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APRESENTAÇÃO
A publicação da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dis-
põe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuá-
rio dos serviços públicos da administração pública, bem como 
do Decreto nº 9094, de 17 de julho de 2017, trouxeram uma 
nova perspectiva para esta pauta da participação do cidadão 
na Administração Pública, instituindo, em seu art.11, a Carta de 
Serviços ao Usuário, com novos elementos para os órgãos pú-
blicos publicarem suas ações e programas para os usuários.

Diante do novo cenário de integração das Pastas que compõem 
o Ministério da Cidadania, fica evidenciado o papel fundamental 
da Carta de Serviço, no esforço de consolidar em um único docu-
mento as duas grandes agendas das áreas envolvidas na estru-
tura ministerial atual. Muito mais que um documento formal, a 
Carta de Serviços é, em essência, o compromisso que o Ministé-
rio da Cidadania firma com o cidadão-usuário.

O Ministério da Cidadania, após reestruturação decorrente do 
Decreto 10.107, publicado no DOU de 07 de novembro de 2019, 
que transfere a Secretaria Especial de Cultura para o Ministé-
rio do Turismo, é o órgão responsável pelas políticas públicas 
de Desenvolvimento Social e Esporte, e apresenta sua Carta de 
Serviços aos Usuários com o objetivo de dar maior visibilidade e 
transparência às suas ações. A Carta contém informações sobre 
serviços, formas de acesso a esses serviços, compromissos e pa-
drões de qualidade no atendimento ao público. O Ministério atua 
por meio de Secretarias Especiais, são elas: Secretaria Especial 
de Desenvolvimento Social e Secretaria Especial do Esporte. Por 
fim, cabe também destacar a Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação.

O Ministério da Cidadania fortalece suas ações de transparên-
cia pública e de defesa de direitos ao disponibilizar publica-
mente de forma simplificada e objetiva as ações, programas 
e serviços ministeriais por meio da Carta de Serviços, compro-
metendo-se com a oferta de serviços que buscam a excelência 
na gestão pública.
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AVALIAÇÃO 
E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
CADASTRO ÚNICO



9PAG

Ministério da Cidadania

A SECRETARIA 
DE AVALIAÇÃO  
E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO
é  responsável  pelas  ações  de mo-
nitoramento, avaliação, gestão da in-
formação e capacitação de agentes 
públicos, além da gestão do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal.

Todas as informações presentes nesta 
versão da Carta de Serviços ao Usuá-
rio estão disponíveis também em sua 
versão digital, contando com maior 
detalhamento e direcionamento. Para 
mais informações, acesse o Portal do 
Ministério da Cidadania. 
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Avaliação e Gestão da 

Informação

Cursos e Tutoriais a Distância

O que é?
O Portal de Capacitação do Ministério da Cidadania é um espaço virtu-
al de aprendizagem onde são oferecidos cursos e tutoriais a distância 
sobre temas relevantes relacionados à atuação do Ministério da Cida-
dania (MC).

Quais objetivos? 
As capacitações são desenvolvidas para atender especialmente as de-
mandas de capacitação e formação de técnicos, gestores e profissio-
nais das diversas áreas de atuação do MC.

Quem pode acessar?
Qualquer cidadão interessado pode se cadastrar no Portal e acessar os 
cursos e tutoriais.

Onde acessar?
No Portal de Capacitação do Ministério da Cidadania.

Outras informações
Os cursos do Portal de Capacitação emitem certificado de conclu-
são para os alunos aprovados, já os tutoriais não possuem certifica-
do de conclusão.
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Ferramentas, dados e informações  
dos Programas do MC

O que é?
Para facilitar a vida do cidadão, o Ministério da Cidadania conta com 
um Catálogo de Ferramentas Informacionais para ajudar a localizar 
equipamentos da rede socioassistencial, como os Centros de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS); emitir comprovantes de inscrição no 
Cadastro Único; e consultar dados sobre os programas sociais do seu 
município, como o Bolsa Família.

