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INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 02/2016

Versão: 01

Aprovada em: 13 de junho de 2016

Ato de aprovação: Decreto nº 205/2016

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - Normatizar e disciplinar as rotinas e procedimentos para o cadastramento de

famílias de baixa renda, ou seja, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa,

ou renda mensal total de até três salários mínimos, trazendo informações de todo o

núcleo  familiar,  das  características  do  domicílio,  das  formas  de  acesso  a  serviços

públicos essenciais e também de dados de cada um dos componentes da família, no

Município de Santa Teresa – ES.

Parágrafo Único: As famílias que tenham renda superior ao estabelecido poderão ser

cadastradas no Cadastro Único, desde que a inclusão esteja vinculada à seleção ou ao

acompanhamento de programas sociais específicos, implementados em nível federal,

estadual ou municipal.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Gestão do Cadastro Único e a todos os

Munícipes vinculados à Secretaria Municipal  de Assistência Social,  no Município de

Santa Teresa – ES.
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CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º - Para fins desta instrução normativa conceitua-se:

I. Benefício  de  Prestação  Continuada  da  Assistência  Social  –  BPC:  É  um

benefício de 01 (um) salário mínimo mensal pago às pessoas idosas com 65

(sessenta e cinco) anos ou mais, conforme o estabelecido no Art. 34 da Lei nº

10.741, de 1º de outubro de 2003 - o Estatuto do Idoso, e às pessoas portadoras

de deficiência, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho;

II. Busca Ativa: É uma ação que pretende levar o Estado onde está o cidadão,

sem esperar que as pessoas mais pobres procurem o poder público. Para tanto,

o primeiro passo está na busca ativa de famílias para sua inscrição no Cadastro

Único. Isso requer que os municípios se organizem territorialmente, com o apoio

dos estados, de forma a incluir novas famílias e a identificá-las corretamente.

Realizar a busca ativa para o cadastramento significa estabelecer estratégias e

ações, com a colaboração de parceiros, para identificar  e cadastrar todas as

famílias  de  baixa  renda,  com  especial  prioridade  àquelas  em  situação  de

pobreza extrema;

III. Cadastro  atualizado:  É  aquele  que  reflete  a  situação  socioeconômica  mais

recente da família.  Por  isso,  os dados precisam ser  atualizados  sempre que

houver mudanças na família. Se não houver mudanças, as informações devem

ser confirmadas, no máximo, a cada um ano. A atualização é especialmente

importante  nesses  campos:  endereço;  renda;  composição  familiar;  nome  e

código Inep da escola das crianças e dos adolescentes, além do ano escolar; 

IV. Cadastro de Pessoa Física – CPF:  É o registro de um cidadão na Receita

Federal brasileira no qual devem estar todos os contribuintes, pessoas físicas

brasileiras  ou  estrangeiras.  O  CPF  armazena  informações  fornecidas  pelo

próprio contribuinte e por outros sistemas da Receita Federal;
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V. Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  -  CUPS:  É  um  instrumento  de

identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa

renda.  São  registradas  informações  como:  características  da  residência,

identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre

outras. Obrigatoriamente utilizado para a seleção de beneficiários e integração

de  programas  sociais  do  Governo  Federal  voltados  ao  atendimento  desse

seguimento; 

VI. Caixa  Econômica  Federal  –  CEF:  A  Caixa  é  responsável  por  fornecer  os

aplicativos de entrada e transmissão de dados, presta apoio operacional nas três

esferas de governo, treina e capacita o agente de cadastramento, que identifica

as pessoas cadastradas, atribuindo o Número de Identificação Social  (NIS) e

distribui os formulários de cadastramento;

VII. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: É o documento obrigatório

para qualquer cidadão que queira prestar serviços no país. Ela garante acesso a

direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios da Previdência Social

e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

VIII. Código INEP: É o código da escola;

IX. Documento de Identidade, Registro Geral ou Carteira de Identidade – RG

ou CI:  É um documento emitido para os cidadãos nascidos e registrados no

Brasil, e para nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros. Serve para

confirmar a identidade da pessoa e para a solicitação de outros documentos;

