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RESOLUÇÃO nº 083, de 14 de setembro de 2015. 

 
RECOMENDAR a toda Rede Sociassistencial governamental 

e não governamental que encaminhem usuários para o 

CADASTRO ÚNICO para realização de INCLUSÃO no 

CADASTRO ÚNICO e ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 10 de setembro de 2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

4.537/07, e:  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º que as atividades a serem 

desenvolvidas com recursos do IGD devem ser planejadas pelo gestor municipal do PBF, de maneira 

articulada e integrada, levando em consideração as demandas e necessidades da gestão do programa, no 

que se refere às áreas de assistência social, saúde e educação. 

CONSIDERANDO que o Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de 

Rua - Casa Pop atende público prioritário do Programa Bolsa Família e conforme dados do 

RI/junho/2015, Cascavel tem 136 famílias cadastradas no CadÚnico em situação de rua e destas, 65 são 

beneficiárias do PBF. 

CONSIDERANDO que o EURECA I recebeu outro freezer e a Casa Pop está precisando de um freezer a 

Comissão Especial do PBF do CMAS é de parecer favorável ao remanejamento/alocação do freezer do 

Eureca I, adquirido com recursos do IGD/PBF, para a Unidade Casa Pop. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007, que prevê em seu Art. 2
o
  que: “O 

Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização sócio-

econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de 

beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse 

público. 

CONSIDERANDO os compromissos assumidos pelos entes federados que aderiram ao Programa Bolsa 

Família e ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em conformidade com o que 

estabelecem as Portarias GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, nº 350, de 3 de outubro de 2007 e nº 

256, de 19 de março de 2010. 

CONSIDERANDO a NOB/SUAS/2005, são requisitos da Gestão Plena. “Garantir a prioridade de acesso 

nos serviços da proteção social básica e, ou, especial, de acordo com suas necessidades, às famílias e seus 

membros beneficiários do Programa de Transferência de Renda instituído pela Lei Federal 10.836/04.” 

(NOB/SUAS/2005). 

CONSIDERANDO que é de suma importância que os Serviços realizem a promoção de acesso a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, aos usuários atendidos, 

contribuindo para o usufruto de direitos. 

CONSIDERANDO que a família deve estar com o Cadastro atualizado para estar habilitada a receber 

benefícios socioassistenciais contemplados no Cadastro único. 

CONSIDERANDO a Instrução Operacional nº 76/ SENARC/ MDS, que trata dos processos de 

Averiguação Cadastral e de Revisão Cadastral do ano de 2015. 

CONSIDERANDO a Instrução Operacional (IO) nº 23/ SENARC SNAS/MDS, de 29 de maio de 2015 

dá orientações para que as gestões municipais do PBF busquem os alunos que estão em situação 

recorrente de “não localizados”. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015 do MDS, que traz modificações nas regras 

usadas para calcular o Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família (PBF). 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - RECOMENDAR a toda Rede Sociassistencial governamental e não governamental que: 
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§1º Seja providenciado o encaminhamento, através de agendamento junto ao Cadastro Único, bem como, 

fornecido a lista de documentos, aos Usuários que são perfil, porém, ainda não estão inseridos no 

CADÚNICO; 

 

§2º Quanto aos Usuários já cadastrados no CADÚNICO, que sejam orientados quanto à obrigatoriedade 

de realizarem a atualização do Cadastro anualmente, salientado que o seu não comparecimento 

implicará no bloqueio do Benefício, efetuando o agendamento e fornecendo a lista de documentos 

necessários. 

 

§3º No caso de atualização cadastral, principalmente quando: 

I- No momento do atendimento e da atualização do cadastro do IRSAS forem constatadas as 

seguintes mudanças: Composição familiar; Endereço; Instituição de ensino que as crianças e 

adolescentes estudam e Renda familiar. 

II- Durante o atendimento ao usuário constar o registro da seguinte ocorrência no sistema IRSAS:  

 

Unidade 

 

Serviço 
Programa/ 

Atividade 

 

Evento/Ação 

Data Início Data 

Fim 

 

CADASTRO 

ÚNICO 

GESTÃO DE 

CADASTROS 

REVISÃO 

CADASTRAL 

REVISÃO 

CADASTRAL- 

COMPARECER NO 

CADASTRO ÚNICO 

PARA 

ATUALIZAÇÃO 

  

 

a) Para tanto, o Serviço deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 Atualizar o cadastro familiar no Sistema IRSAS. 

 Realizar agendamento de atendimento na Central do Cadastro Único através dos telefones 

disponíveis. 

 Registrar a ocorrência encaminhamento para o Cadastro Único. 

 O Serviço deverá orientar ao Responsável Familiar sobre a relação de documentos 

necessários: 

- Carteira de Trabalho (de todos que tiverem); 

- Certidão de Nascimento ou Casamento (de todos); 

- Comprovante de renda (último holerite, extrato de aposentadoria ou benefício do INSS 

- auxílio doença/seguro desemprego); 

- Identidade e CPF (de todos que tiverem); 

- Comprovante de residência atual (conta de água ou luz); 

- Título de Eleitor (de todos que tiverem); 

- Declaração de matrícula e frequência escolar atualizada (de quem estiver estudando); 

- Termo de guarda/tutela ou curatela (quando for o caso). 

 

Art. 2° - APROVAR o remanejamento/alocação do FREEZER do Eureca I, adquirido com recursos do 

IGD/PBF, para a Unidade Casa Pop. 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 14 de setembro de 2015. 

 

 