Onde acessar o serviço?
As ferramentas eletrônicas são encontradas no Portal do Ministério 
da Cidadania, especificamente no espaço da Secretaria de Avaliação 
e Gestão da Informação. Você também pode consultá-las no Catálogo 
de Ferramentas Informacionais.

Abaixo apresentamos as principais ferramentas oferecidas por 
esta pauta que estão disponíveis na versão digital da Carta de 

Serviços ao Usuário no Portal do Ministério da Cidadania:

Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS)
O que é? Reúne e organiza informações sobre políticas sociais, oportu-
nidades de inclusão produtiva e disponibilidade de serviços e equipa-
mentos. O MOPS exibe mapas, textos e georreferenciamento de dados, 
visando auxiliar e facilitar a vida do cidadão.

Consulta Cidadão
O que é? Emite um comprovante de inscrição no Cadastro Único e 
permite a visualização dos dados cadastrais básicos das pessoais e fa-
mílias inscritas no Cadastro Único. O site poupa tempo ao cidadão, que 
não precisa se deslocar ao CRAS ou à gestão municipal do Bolsa Fa-
mília e do Cadastro Único para obter essas informações. Para realizar 
a consulta, são necessárias as seguintes informações: nome completo, 
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data de nascimento, nome da mãe e estado. O recurso contém texto e 
permite exportar seu conteúdo para PDF.

Meu CadÚnico
O que é? Emite um comprovante de inscrição no Cadastro Único e per-
mite a visualização dos dados cadastrais básicos das pessoais e famílias 
inscritas no Cadastro Único. O aplicativo poupa tempo ao cidadão, que 
não precisa se deslocar ao CRAS ou à gestão municipal do Bolsa Fa-
mília e do Cadastro Único para obter essas informações. Para realizar 
a consulta, são necessárias as seguintes informações: nome completo, 
data de nascimento, nome da mãe e estado. O recurso contém texto 
e permite exportar seu conteúdo para PDF. Disponível para download 
nas lojas Google Play e AppStore.

Portal Bolsa Família e Cadastro Único no seu Município
O que é? Apresenta dados, informações e análises sobre o Programa 
Bolsa Família e o Cadastro Único nos municípios brasileiros. A ferra-
menta contém texto, exibe vídeos e permite exportar para PDF.

VIS DATA
O que é? Permite a visualização de programas, ações e serviços do Mi-
nistério da Cidadania. Nesse ambiente, é possível acessar diversas fer-
ramentas e bases de dados. Podem ser encontrados relatórios de in-
formações, painéis de monitoramento e tabelas com dados, de um ou 
mais indicadores em um determinado período e local selecionados. Há 
também diversas opções de recorte disponíveis: mês/ano, municípios, 
estados, regiões, Brasil ou áreas especiais.

CECAD 2.0
O que é? Apresenta as características socioeconômicas das famílias e 
pessoas incluídas no Cadastro Único (domicílio, faixa etária, trabalho, 
renda etc.).

RI Social
O que é? Apresenta relatórios sintéticos que fornecem uma visão geral 
dos principais indicadores sobre a gestão e os resultados dos progra-
mas do MC em todo o país. A aplicação permite exportar seus dados 
para o formato PDF.
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Tab Social
O que é? Este portal permite tabulações simples e cruzadas a partir das 
principais bases de microdados do MC. Há dois tipos de tabuladores: 
Tab SUAS, com dados do Sistema Único de Assistência Social a partir do 
Censo SUAS; e Tab Cad, com dados oriundos da base do Cadastro Único.

Publicações 

O que é?
O Ministério da Cidadania disponibiliza publicações periódicas que tra-
tam sobre as políticas, programas e ações do MC.

Quais os objetivos?
As publicações demonstram o compromisso com a transparência e a 
prestação de contas com a sociedade. Dessa forma, o Ministério subsi-
dia debates e avaliações, explica o funcionamento de programas para 
a sociedade e apresenta os dados que são coletados nas ferramentas 
e sistemas.