X. Família: É  a  unidade  nuclear  composta  por  uma  ou  mais  pessoas,

eventualmente  ampliada  por  outras  que  contribuam  para  o  rendimento  ou

tenham suas despesas atendidas por ela, todas moradoras do mesmo domicílio;

XI. Grupos Populacionais  Tradicionais  e  Específicos  –  GPTE’s:  Possibilita  a

identificação  de  parte  da  diversidade  social  brasileira,  dando  suporte  ao

reconhecimento  de  grupos  populacionais  cuja  forma  de  vida  e  organização

sociopolítica  refletem  saberes  e  modos  de  vida  ancorados  em  processos

conjunturais, históricos e culturais diversos;

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 3



                  
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo 

Parágrafo Único:  Esse processo  é  conhecido  como Cadastramento Diferenciado,

definido no art. 24, da Portaria do Ministério de Desenvolvimento Social nº 177, de 16

de junho de 2011. O Cadastro Único identifica 16 Grupos Populacionais Tradicionais

e  Específicos,  que  foram  agregados  em  quatro  categorias  para  facilitar  o

entendimento:

a) Origem étnica: famílias indígenas; famílias quilombolas; famílias ciganas;

famílias pertencentes a comunidades de terreiro.

b) Relacionados  ao  meio  ambiente:  famílias  extrativistas;  famílias  de

pescadores artesanais; famílias ribeirinhas.

c) Relacionados  ao  meio  rural:  famílias  assentadas  da  Reforma  Agrária;

famílias  de  agricultores  familiares;  famílias  beneficiárias  do  Programa

Nacional do Crédito Fundiário (PNCF).

d) Em situações  conjunturais:  famílias  atingidas  por  empreendimentos  de

infraestrutura;  famílias  de  preso  do  sistema  carcerário;  famílias  de

catadores de material reciclável; famílias acampadas; famílias de pessoas

em situação de rua; famílias de resgatados do trabalho análogo ao de

escravo.

XII. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –

INEP: É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja

missão  é  promover  estudos,  pesquisas  e  avaliações  sobre  o  Sistema

Educacional  Brasileiro  com  o  objetivo  de  subsidiar  a  formulação  e

implementação  de  políticas  públicas  para  a  área  educacional  a  partir  de

parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e

confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral;

XIII. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS: Coordena

o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dá suporte ao funcionamento do

Sistema  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  (SISAN),  faz  a

coordenação das ações Intersetoriais,  de superação da pobreza extrema, no

âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, e é responsável pelo maior programa de

transferência de renda condicionada do mundo, o Programa Bolsa Família, que

beneficia diretamente mais de 50 milhões de pessoas;
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XIV. Morador: É a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e

nele resida na data da entrevista ou, embora ausente na data da entrevista, tem

o domicílio como residência habitual; está internada ou abrigada em hospital,

casa de saúde, asilo ou em outro estabelecimento similar, por período igual ou

inferior a 12 meses;

XV. Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF: É um programa que oferece

condições  para  que  os  trabalhadores  rurais  sem  terra  ou  com  pouca  terra

possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento;

XVI. Renda: É toda e qualquer remuneração recebida pela pessoa, seja de trabalho

formal,  informal  ou  de  outras  fontes.  São  considerados  os  rendimentos  do

trabalho,  de  aposentadoria,  pensão,  seguro-desemprego,  auxílio-doença,

salário-maternidade, doações regularmente recebidas pelas pessoas da família,

entre outros. No Cadastro Único, capta-se a renda bruta, ou seja, o valor total da

remuneração recebida sem descontos de impostos, contribuição à previdência

social ou outros;

a) Esse  conceito  está  subdividido  em renda  familiar  mensal  e  em renda

familiar  mensal  por  pessoa.  Os  dois  valores  são  obtidos  a  partir  de

cálculos automáticos, realizados pelo Sistema de Cadastro Único a partir

das informações declaradas pelo Responsável Familiar.

