violados.   

 

Neste contexto mostraremos adiante a importância do Cadastro Único na 

cidade de Campos dos Goytacazes. Podemos dizer que esse cadastro veio para 

romper com as trocas de favores, ou seja, o clientelismo e analisaremos essa 

ferramenta que é essencial para a execução das políticas sociais em todos os níveis 

Federal, Estadual e Municipal, tendo em vista que o município de Campos começou 

a usar o CadÚnico como ferramenta de inclusão nos programas municipais. 

 

3.1- A importância do Cadastro Único para Programas Sociais no município 

de Campos dos Goytacazes  

De acordo com o ofício de circular nº. 02 ,SENARC/ MDS, enviado de Brasília, 

no dia 11 de julho de 2006, o Termo de adesão ao Programa Bolsa Família e ao 

Cadastro Único de Programas Sociais foi assinado em 09 de dezembro de 2005 pelo 

Ministro do Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS) e pelo 
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prefeito de Campos dos Goytacazes à época. 

 

O Programa Bolsa Família no município foi ligado à Secretaria de Educação 

até dezembro de 2008. A partir de 2009 passou a ser vinculado à Secretaria Municipal 

de Família e Assistência e do ano de 2015 até o momento está filiado à Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Social. Antes da implementação dos CRAS a inclusão no 

Cadastro único era realizada na Gestão do Programa Bolsa Família 

O CRAS da Penha de Campos dos Goytacazes foi inaugurado no dia 30 de 

Maio de 2009, e a partir desta data começaram a ocorrer as inclusões no Centro de 

Referência da Assistência Social do território da Penha.  

Sabemos que o CRAS é a “porta de entrada” dos usuários à rede de proteção 

social básica do SUAS. O primeiro atendimento no Centro de Referência é a reunião 

de acolhida que acontece semanalmente onde são socializadas as informações 

acerca dos benefícios e dos serviços da rede sócio assistencial. Ao final dessa reunião 

de acolhida é agendado o atendimento particularizado de acordo com a possibilidade 

da equipe para referenciar, ou seja, para realizar o cadastro do CRAS e se a família 

tiver renda de até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de 

renda mensal tem direito a se inscrever no Cadastro Único.  

Para participar dos programas Municipais é preciso ser referenciado pelo 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e ser cadastrado no Cadastro 

Único do Governo Federal. Essa utilização do CadÚnico e do Cadastro do CRAS foi 

se tornando obrigatória e gerando o armazenamento de dados completos sobre cada 

família cadastrada.  

No ano de 2015, foi identificado pelo secretário da época e pela Diretora de 

Departamento de Proteção Social Básica que a maioria dos beneficiários que são 

contemplados com os programas municipais não eram referenciados no CRAS e que 

uma grande parte que estavam inclusos no Programa Municipal Cheque Cidadão não 

estavam cadastrados nos Centro de Referência de seu território e nem tinham 

CadÚnico do Governo Federal.  

Sendo assim, fica esclarecido que o Cheque Cidadão de acordo com a Lei nº 

8.082, de 20 de Maio de 2009 que altera a redação dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal 
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nº 7.956/2007 é um dos programas ofertado pelo município de Campos dos 

Goytacazes. Veio para substituir o Programa Vale Alimentação que na época era de 

R$50,00, tendo sido por sua vez implantado em setembro de 2004.  

A atual prefeita tinha o intuito para o seu primeiro mandato de igualar o 

Cheque Cidadão com o que era desenvolvido pelo Estado de R$ 100,00. No ano de 

2013 foi sancionada a Lei 8.491 de 13 de novembro que dobra o valor do Cheque 

Cidadão Municipal que passa de R$ 100,00 para R$ 200,00.  

Esse benefício é um dos mais requisitados pelos usuários de baixa renda e 

tem contemplado aproximadamente 12mil pessoas15. O programa tem o objetivo de 

complementara renda e melhorar a qualidade da alimentação dos beneficiários com o 

intuito de trazer segurança alimentar e atender as famílias que tem renda per capita 

de até 30% do salário mínimo residindo no município no mínimo há dois anos. Tem 

que ser referenciado no CRAS de seu território e ser inscrito no Cadastro Único do 

Governo Federal. Esse programa não classifica como renda os programas sociais 

como PBF e BPC e a sua finalidade é favorecer as famílias em situação de 

vulnerabilidade, fragilidade pessoal e social. 