Onde acessar o serviço?
As publicações são encontradas no Portal do Ministério da Cidadania, 
no espaço da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação.

Os principais eixos de publicações disponibilizados:

Cadernos de Estudos

O que é? Divulga pesquisas, dissemina resultados e subsidia debates e 
avaliações acerca das políticas e programas desenvolvidos pelo Minis-
tério no formato de artigos.

Manual do Pesquisador

O que é? Explica o desenho e o funcionamento dos programas do MC, 
com foco no usuário que analisa dados.
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Censo SUAS
O que é? Apresenta o levantamento de dados realizado 
anualmente com os equipamentos do Sistema Único de 
Assistência Social, gestores e Conselhos, para acompanhar 
a estruturação do SUAS.

Pesquisas e microdados

O que é?
Os microdados e os resultados das pesquisas realizadas 
pelo Ministério da Cidadania são disponibilizados na forma 
de fichas técnicas, sumários executivos e estudos técnicos 
no site do MC.

Quais os objetivos?
A iniciativa de publicar os microdados e os resultados das 
pesquisas realizadas pelo MC compõe a agenda da Cidada-
nia de transparência e estímulo à pesquisa independente.

Onde acessar o serviço?
Os links para acesso às Pesquisas de Avaliação e de Outros 
Estudos, os microdados desidentificados e a base amos-
tral dos microdados não identificados do Cadastro Único 
com marcação do Bolsa Família estão disponíveis no Por-
tal do Ministério da Cidadania, bem como na versão digi-
tal da Carta de Serviços.
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Importante

Para o Cadastro 
Único, família é o 
grupo de pessoas 
que vivem juntas 
em uma mesma 
casa e que 
dividem rendas 
e despesas. 
Também existem 
famílias de 
apenas uma 
pessoa e famílias 
que estão em 
situação de rua.

Cadastro Único
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

O que é?
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e 
caracteriza a situação socioeconômica das famílias brasi-
leiras de baixa renda. É a inscrição no Cadastro Único que 
permite às famílias de baixa renda o acesso aos Programas 
Sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, a Tarifa 
Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), mas vale lembrar que estar no Cadastro Úni-
co não significa a entrada automática nesses programas, 
pois cada um deles tem suas regras específicas.

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que:

• possuem renda mensal por pessoa de até meio salá-
rio mínimo;

• possuem renda familiar total de até três salários;

• possuem renda acima dessas, mas que estejam vin-
culadas ou pleiteando algum programa ou benefício 
que utilize o Cadastro Único em suas concessões.

Como e do que é composto o Cadastro Único?

O Cadastro Único é composto por:

• formulários de cadastramento, nos quais as informa-
ções das famílias de baixa renda são coletadas e re-
gistradas pelos entrevistadores municipais;

• sistema informatizado para a inclusão e a atualiza-
ção das informações das famílias cadastradas;

• rede de atendimento, composta pelos entrevistado-
res sociais, equipamentos públicos e equipes de ges-
tão dos municípios e do Distrito Federal; e

Se a família for indíge-
na, pode apresentar o 
Registro Administrativo 
de Nascimento Indígena 
(RANI) ou outros docu-
mentos de identificação, 
como Certidão de Nasci-
mento, Certidão de Ca-
samento, RG ou Carteira 
de Trabalho. Se a família 
for quilombola, tam-
bém são aceitos outros 
documentos de identi-
ficação, como Certidão 
de Nascimento, Certidão 
de Casamento, RG ou 
Carteira de Trabalho.

ATENÇÃO
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• base de dados, que contém as informações de todas as famílias 
registradas no Cadastro Único em cada município.

Quem pode ser inscrito(a) no Cadastro?
Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que:

• possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;
• possuem renda mensal familiar total de até três salários;

• possuem renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou 
pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro 
Único em suas concessões;

• são compostas por apenas uma pessoa;

• são compostas por pessoas em situação de rua — sozinhas ou 
com a família. O caminho, nesse caso, é procurar algum posto de 
atendimento da assistência social e perguntar como fazer para 
ser incluído no Cadastro Único.