XVII. Responsável pela Unidade Familiar, ou Responsável Familiar - RF: Tem que

ser  um  dos  membros  da  família,  preferencialmente  mulher.  Deve  ter  idade

mínima de 16 anos. Essa pessoa é quem vai prestar as informações da família,

que  serão  registradas  no  Cadastro  Único.  O  Responsável  Familiar  é  quem

poderá  garantir  que  as  informações  comunicadas  durante  a  entrevista  são

verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver

mudanças na família ou a cada ano;

XVIII. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania -  SENARC:  Responsável  pela

implementação da Política Nacional  de Renda de Cidadania,  que promove a

transferência  direta de renda às famílias em situação de pobreza e extrema

pobreza em todo o Brasil.  Seu objetivo principal  é  promover a  conquista  da

cidadania por parte dessa população;
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XIX. Sistema  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  -  SISAN:  É  um

sistema público legalmente instituído pela Lei nº 11.346/2006, conhecida como

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – (LOSAN). O SISAN é Inter

Setorial,  reunindo  diversos  setores  de  governo  e  da  sociedade  civil  com  o

propósito de promover programas e ações que garantam o Direito Humano à

Alimentação Adequada em todo o Território Nacional;

XX. Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUAS:  Trata-se  de  um  sistema

descentralizado  e  participativo,  que  tem  por  função  a  gestão  do  conteúdo

específico  da  Assistência  Social  no  campo  da  proteção  social  brasileira.

Consolida o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação

técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e complementar,

operam a proteção social não contributiva de seguridade social no campo da

assistência social;

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art.  4º -  A  presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de normatizar e disciplinar

as rotinas e procedimentos da Gestão do Cadastro Único, que tem como base legal os

dispositivos abaixo mencionados: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 194;

II. Lei Orgânica Municipal nº 973/1990; 

III. Lei nº 2.232/2011, que institui o Programa Bolsa Família e Cadastro Único no

âmbito Municipal e cria o cargo de Assistente Social;

IV. Lei nº 2.415/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município

de Santa Teresa e dá outras providências;

V. Lei  nº  2.537/2014,  que institui  o  Sistema Municipal  de Assistência  Social  do

Município; 
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VI. Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, da Presidência da República, que

dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e

dá outras providências; 

VII. Portaria  nº.  177,  de  16  de  junho  de  2011  do  Ministério  de  Estado  de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que define procedimentos para a

gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; 

VIII. Portaria  nº  10,  de  30  de  janeiro  de  2012,  do  Ministério  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  que  disciplina  critérios  e

procedimentos para a disponibilização e a utilização de informações contidas no

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

IX. Instrução  Normativa  nº  002,  de  26  de  agosto  de  2011,  que  estabelece  as

definições  técnicas  e  os  procedimentos  operacionais  necessários  para  a

utilização  da versão 7  dos Formulários  e  do Sistema de Cadastro  Único  no

âmbito da Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011);

X. Portaria  nº  94,  de  04  de  setembro  de  2013  do  Ministério  de  Estado  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que dispõe sobre o processo de

averiguação  das  informações  cadastrais  do  Cadastro  Único  para  Programas

Sociais do Governo Federal e dá outras providências;

XI. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social –

LOAS);

XII. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Dispõe sobre o Estatuto do Idoso);

XIII. Lei  nº  11.346,  de  15  de  setembro  de  2006  (Cria  o  Sistema  Nacional  de

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN).

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º  - O Cadastro Único para Programas Sociais é uma ação federal, com gestão

compartilhada e descentralizada entre a União,  os Estados,  o Distrito Federal  e os

Municípios.  Ou  seja,  ao  aderirem  ao  Cadastro  Único,  todos  os  entes  federados
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assumiram compromissos  e  atribuições  específicos,  que  devem ser  executados  de

forma articulada.