É fundamental a inscrição no CadÚnico, pois os programas exigem o número 

do NIS. Além do cadastro proporcionar muitas informações importantes como: a 

condição do domicílio, o grau de escolaridade, renda familiar e até mesmo os gastos 

que aquela determinada família tem, ele também veio com o intuito de atender às 

famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza facilitando as inclusões 

nos diversos programas sociais.  

Um outro programa, que é denominado Morar Feliz também depende do 

Cadastro Único para inclusão. É um programa habitacional próprio da cidade de 

Campos dos Goytacazes sendo iniciado no ano de 2009 pelo decreto nº 055/2011. 

Em seu artigo 2º, afirma que o programa é destinado às famílias de baixa renda que 

residam no município por mais de cinco anos e que estejam cadastradas no CRAS de 

seu território e inscritas no CadÚnico. Esse programa nasceu por conta das piores 

enchentes já registradas com o Rio Paraíba no ano de 2007 e por isso desabrigou 

                                                           
15 Com base no site do Ministério Público do Rio de Janeiro. <http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-
noticia/visualizar/33001;jsessionid=Mgdq62xmwOv464hu4ulG9VJf.node2>Acesso: em 20 de Set. de 
2016. 
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muitas pessoas. Com base no site da prefeitura de Campos o Programa já beneficiou 

mais de 26 mil pessoas, totalizando 6.500 famílias que viviam em áreas de risco ou 

em situação de vulnerabilidade social. Assim, o Morar Feliz é um programa que veio 

para garantir o direito à cidade trazendo condições para que a população assistida 

possa usufruir do benefício da casa própria.  

Também através do Cadastro Único pode ser avaliado criteriosamente as 

condições de moradia, pois nesse cadastro há o registro do Responsável Familiar que 

responde sobre o seu domicílio, por exemplo, informando sobre quantos cômodos 

são, se tem banheiro na casa, se naquela rua tem esgoto, se existe água encanada. 

Por meio de um sistema informatizado, o Cadastro Único possibilita com os dados 

coletados formular e implementar políticas específicas, para contribuir com a redução 

das vulnerabilidades sociais e todas as informações desse cadastro podem ser 

usadas pelos governos federal, estadual e municipal.  

O SOS Habitação Lei nº8.236 de 30 de julho de 2011, consiste no pagamento 

emergencial de aluguel no valor de ½ salário mínimo. É um programa que também 

está entrelaçado com o Cadastro Único e temo intuito de assegurar às famílias que 

moram em área de risco e não foram contempladas ainda com as casas do Morar 

Feliz, ou famílias fragilizadas e vulneráveis que no momento não têm condições de 

pagar aluguel e não possuem casa própria.  

Como visto, cada programa tem seu recorte de renda e seus critérios, porém 

todos exigem referenciamento no Centro de Referência da Assistência Social e a 

inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e é de suma importância a 

atualização do CadÚnico para os programas municipais, estaduais e federal. 

O Renda Mínima é mais um programa municipal e tem como propósito 

beneficiar as famílias em vulnerabilidade socioeconômica com um salário mínimo e é 

um programa de transferência direta de renda. O benefício é concedido por um prazo 

de seis meses e os beneficiários durante o período que recebem esse benefício 

passam por cursos de inclusão produtiva e de capacitação para o mercado de 

trabalho.  

O objetivo desse programa é assistir as famílias que passam por uma situação 

de vulnerabilidade devido a diversos problemas como o desemprego repentino, a 



 
 

35 
 

ausência de renda e outros. Com a inserção no CadÚnico que é considerado a  “porta 

de entrada” para os programas sociais são possibilitadas oportunidades e melhorias 

na vida das pessoas cadastradas.  