Como se inscrever?
Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da fa-
mília se responsabilize por prestar as informações de todos os demais 
membros familiares para o entrevistador. Essa pessoa, chamada de 
Responsável pela Unidade Familiar (RF), deve ter pelo menos 16 anos e, 
preferencialmente, ser mulher.

O (A) RF é quem poderá garantir que as informações comunicadas 
durante a entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atu-
alizar o cadastro sempre que houver mudanças na família.

O RF deve procurar o setor responsável pelo Cadastro Único e/ou 
pelo Bolsa Família na cidade em que mora. Se não souber onde fica 
o local de cadastramento, pode buscar essa orientação no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa ou 
nos Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Em muitas localidades, o próprio CRAS realiza o cadastramento das 
famílias. Além disso, em várias cidades, o governo local tem um núme-
ro central de telefone, com opções que permitem agendar uma data 
para o cadastramento.
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Quais são os documentos necessários?

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O  
CADASTRAMENTO

Para o responsável pela família:

• CPF ou Título de Eleitor;

• Qualquer um dos documentos de cada uma das 
pessoas da família: Certidão de Nascimento, Certi-
dão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho 
ou Título de Eleitor.

DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS,  
MAS FACILITAM O CADASTRAMENTO

• Comprovante de endereço, de preferência a conta de 
luz;

• Comprovante de matrícula escolar das crianças e 
jovens até 17 anos. Se não tiver comprovante, a pes-
soa pode levar o nome da escola de cada criança ou 
jovem;

• Carteira de trabalho.

CADASTRAMENTO DE PESSOAS SEM DOCUMENTO

Se alguém da família ou se todos os integrantes não tive-
rem documentos, não tem problema! O entrevistador do 
Cadastro Único deve fazer a entrevista mesmo assim, orien-
tar e encaminhar a família ou a pessoa para tirar os docu-
mentos. Se a pessoa nunca foi registrada, a primeira via da 
certidão de nascimento é de graça. O cadastramento é um 
direito da família de baixa renda.

Mas, enquanto o Responsável Familiar (RF) não apresen-
tar um dos documentos obrigatórios ao entrevistador e um 
documento para cada membro da família, o cadastro ficará 
incompleto e a família não poderá participar de programas 
sociais. Ainda assim, é importante que o cadastramento 
seja feito para que o governo possa providenciar ações de 
mobilização para o registro civil de nascimento e a docu-
mentação básica dos cidadãos.

Importante

Se a família for 
indígena, pode 
apresentar o 
Registro Adminis-
trativo de Nasci-
mento Indígena 
(RANI) ou outros 
documentos de 
identificação, 
como Certidão 
de Nascimento, 
Certidão de Casa-
mento, RG ou 
Carteira de Traba-
lho. Se a família 
for quilombola, 
também são acei-
tos outros docu-
mentos de iden-
tificação, como 
Certidão de Nas-
cimento, Certidão 
de Casamento, 
RG ou Carteira de 
Trabalho.
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As pessoas podem denunciar casos em que o Setor do Cadastro Único 
não queira fazer o cadastramento, entrando em contato com a Ouvi-
doria-Geral do Ministério da Cidadania - MC. O telefone é 121 - opção 8.

Quanto tempo leva?
A entrevista do Cadastro Único dura, em média, 1 hora para ser realiza-
da. Já o agendamento do cadastramento é organizado por cada muni-
cípio de acordo com um calendário próprio. Assim, o tempo de espera 
até o atendimento presencial vai variar de cidade para cidade. Em vá-
rios municípios o governo local tem um número central de telefone, 
com opções que permitem agendar uma data para o cadastramento.

O Ministério da Cidadania reforça com as gestões municipais a neces-
sidade de organização e planejamento para que o cidadão possa ser 
atendido em um prazo razoável e com qualidade.