Art. 6º - Compete ao Governo Federal: Por meio da Secretaria Nacional de Renda de

Cidadania - SENARC, e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -

MDS, coordenar a gestão, a implantação e a execução do Cadastro Único. Além disso,

articula os processos de capacitação de gestores e operadores, avalia a qualidade dos

dados  registrados  na  base  e  adota  medidas  de  controle  e  monitoramento.   Deve

também normatizar a gestão do Cadastro Único; incentivar seu uso por outros órgãos

governamentais; oferecer canais de comunicação a gestores e a pessoas cadastradas,

entre outras  atividades.  O Ministério  também responde pela  gestão do contrato de

prestação  de  serviços  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  que  opera  o  Sistema  do

Cadastro Único.

Art. 7º -  Compete ao Governo Estadual: O Estado é responsável por coordenar e

executar  a  capacitação dos gestores e dos entrevistadores dos Municípios;  prestar

orientação  técnica  aos  Municípios  sobre  temas relacionados  à  gestão do Cadastro

Único;  estimular  o cadastramento pelos  Municípios;  e  apoiar  o acesso aos Grupos

Populacionais Tradicionais e Específicos – GPTEs, e às ações de documentação civil.

Art. 8º -  Compete ao governo municipal: Os Municípios têm papel fundamental na

execução do Cadastro Único. São responsáveis, entre outras atividades, por:

I. Identificar e localizar as famílias para serem cadastradas. Visitá-las e entrevistá-

las e registrar os dados no Sistema do Cadastro Único;

II. Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações registradas no

cadastro; 

III. Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação; 

IV. Garantir a integridade e a veracidade dos dados cadastrados; 
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V. Adotar providências para averiguar se os dados cadastrados condizem com a

realidade da família. Nos casos em que há indícios de omissão de informações

ou prestação de informações inverídicas;

VI. Zelar pela guarda e sigilo das informações coletadas e digitadas.

Art. 9º - Compete às unidades responsáveis:

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os servidores das unidades;

Art. 10 - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social:

I. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, visando o

cumprimento e zelo em todos os seus termos, supervisionando sua aplicação.

II. Promover  a  utilização  dos  dados  do Cadastro  Único  para  o  planejamento  e

gestão de políticas públicas e programas sociais voltados à população de baixa

renda;

III. Disponibilizar os meios materiais para a execução dos serviços, a fim de que

cumpra as determinações previstas nesta instrução normativa;

IV. Realizar a atualização da presente instrução normativa, conforme mudanças que

forem necessárias;

V. Receber  e  disseminar  as  orientações  prestadas  pelo  Ministério  do

Desenvolvimento e Combate à Fome.

Art. 11 - Compete ao Gestor/Coordenador do Cadastro Único:

I. Assumir a interlocução entre a Prefeitura, a Coordenação Estadual do Cadastro

Único  e  o  Ministério  do  Desenvolvimento  e  Combate  à  Fome para  a  plena

implementação do Cadastro Único no Município;

II. Coordenar  a  relação  entre  as  secretarias  municipais  de  assistência  social,

educação,  saúde,  entre  outras  e,  quando  necessário,  também  com  as
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secretarias estaduais de assistência social, educação, saúde, para promover a

intersetorialidade necessária ao bom desenvolvimento do Cadastro Único;

III. Buscar  se  familiarizar  com a  linguagem  orçamentária  e  realizar  interlocução

constante com os setores responsáveis pela área de orçamento e finanças no

Município,  com o  objetivo  de  conhecer  os  instrumentos  de  planejamento  na

administração pública; 

IV. Coordenar  a  execução dos  recursos  transferidos  pelo  Governo Federal  para

ações que alavanquem a qualidade da gestão compartilhada do Cadastro Único

no município; 

V. Promover  a  execução  contínua  da  capacitação  para  a  equipe  técnica  do

Município, a fim de realizar o cadastramento e atualização do Cadastro Único; 