Além dos programas mencionados acima, os benefícios eventuais pela 

Portaria N.º 008/201516também têm como exigência o referenciamento no CRAS de 

seu território e a inclusão no Cadastro Único. Os benefícios temporários se destinam 

a socorrer as famílias de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade social 

temporária.  

O Auxílio Natalidade veio com a intenção de atender e suprir as necessidades 

da criança que irá nascer e tem o intuito de amparar a mãe quando perde seu filho na 

gestação ou quando morre o recém-nascido. Ele também coopera e presta 

colaboração à família no caso de a mãe vir a óbito. 

Já o Auxílio Funeral é destinado para as famílias de baixa renda que não têm 

condições financeiras para arcar com o funeral.  

O auxílio passagem é para as pessoas que estão pela cidade de passagem e 

não têm dinheiro para retornar à sua cidade e também é destinado para as famílias 

de presos fora da cidade de Campos dos Goytacazes, para os familiares de 

dependentes químicos que fazem tratamento em outra cidade e para as famílias de 

adolescentes em cumprimento de medida sócio educativa em regime fechado em 

outro município. 

O auxílio vulnerabilidade temporário oferta cesta básica de alimentos para as 

famílias que se encontram atualmente em situação de extrema vulnerabilidade social.  

O auxílio calamidade pública e emergência destina-se para as famílias que 

moram em área de risco e se encontram em situação de remoção ou de emergência. 

Na forma de Aluguel Social ele vem ajudar essas famílias que estão passando por 

alguma situação citada acima.  

Esses programas municipais mencionados usam a base de dados do 

Cadastro Único, por isso é necessário atualizar esse cadastro de dois em dois anos 

                                                           
16 Diário Oficial de Campos dos Goytacazes. Ano VII - No - LXXXIV - Poder Executivo - Campos dos 
Goytacazes segunda-feira - 10 de Agosto de 2015. 
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ou quando houver qualquer mudança na família. Se as famílias correspondem aos 

critérios desejados dos programas é obrigatório a inclusão destas famílias nos 

programas.  

A partir do exposto, daremos continuidade esclarecendo e demonstrando o 

cotidiano do Assistente social no âmbito do CRAS da Penha.  

 

3.2- O cenário cotidiano do Assistente Social no âmbito do CRAS Penha  

 No CRAS Penha, situado no município de Campos dos Goytacazes, os 

profissionais do serviço social têm como atribuição a efetuação da escuta qualificada 

individual e coletiva e também a realização de encaminhamentos aos usuários para 

os demais setores, ou seja, tentam colocar em prática a intersetorialidade com a rede 

socioassistencial. Exercem o atendimento particularizado e visitas domiciliares, dão 

apoio técnico e continuado aos profissionais responsáveis pelos serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculos e acompanham as famílias encaminhadas 

pelos serviços de convivência, desenvolvem projetos que visam prevenir o aumento 

de incidências de situações de risco e fazem o acompanhamento de famílias em 

descumprimentos dos programas socioassistenciais e também cabe aos Assistentes 

Sociais o planejamento e a implementação do PAIF. 

 No Centro de Referência da Penha temos um número reduzido de Assistentes 

Sociais. São apenas 4 técnicas. Somente uma técnica realiza o acompanhamento das 

famílias que estão em descumprimento com o Programa Bolsa Família. Essa 

profissional de serviço social é a única responsável por executar esse 

acompanhamento. É inviável apenas uma Assistente Social para acompanhar essas 

famílias da forma como é exigida, pois a demanda é grande e se trata de um território 

amplo. As famílias acabam não tendo aquele acompanhamento necessário, ou seja, 

se existe alguma criança ou adolescente faltando aula é considerável saber o motivo 

e é fundamental trabalhar a partir do motivo apresentado, mas sabemos que isso 

muitas vezes não acontece e a família continua naquela situação vulnerável.  

Outra deficiência no CRAS são as visitas domiciliares que não acontecem 

constantemente devido à falta de carro próprio. Essas visitas só ocorrem quando a 
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Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social disponibiliza algum carro para 

atender o CRAS Penha. Várias famílias vulneráveis precisam aguardar a visita das 

técnicas, pois para dar continuidade em alguns atendimentos, é necessário a 

realização das V.D.  