Onde posso acessar o serviço?
O Cadastro Único pode ser acessado no Setor Responsável pelo Cadas-
tro Único e pelo Programa Bolsa Família no seu município.

O Ministério da Cidadania possui algumas ferramentas que podem 
ajudá-lo a encontrar o Setor Responsável ou Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) mais próximo a você, como a ferramenta Ma-
pas Estratégicos para Políticas de Cidadania.

Quais são os programas que atendem aos cidadãos inscritos 
no Cadastro Único?
Quando você faz o seu Cadastro Único, você passa a ter acesso a vá-
rios Programas Sociais do Governo Federal. Mas cada programa tem as 
suas próprias regras. Assim, além de ter feito o cadastro, a sua família 
precisa estar dentro das regras dos programas.

Pesquise no Portal do Ministério da Cidadania quais são os Programas 
Sociais do Governo Federal que a sua família pode ter acesso e quais 
são as regras de cada um, para saber se a sua família poderá participar 
deles. Se você se interessar por algum Programa, procure o órgão res-
ponsável pela inscrição no Cadastro Único para ter mais informações 
sobre como fazer parte. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/
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Programa Bolsa Família 
 
Benefício de Prestação Continuada  
 
Tarifa Social de Energia Elétrica  
 
Programa Minha Casa Minha Vida

Aposentadoria para pessoas  
de baixa renda  
 
Carteira do Idoso
 
Isenção de pagamento de taxa de  
inscrição em concursos públicos  
 
Telefone Popular
 
Programa Cisternas  

 
Água para Todos 

Auxílio Emergencial Financeiro

Bolsa Verde (Programa de Apoio à 
Conservação Ambiental)  
 
Programa Nacional de Reforma Agrária 
 
Programa Nacional de Crédito Fundiário

Identidade Jovem (ID Jovem)

Bolsa Estiagem

Carta Social

PETI

Como faço para emitir um comprovante de cadastramento?

Pela internet ou pelo celular

a) Consulta Cidadão Cadastro Único

A Consulta Cidadão permite que você, cidadão cadastrado do Cadas-
tro Único, acesse seus dados e de sua família e possibilita a impressão 
de comprovante de cadastramento. Essa ferramenta busca diminuir a 
necessidade de sua ida pessoalmente ao Setor Responsável pelo Ca-
dastro Único e Bolsa Família ou CRAS.

Os dados que você pode gerar pela Consulta Cidadão são: Datas de 
cadastramento e da última atualização cadastral da família e faixas de 
renda familiar total e per capita; Nome completo, data de nascimento 
e NIS de cada um dos integrantes da família e identificação do Res-
ponsável pela Unidade Familiar (RF); e Relação de parentesco de cada 
um dos integrantes da família com o RF.

Os comprovantes gerados referem-se a informações de cerca de 45 Dias 
anteriores à data de consulta. Essas informações são importantes caso 
você queira participar de algum programa ou benefício social, ou retifi-
car informações que eventualmente estejam equivocadas, ou verificar a 
necessidade de se proceder à revisão cadastral, para incluir novo mem-
bro na família ou atualizar a informação sobre renda, por exemplo.
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Os documentos necessários para fazer a consulta são: Nome completo; 
Nome da mãe; Data de Nascimento; e Estado e município onde foi re-
alizada a inscrição no Cadastro Único.

O canal de prestação do serviço é acessado na página do Consulta Ci-
dadão Cadastro Único

Ao acessar a página do Consulta Cidadão Cadastro Único e inserir as in-
formações solicitadas, imediatamente você receberá seu comprovante 
de cadastramento.

b) Aplicativo Meu CadÚnico

O Meu CadÚnico é o aplicativo que permite obter as mesmas infor-
mações do site Consulta Cidadão, ou seja, acesso aos seus dados e da 
família e a impressão de comprovante de cadastramento. O aplicativo 
é mais uma iniciativa do Ministério da Cidadania para facilitar o aces-
so aos seus dados e diminuir a necessidade de o cidadão se deslocar 
ao Setor Responsável pelo Cadastro Único e Bolsa Família ou CRAS.