VI. Propor ações com parceiros para a execução de ações de geração de trabalho e

renda,  aumento  da  escolarização,  condições  habitacionais,  direitos  sociais,

desenvolvimento local,  melhoria  dos serviços básicos,  segurança alimentar  e

nutricional,  entre  outras,  objetivando  promover  o  desenvolvimento  social  e

econômico sustentável das famílias cadastradas;

VII. Coordenar as atividades e a equipe do Cadastro Único; 

VIII. Planejar, monitorar e avaliar as ações de cadastramento; 

IX. Elaborar relatórios; 

X. Receber e tratar denúncias de irregularidades;

XI. O gestor/coordenador deve ter experiência na área social e em gestão, perfil de

liderança e capacidade de transmitir conteúdos.

Art.12 - Compete ao Entrevistador/Digitador: 

I. Receber as famílias e realizar a inclusão e/ou atualização do cadastro; 

II. Entrevistar nos postos de atendimento ou na residência da família, em casos de

visita domiciliar e digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro Único; 

III. O entrevistador/digitador  deve ter,  preferencialmente,  ensino médio completo,

além de possuir boa caligrafia, perfil de atendimento ao público, conhecimento
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básico em informática, habilidade em digitação e capacidade de trabalhar em

equipe;

IV. Organizar os arquivos e conferir os formulários;

V. O  profissional  somente  poderá  realizar  entrevistas  e  operar  o  Sistema  de

Cadastro Único quando fizer a Capacitação de Preenchimento de Formulários,

oferecida pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome ou pelo estado

e a capacitação oferecida pela Caixa Econômica Federal.

Art. 13 - Compete ao Gestor/Coordenador

I. Articulação com as áreas de educação, saúde — no acompanhamento das con-

dicionalidades — e com a assistência social, no acompanhamento de famílias

beneficiárias;

II. Gestão de benefícios;

III. Execução dos recursos financeiros (IGD-M);

IV. Acompanhamento e fiscalização das ações;

V. Fortalecimento do controle e da participação social;

VI. Ter conhecimento básico em informática, capacitação em acolhida e escuta, ca-

pacidade de trabalhar em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao pú-

blico e capacidade de transmissão de conhecimentos.

Art. 14 - Outros profissionais também podem contribuir para formar uma equipe ainda

mais completa, como:

I. Auxiliar  administrativo:  responsável  por  receber  e  agendar  as  visitas  às

famílias,  organizar  arquivos,  realizar  atendimentos  por  telefone,  auxiliar  nas

atividades administrativas de confecção de termos de referência,  cotação de

preços, digitação de documentos, entre outras funções. O auxiliar administrativo

deve ter, preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em

informática e perfil de atendimento ao público.
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II. Supervisor  de cadastro:  responsável  por  organizar  arquivos de formulários,

realizar  a  conferência  de  documentos,  analisar  dados,  elaborar  relatórios  e

assessorar  a  coordenação.  O  supervisor  de  cadastro  deve  ter,

preferencialmente, ensino médio completo, conhecimento básico em informática

e capacidade de trabalhar em equipe.

III. Técnico de análise de dados e sistemas: responsável por monitorar e avaliar

as ações de cadastramento, analisar os dados, elaborar relatórios, operar os

sistemas, e assessorar a coordenação. O técnico de análise de dados deve ter,

preferencialmente, ensino superior completo e conhecimento intermediário em

informática.

IV. Assistente  Social:  responsável  por  realizar  as  visitas  domiciliares  para

averiguação  cadastral  e  fiscalização;  atender  e  encaminhar  as  famílias  para

outros  serviços;  tratar  denúncias  de  irregularidades;  deve  ter  conhecimento

básico  em  informática,  capacitação  em  acolhida  e  escuta  capacidade  de

trabalhar  em  equipe,  perfil  articulador,  perfil  de  atendimento  ao  público  e

capacidade de transmissão de conhecimentos.    