A teoria e a prática muitas vezes se contradizem, pois aparentemente na teoria 

tudo é perfeito e na prática a realidade é outra. Devido às condições de trabalho e às 

vezes até a falta de interesse do profissional, várias famílias são prejudicadas por 

causa da falta de carro no CRAS Penha sendo que os próprios profissionais ficam de 

“mãos atadas” impossibilitados de fazer o seu trabalho.   

 Os profissionais do serviço social do CRAS Penha realizam também a inclusão 

dos usuários no Cadastro Único, sendo que essa inclusão é feita no cadastro físico e 

depois os dados são digitados para o sistema.  

O Assistente Social tem como responsabilidade, na hora da inclusão, de 

fornecer as informações necessárias para com os usuários e expor os programas e 

benefícios que o CadÚnico oferta. É importante o técnico esclarecer às famílias de 

forma adequada os seus direitos e romper com as dúvidas referentes ao cadastro, 

pois a dimensão de insuficiência de renda faz com que as pessoas pensem que o 

Cadastro Único tenha apenas essa capacidade de perceber a pobreza e acaba se 

relacionando somente com o Programa Bolsa Família. 

 É de extrema importância o Assistente Social conhecer este instrumento que é 

o CadÚnico. As informações colhidas possibilitam a criação de estratégias para o 

enfrentamento das expressões da questão social e os dados coletados podem ser 

usados nas diversas políticas. O Cadastro Único é um relevante instrumento técnico 

operativo, pois estabelece parâmetros aos profissionais do serviço social e, além 

disso, amplia os direitos dos usuários. 

O Cadastro Único em sua especificidade garante através NIS a inclusão em 

vários programas sociais às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Sendo que isso só pode ocorrer a partir das informações obtidas com 

preenchimento do cadastro. O Assistente Social tem que ter conhecimento sobre os 

programas, benefícios e serviços que são desenvolvidos de acordo com as demandas 

apresentadas pelo usuário. É necessário que o Assistente Social conheça o CadÚnico 
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para socializar corretamente o que esse instrumento pode ofertar e o que os 

programas vinculados podem proporcionar. 

A maioria dos usuários procura o CRAS para a inclusão no Programa Bolsa 

Família, sendo que a inclusão não é no PBF. Essa inclusão é no Cadastro Único qual 

os propicia programas e benefícios sociais como o Programa Bolsa Família, Benefício 

de Prestação Continuada, a Tarifa Social da Ampla, Isenção de Concurso Público, o 

benefício da Aposentadoria para pessoa de baixa renda e etc.  

O profissional quando realiza a entrevista com o usuário para o preenchimento 

do Cadastro Único tem como ter noção se a família vai ser beneficiária do Programa 

Bolsa Família. Mesmo que seja, é necessário o profissional socializar os demais 

programas e benefícios. Se a família não for beneficiária do PBF ele tem o dever de 

informar os outros programas. Não podemos afirmar que aquela família não vai ter 

direito ao benefício do PBF, pois é necessário passar para o sistema os dados 

colhidos no papel. Quando os dados são digitados no sistema pelos digitadores da 

Gestão do Bolsa Família o governo avalia e informa a renda per capita da família. 

Depois de dois meses a família retorna ao CRAS para saber se vai ter perfil para 

receber o Bolsa Família e qual programa e benefício vai poder participar.  

Cabe aos profissionais Assistentes Sociais conhecimentos para esclarecer aos 

usuários o que é devido. Porém, o serviço social na hora da inclusão tem como dever 

orientar e fazer com que o usuário entenda os seus direitos e quando retornar para 

saber se o cadastro foi digitado, saber questionar, pois no retorno esse usuário será 

atendido por um entrevistador, que não é Assistente Social que trabalha no setor do 

Bolsa Família e esses entrevistadores muitas vezes não são capacitados, pois o 

treinamento que é ofertado aos entrevistadores não é suficiente para a orientar às 

famílias.  