Os dados que você pode gerar pelo Meu CadÚnico são: Datas de ca-
dastramento e da última atualização cadastral da família e faixas de 
renda familiar total e per capita; Nome completo, data de nascimento 
e NIS de cada um dos integrantes da família e identificação do Res-
ponsável pela Unidade Familiar (RF); e Relação de parentesco de cada 
um dos integrantes da família com o RF.

Os comprovantes gerados referem-se a informações de cerca de 
45 dias anteriores à data de consulta. Essas informações são impor-
tantes caso você queira participar de algum programa ou benefício 
social, ou retificar informações que eventualmente estejam equivo-
cadas, ou verificar a necessidade de se proceder à revisão cadastral, 
para incluir novo membro na família ou atualizar a informação sobre 
renda, por exemplo.

Os documentos necessários para fazer a consulta são: Nome completo; 
Nome da mãe; Data de Nascimento; e Estado e município onde foi re-
alizada a inscrição no Cadastro Único.

O canal de prestação do serviço é pelas lojas de aplicativos Google Play 
e Apple Store.

Ao acessar o aplicativo e inserir as informações solicitadas, imediata-
mente você receberá seu comprovante de cadastramento.
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Presencialmente

c) Posto de cadastramento, CRAS ou prefeitura

Se você quiser obter suas informações presencialmente, pode solicitá-
-las à gestão municipal no posto de cadastramento ou no Centro de Re-
ferência de Assistência Social (Cras) da sua cidade. Caso você não saiba 
onde ficam esses locais, você pode se informar na prefeitura do seu mu-
nicípio ou pode buscar a localização no aplicativo Meu CadÚnico ou na 
ferramenta Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS), pelo 
endereço disponibilizado no portal do Ministério da Cidadania.

Outras informações

Responsabilidades das gestões

A gestão do Cadastro Único tem por princípio o compartilhamento 
de esforços e responsabilidades entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. Esse modelo tem como base a cooperação e 
a parceria entre as três esferas de governo, que atuam para fortalecer 
e consolidar o Cadastro Único como principal fonte de informação 
para as políticas sociais de enfrentamento da pobreza e das desigual-
dades sociais.

Governo Federal - Ministério da Cidadania

• Coordenar, acompanhar e supervisionar a implantação e a exe-
cução do Cadastro Único;

• Realizar avaliação contínua da qualidade de suas informações;

• Definir estratégias para seu aperfeiçoamento;

• Elaborar normativos, regulamentos e instruções para orientar o 
trabalho dos estados, municípios e Distrito Federal;

• Apoiar com repasses financeiros os estados, Distrito Federal e 
municípios através do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).

Caixa Econômica Federal

• Agente Operador do Cadastro Único;

• Desenvolver o Sistema de Cadastro Único;
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• Realizar o processamento dos dados cadastrais e atribuir o Nú-
mero de Identificação Social (NIS) para cada pessoa cadastrada;

• Enviar os formulários de cadastramento aos municípios;

• Capacitar gestores e técnicos para a operação do Sistema de  
Cadastro Único; e

• Prover atendimento operacional aos municípios, entre outras 
atribuições. Todas estas atividades são planejadas, desenvolvidas 
e executadas sob a supervisão e a orientação do Ministério da 
Cidadania.

Estados

• Desenvolver estratégias de acesso à documentação civil, com 
prioridade ao Registro de Nascimento;

• Ofertar atividades de capacitação que subsidiem o trabalho dos 
municípios na gestão e na operacionalização do Cadastro Único;

• Apoiar à melhoria da infraestrutura municipal;

• Identificar, acompanhar e apoiar na resolução dos problemas re-
lacionados à gestão do Cadastro Único no município;

• Auxiliar à condução de ações de cadastramento dos Grupos Po-
pulacionais Tradicionais e Específicos; e

• Apoiar a identificação e cadastramento da população extrema-
mente pobre no âmbito da estratégia da busca ativa.