CAPÍTULO VII

DA INFRAESTRUTURA E DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 15 - O setor de Cadastro Único funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e

das 12h30min às 15h30min, localizado na Rua Virgílio Germano Bassetti, número 18,

Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa-ES, no Centro de Referência da Assistência Social

–  CRAS.  A  infraestrutura  mínima  exigida  para  funcionamento  do  Cadastro  Único

compreende:

I. Sanitários;

II. Acessibilidade para pessoas com deficiência;

III. Atendimento preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência;

IV. Água potável;
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V. Local para o trabalho dos digitadores equipado com computadores com acesso

à internet e impressoras;

VI. Local para arquivamento dos formulários.

CAPÍTULO VIII

DOS PROCEDIMENTOS

Art.  16 -  Poderão ser  incluídas no Cadastro Único as famílias  brasileiras  de baixa

renda, através das seguintes formas de acesso: 

I. Procura espontânea;

II. Busca ativa;

III. Encaminhamento pela rede sócio assistencial;

IV. Encaminhamento pelas demais políticas públicas.

Art. 17 - Identificação do público alvo a ser cadastrado:

I. Famílias  com renda per  capita  (por  pessoa)  mensal  igual  ou inferior  a  meio

salário mínimo, ou renda familiar de até três salários mínimos. As famílias que

tenham renda superior ao estabelecido poderão ser cadastradas no Cadastro

Único, desde que a inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento

de programas sociais implementados em nível federal, estadual ou municipal. 

Art. 18 - Visita domiciliar:

I. A fim de avaliar a fidedignidade dos dados a serem coletados nos postos de

atendimento;

II. A fim de garantir o cadastramento da população com dificuldade de acesso às

informações ou de locomoção aos postos fixos de coleta de dados;

III. A partir da visita poderá ser realizado o cadastro da família no próprio domicílio

ou será agendado dia e horário para inclusão no posto fixo de atendimento.
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Art. 19 - Inclusão da família no Sistema do Cadastro Único:

I. A família deverá se apresentar no dia e horário previamente agendado com a

documentação original ou cópia autenticada de todos os moradores do domicílio,

são eles:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento;

b) Documento de Identidade;

c)   Cadastro de Pessoa Física;

d) Título de Eleitor;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

f)   Declaração de matrícula escolar recente;

g) Comprovante de residência preferencialmente fatura de energia elétrica,

recente;

h) Cartão da família emitido pelo agente comunitário de saúde.

II. Ou a inclusão no Cadastro Único poderá ser realizada na visita domiciliar, com a

mesma documentação da família;

III. A inclusão da família no Cadastro Único se dará a partir do preenchimento dos

Formulários de Cadastramento, (ANEXOS), sendo eles: 

a. Formulário Principal de Cadastramento F1;

b. Formulário Suplementar 1;

c. Formulário com a Relação de Componentes da Unidade Familiar;

d. Formulário Suplementar 2;

e. Formulário Avulso 1;

f. Formulário Avulso 2.

IV. O Responsável Familiar - RF deverá prestar todas as informações solicitadas

pelo entrevistador referente à sua família;

V. Ao  término  o  Responsável  Familiar  -  RF  deverá  assinar  o  comprovante  de

prestação  de  informações,  bem  como  a  declaração  de  renda  de  todos  os

membros da família;

VI. Após  a  coleta  dos  dados  da  família,  os  formulários  serão  assinados  pelo

entrevistado, pelo entrevistador e pelo responsável pelo cadastramento.
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Parágrafo  único:  Independentemente  da  forma  de  coleta  de  dados  adotada,  o

Município deve manter posto de atendimento fixo em constante funcionamento, para

atender  às  famílias  que  procuram  o  poder  público  local  para  o  cadastramento  ou

atualização cadastral.