No CRAS Penha notamos o quanto a desinformação afeta o acesso desses 

usuários aos programas. Às vezes os profissionais acabam fazendo um trabalho 

mecânico e não buscam se aperfeiçoar. Parecem não ter sede por conhecimento. Isso 

pode ocorrer por causa do trabalho esgotante e até mesmo pelas condições de 

trabalho, deixando o profissional cansado das situações que presenciam todos os 

dias. 
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Sabemos que o Assistente Social, com a capacidade teórico-metodológico, 

técnico-operativa e ético-política, imprescindíveis ao seu conhecimento, deve 

executar seu trabalho auxiliando para a independência dos usuários que participam 

dos programas sociais. Mesmo com o conhecimento profissional dos instrumentos de 

trabalho e dos usuários é necessário o constante aprimoramento profissional.  

Os atendimentos dos técnicos referentes ao Cadastro Único podem ter falhas 

pela quantidade de usuários que cada profissional tem que atender por dia e cada 

usuário com sua particularidade. Os profissionais tem que mostrar para o usuário a 

importância de manter o CadÚnico atualizado e sempre frisar que os programas 

Federal, Estadual e Municipal depende desse cadastro atualizado, ou seja, os 

programas tem por base nesse cadastro.  

Temos que compreender que o cadastro trouxe avanços e com ele é possível 

mapear a situação socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade. Com 

isso, faz os Assistentes Sociais pensarem em novas ações, como por exemplo, a 

inclusão destas famílias nos programas e benefícios. Os Assistentes Sociais atuam 

no campo das políticas sociais como objetivo de viabilizar os direitos da população e 

tem como princípios fundamentais que norteiam a ação profissional do Assistente 

Social o código de ética de 1993.De acordo com o Código de Ética do Assistente 

Social art. 5º, é dever democratizar as informações e o acesso aos programas 

disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à 

participação dos usuários. 

Os profissionais, tanto entrevistadores e Assistentes Sociais, tem por 

necessidade passarem por treinamentos para capacitação profissional de qualidade 

para oferecer um atendimento adequado aos usuários. Devem mostrar conhecimento 

e segurança para que não haja dúvida do usuário em relação ao Cadastro Único e 

seus programas e benefícios. O CadÚnico muda as versões e cada mudança de 

versão deveria acontecer um treinamento, pois com essas mudanças sempre se altera 

alguma coisa na hora do preenchimento. Devemos pensar sempre no usuário e nunca 

podemos deixá-los desinformados. 

Com a capacitação para os profissionais que trabalham diretamente com o 

Cadastro Único podemos evitar a desatualização do mesmo, pois famílias relatam que 
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ficam sem atualizar devido à desinformação. Os usuários falam que não foram 

informados da necessidade de atualizar o cadastro de dois em dois anos ou quando 

ocorrer qualquer mudança como: troca de escola, de endereço, alteração na 

composição familiar, etc.  

A desatualização do CadÚnico faz com que as famílias percam os benefícios 

que o cadastro oferece, e por isso, no próximo subitem, iremos tratar sobre o 

recadastramento e a atualização cadastral para com os usuários. 

 

3.3- A desinformação do recadastramento e atualização cadastral para com 

os usuários 

A sede do PBF situada no município de Campos dos Goytacazes atendia as 

famílias de forma centralizada e nos meses de Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016 

foi observado nitidamente a desinformação para com os usuários. Nesse período, o 

Governo Federal convocou através de carta, os inseridos no Cadastro Único, para 

comparecerem à gestão do Programa afim de realizar o recadastramento.  

A gerência começou a receber muitos usuários que desconheciam sobre o 

CadÚnico e não sabiam qual era o motivo de sua convocação já que não recebiam o 

benefício do Bolsa Família.  

A validade cadastral é de dois anos, ou seja, após dois anos sem atualizações 

o cadastro é excluído do banco de dados. Na verdade, esta exclusão consiste 

no desativamento do cadastro da pessoa que deixou de atualizá-lo, pois as 

informações continuam aparecendo no sistema de cadastramento. (RAMOS, 

2012, p.3) 

 

As dificuldades referentes ao CadÚnico ocorrem, pois a falta de acesso às 

informações acabam resultando em cadastros desatualizados e direitos não 

socializados. O cadastro muitas vezes não é conhecido como facilitador e sim como 

um dificultador para as pessoas que falam que ele não serve para nada. Afinal, o 

Cadastro Único veio para revelar as condições sociais da população e possíveis 

melhorias na implantação das diversas políticas tendo como intuito incluir as pessoas 

ao invés de excluí-las e para que isso, aconteça os usuários precisam ser informados 

e orientados.  
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Os usuários que receberam a carta do Governo Federal em Dezembro de 2015 

e Janeiro de 2016 compareceram à sede do PBF para receberem esclarecimento da 

mesma e o atendimento foi realizado pelos entrevistadores que tentavam explicar 

sobre o Cadastro Único. Esses profissionais que realizam o primeiro atendimento tem 

por necessidade passar por treinamentos e capacitações referentes ao CadÚnico para 

saber explicar detalhadamente aos usuários tirando suas dúvidas e mostrando quais 

os programas e benefícios os inseridos podem participar.  

No dia a dia percebemos que o atendimento é feito de forma mecânica pelos 

profissionais já que a demanda é enorme e a grande maioria que procura a gestão do 

PBF é beneficiário do Bolsa Família. Às vezes no recadastramento realizado o 

beneficiário do Programa Bolsa Família acaba não tendo mais direito ao benefício e o 

entrevistador ao finalizar o recadastramento não diz isso para o usuário. A pessoa vai 

embora achando que está tudo certo com seu benefício e quando chega o dia do seu 

pagamento esse usuário tenta retirar o dinheiro e não consegue, pois o benefício 

encontra-se bloqueado. O usuário retorna na gestão do PBF para saber o motivo do 

bloqueio e fica sabendo que não tem mais perfil para receber o benefício do Programa 

Bolsa Família e o entrevistador acaba não informando os demais programas que esse 

usuário pode participar e também não diz que é importante manter o Cadastro Único 

atualizado. 

A socialização de informações tem em vista romper com a rotina burocrática e 

imediatista dos atendimentos, ampliando assim, a participação dos usuários nos 

programas sociais, identificando e levantando questões que perpassam seu cotidiano. 

Acredita-se ser possível viabilizar informações, esclarecer dúvidas referentes 

aos direitos dos usuários. A informação é um dos fatores fundamentais para que os 

direitos sejam reivindicados ou efetivados, a fim de possibilitar o desenvolvimento 

humano para que se realize de forma crítica e completa, além de ser na sua acepção 

mais ampla, um dever ético político de qualquer profissional.  

 

Com base nos relatos dos usuários, muitos falam que fizeram a inclusão no 

cadastro do Bolsa Família sendo que nunca foram beneficiados e desconhecem que 

tem que manter o cadastro atualizado. Essa associação do Cadastro Único com o 

cadastro do Bolsa Família pode ser referente à vinculação da dimensão de 

insuficiência de renda.  
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Há uma grande carência de informação sobre o Cadastro Único acerca dos 

direitos e em relação aos programas e benefícios que não são divulgados para os 

usuários inscritos. É importante o usuário conhecer seus direitos com o objetivo de 

proporcionar não só a informação, mas que esses usuários usufruam dos programas 

sociais disponíveis. Segundo Barros et al. (2007) 

(...)procuram demonstrar como as próprias informações cadastrais podem ser 

utilizadas para melhorar a qualidade do CadÚnico e, desta forma, aperfeiçoar, 

de forma indireta, o sistema de seleção de beneficiários. O objetivo neste 

caso consiste em utilizar a própria informação do cadastro para identificar 

possíveis inconsistências e, com isso, aprimorar sua qualidade. Com o 

cruzamento das informações do CadÚnico é possível identificar desvios e 

assim monitorar sua qualidade. 