Art. 20 - Atualização da família no Sistema de Cadastro Único:

I. Manter  o  cadastro  atualizado  porque  o  governo  utiliza  esses  dados  para

conhecer melhor as necessidades das famílias e oferecer benefícios e serviços

sociais que contribuam para a melhoria de vida de todos. Além disso, a maioria

dos programas sociais que utilizam o Cadastro Único só concedem benefícios

para pessoas que estão com o cadastro atualizado, como é o caso do Programa

Bolsa Família e da Tarifa Social de Energia Elétrica;

II. Compete ao Responsável Familiar efetuar a atualização do Cadastro da família

sempre que houver mudanças no grupo familiar, como nascimento ou morte de

alguém, saída ou chegada de um integrante, mudança de endereço, entrada das

crianças na escola ou transferência de escola, aumento ou diminuição da renda,

entre outros. 

a) Se não houver  mudanças,  as informações devem ser  confirmadas,  no

máximo, a cada um ano.

III. A  atualização  é  especialmente  importante  nos  campos  de  endereço;  renda;

composição  familiar;  nome  e  código  Inep  da  escola  das  crianças  e  dos

adolescentes, além do ano escolar;

IV. Deve-se realizar nova entrevista com a família em cada atualização, a fim de

investigar quais informações sofreram alterações, assegurando a qualidade dos

dados cadastrais;

V. Não  há  a  necessidade  de  agendamento  ou  de  visita  para  atualização  de

cadastro, exceto em caso de cadastro excluído.
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Art. 21 – Poderão ser excluídos do Cadastro Único os beneficiários por: 

I. Falecimento; 

II. Solicitação da família;

III. Decisão judicial; 

IV. Recusa  da  família  em  prestar  informações,  omissão  ou  prestação  de

informações inverídicas, por comprovada má-fé;

V. Não  localização  da  família  para  atualização  ou  revalidação  cadastral,  por

período igual ou superior a 04 (quatro) anos contados da inclusão ou da última

atualização cadastral,  desde que realizados nesse período duas tentativas de

localizar a família.  

CAPÍTULO IX

DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 22 - Alguns programas sociais que utilizam o Cadastro Único:

I. Programa Bolsa Família;

II. Tarifa Social de Energia Elétrica;

III. Programa Minha Casa Minha Vida;

IV. Carteira do Idoso;

V. Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

VI. Telefone Popular;

VII. Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

VIII. Carteira Nacional de Habilitação Social;

IX. Bolsa Capixaba;

X. Entre outros.
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CAPÍTULO X

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  23 -  Os  esclarecimentos  adicionais  a  respeito  deste  documento  poderão  ser

obtidos junto à Secretaria Municipal  de Assistência Social  e na Unidade Central de

Controle  Interno  que,  por  sua  vez,  através  de  procedimentos  de  auditoria  interna,

aferirá  a  fiel  observância  de  seus  dispositivos  por  parte  das  diversas  unidades  da

estrutura organizacional.

Art.  24 -  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizacionais,  legais  ou  técnicos  assim  o  exigirem,  a  fim  de  verificar  a  sua

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das Normas),

bem como manter o processo de melhoria contínua.

Art. 25 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto

de instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar para apuração

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas.

Art. 26 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também

objeto de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a Lei Federal

nº 8.429, de 03 de junho de 1992.

Art.  27 -  A  inobservância  desta  Instrução  Normativa  constitui  omissão  de  dever

funcional e será punida na forma da lei.

Art. 28 - Aplicam-se, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa

as demais legislações pertinentes.

Art. 29 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES,
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ANEXO I

Formulário Principal de Cadastramento
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ANEXO II 
 

Formulário Suplementar 1 
Vinculação a Programas e Serviços 
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ANEXO III

Formulário com a Relação dos Componentes da Unidade Familiar
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ANEXO IV

Formulário Suplementar 2
Pessoa em Situação de Rua 
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ANEXO V

Formulário Avulso 1
Identificação do Domicílio e da Família
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ANEXO VI

Formulário Avulso 2
Identificação da Pessoa
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