No mês de Março de 2016 ocorreu a descentralização do Programa e o 

atendimento às famílias que era realizado na gestão do PBF, passando a ser feita no 

CRAS. A descentralização veio com a intenção de somar e teve como objetivo facilitar 

o atendimento para os usuários já que o CRAS fica mais próximo das suas casas.  

O Programa Bolsa Família inserido no CRAS Penha veio com a intenção de 

possibilitar melhorias, pois os técnicos do Centro de Referência da Assistência Social 

e os técnicos do Programa Bolsa Família junto com os entrevistadores estão 

trabalhando em equipe para o usuário não ficar desinformado.  

A grande maioria não passou pelo trâmite do CRAS para poder preencher o 

Cadastro Único. Fizeram o CadÚnico em outro lugar, sem ser referenciado pelo 

Centro de Referência do seu território e essas inclusões podem ter gerado a falta de 

informação para com os usuários já que não participaram da reunião de acolhida que 

é o primeiro atendimento realizado pelo CRAS onde se explica o que esse centro 

oferta. Hoje, o usuário tem que participar da reunião para poder se inscrever no 

CadÚnico e quem tem o Cadastro Único e não é referenciado pelo CRAS tem que 

passar pelo referenciamento. Assim, o trabalho fica mais viável e conseguimos 

diminuir a desinformação e outras demandas.  

A principal lógica do cadastramento das famílias no CadÚnico como já dito, é 

possibilitar a identificação do grau de vulnerabilidade e risco social em que as famílias 

se encontram. Com isso podemos ter um olhar mais aprofundado dos fundamentais 

elementos que definem a pobreza permitindo traçar as políticas públicas de proteção 

social direcionada para essa população. As informações devem ser atualizadas a 
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cada dois anos, e as informações declaradas pelas famílias no Cadastro Único tem 

que estar sempre atualizadas, tendo em vista estabelecer uma maior e melhor 

integração entre os usuários e a instituição através de um trabalho de orientação e 

informação e reflexão; auxiliar o usuário a identificar suas fontes de dificuldades e a 

realizar mudanças para que possam alterar sua situação, melhorando a relação entre 

eles e a instituição; viabilizar o engajamento maior desses usuários nos seus 

objetivos, esclarecer sobre o CadÚnico e a importância de sua atualização cadastral 

mesmo não recebendo o benefício do Programa Bolsa Família, não esquecendo de 

fixar que o usuário tem outros direitos como: isenção de taxas de concursos públicos, 

telefone popular, aposentadoria para pessoa de baixa renda e entre outros programas.   

Afinal, os usuários precisam ser informados e orientados adequadamente em 

relação ao recadastramento e a atualização cadastral, tendo por direito, ficarem ciente 

dos programas sociais que estão vinculados ao Cadastro Único na esfera Federal, 

Estadual e Municipal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi destacar a importância da informação do CadÚnico 

aos usuários do CRAS Penha e para isso tornou-se imprescindível mostrar a realidade 

desta instituição e o trabalho desenvolvido pelos profissionais. 

 

 A legislação do Cadastro Único saiu em Julho de 2001, mas a sua 

operacionalização só foi iniciada em dezembro de 2002. 

 

Pudemos constatar que o Cadastro Único teve a preocupação de criar um novo 

critério de unicidade, criando um novo número: o NIS. De acordo com o (TCU) Tribunal 

de Contas da União(2003, pp. 19-20), para resolver a questão da duplicidade de 

cadastros com o mesmo NIS foram feitas depurações internas na base de dados e 

abriu-se novos canais de orientações mais precisas aos cadastradores para prevenir 

novos eventos. 

 

Assim, desde o início, o Cadastro Único tinha o propósito de servir a outros 

programas sociais e à formulação de novas políticas públicas. Sendo assim, a faixa 

de renda que permite um cidadão ser incluído no Cadastro Único (meio salário 

mínimo) acompanha os reajustes do salário fazendo com que esta seja maior do que 

a definida para o público-alvo do PBF. 

 

Desta maneira, compreende-se que o CadÚnico trouxe avanços ao estabelecer 

critérios e criar um formulário único, oportunizando ao município de Campos dos 
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Goytacazes usá-lo como um instrumento capaz de mapear a situação socioeconômica 

das famílias em situação de vulnerabilidade, possibilitando aos Assistentes Sociais 

pensar em novas ações, bem como, a inserção destas famílias nos programas, 

projetos, benefícios e serviços socioassistenciais. Mas, mesmo diante destas 

condições, ainda há uma carência de recursos humanos no setor do CadÚnico para 

tabulação dos dados do instrumento, o que impossibilita os profissionais Assistentes 

Sociais de utilizarem as informações para a formulação de novas ações, projetos e 

serviços que visem à superação da vulnerabilidade social das famílias usuárias da 

Política de Assistência e demais políticas setoriais. 

Assim, pode-se afirmar que o Cadastro Único surgiu da demanda de unificar 

serviços que visam ampliar o acesso à direitos básicos dos cidadãos em situação de 

pobreza.  

 

Dessa forma, o Cadastro já é compartilhado por diversos programas, 

fortalecendo um ambiente de cooperação entre diversas instituições unindo esforços 

e melhorando a eficiência dos gastos públicos em políticas de proteção social. 

 

Diante disso, os profissionais têm por compromisso socializar informações e o 

esclarecimento de dúvidas, ou seja, a informação é um dos fatores fundamentais para 

que os direitos sejam reivindicados ou efetivados. Porém, demos direcionamento aos 

inseridos no CadÚnico a fim de fazer o usuário conhecer seus direitos como objetivo 

de propiciar não só a informação, mas que façam uso dos programas sociais 

governamentais disponibilizados.  

 

Ao longo do estudo foi visto que nem sempre os cadastrados no CAD irão 

receber o benefício do Bolsa Família. E foi possível mostrar e divulgar os programas 

que o CadÚnico oferta que muitos desconhecem, o qual são destinados para as 

pessoas que tem renda per capita de meio salário mínimo mensal por pessoa ou renda 

total mensal de três salários mínimos.  

 

Ao abordamos sobre o município de Campos dos Goytacazes e o Centro de 

Referência da Assistência Social da Penha, falamos que a cidade de Campos 

começou a utilizar o Cadastro Único como ferramenta de inclusão nos programas 
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sociais municipais, e para participar destes programas é necessário ser referenciado 

pelo CRAS. A utilização do Cadastro Único foi se tornando obrigatória e gerando o 

armazenamento de dados completos das famílias e veio com intuito de romper com 

as trocas de favores. Os programas e/ou benefícios sociais mencionados no decorrer 

do estudo usam a base de dados do Cadastro Único, e por isso que é fundamental a 

atualização desse cadastro de dois em dois anos ou quando houver qualquer 

alteração na família.  

 

Ao longo do estágio, vimos a necessidade de treinamentos e capacitação dos 

profissionais que trabalham diretamente com inclusões e recadastramentos referentes 

ao Cadúnico, tendo como responsabilidade o conhecimento aprofundado sobre o 

Cadastro possibilitando sanar a falta de informação e as dúvidas dos usuários que 

não conhecem seus direitos rompendo com a rotina burocrática e imediatista dos 

atendimentos.  

 

Após a descentralização do Programa Bolsa Família que ocorreu no mês de 

Março de 2016 o atendimento as famílias, que era realizado na Gestão do Programa, 

começou a ser feito no Centro de Referência da Assistência Social. A 

descentralização veio para somar e teve como intenção facilitar o atendimento para 

os usuários já que o CRAS fica mais próximo das suas residências. Essa união surgiu 

para possibilitar melhorias, pois os técnicos do Centro de Referência e os técnicos do 

PBF junto com os entrevistadores estão trabalhando em equipe para melhor atender 

e informar os usuários.   

 

Com isso, finalizamos esse trabalho que teve como objetivo mostrar a 

importância da orientação e informação adequada em relação ao Cadastro Único do 

Governo Federal e o que ele pode proporcionar aos usuários da Assistência Social.  
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