Municípios e Distrito Federal

• Identificar as áreas onde residem as famílias de baixa renda;

• Solicitar formulários de cadastramento à Senarc;

• Capacitar continuamente os entrevistadores, digitadores e todos 
os profissionais envolvidos na gestão do Cadastro Único, em par-
ceria com os governos estaduais;

• Coletar as informações das famílias por meio de entrevista em 
domicílio, em mutirões ou em postos fixos de atendimento;

• Incluir e atualizar os dados das famílias no Sistema de Cadastro 
Único;
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• Estabelecer rotinas de atualização das informações, incluindo a 
contínua comunicação com as famílias cadastradas;

• Manter infraestrutura e quantitativo de profissionais adequados 
à gestão do Cadastro Único e ao processo de cadastramento das 
famílias em sua abrangência;

• Divulgar o Cadastro Único e os programas sociais às famílias de 
baixa renda.

Manuais e guias

No Portal do Ministério da Cidadania, é possível ter acesso à página de 
publicações, aos manuais e aos guias do Cadastro Único.

Legislação

Legislação sobre o Acesso e Utilização dos dados do Cadastro Único

Portaria Nº 10, de 30 de janeiro de 2012, disciplina o acesso a estes da-
dos entre pesquisadores, gestões estaduais e municipais. Atualizada 
pela Portaria nº 192, de 19 de maio de 2017.

 Portaria 501, de 29 de novembro de 2017 , disciplina o processo de uso 
do CadÚnico por órgãos e entidades federais como instrumento de se-
leção de beneficiários de políticas e programas sociais.

Portaria 502, de 29 de novembro de 2017 , institui a Política de Controle 
de Acesso aos dados do Cadastro Único para Programas Sociais.

Dados desidentificados

O Ministério da Cidadania oferece em seu portal, para livre download, 
os microdados desidentificados do Cadastro Único com marcação do 
Programa Bolsa Família, para utilização em aplicativos estatísticos, por 
exemplo, SPSS, SAS ou R.

A iniciativa de publicar em transparência ativa os microdados do Ca-
dastro Único, sobretudo a disponibilização com marcação do Bolsa Fa-
mília, compõe a agenda da Cidadania de transparência e estímulo à 
pesquisa independente feita por pesquisadores de todo o mundo so-
bre as políticas de desenvolvimento social. Dessa forma, pesquisadores 
podem acessar informações socioeconômicas sobre famílias e pessoas 
de baixa renda incluídas no Cadastro Único.
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A base amostral dos microdados não identificados do Cadastro Único 
com marcação do Bolsa Família pode ser acessada no portal do Minis-
tério da Cidadania.

A publicação dos dados referentes ao Cadastro Único e ao Bolsa Famí-
lia é regulamentada pela Portaria MDS nº 192/2017.

Dados identificados

O Ministério da Cidadania disponibiliza um processo on-line e simpli-
ficado de submissão de solicitações de pesquisadores para acesso aos 
dados identificados do Cadastro Único.

Devido à sensibilidade dos dados que compõem a base, para a aber-
tura do processo de solicitação de dados identificados, é necessária a 
apresentação de alguns documentos, como solicitação formal com a 
justificativa do pedido de dados e a finalidade da utilização; projeto de 
pesquisa; termo de responsabilidade; termo de compromisso de ma-
nutenção de sigilo; carta de apresentação e documento de identifica-
ção digitalizado.

As portarias MDS nº 10, de 30 de janeiro de 2012 e nº 192, de 19 de 
maio de 2017 disciplinam os parâmetros para a disponibilização das 
bases identificadas do Cadastro Único para fins de realização de es-
tudos e pesquisas.
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DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
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ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
A Assistência Social oferece serviços, 
programas, projetos e benefícios que 
têm como objetivo melhorar as condi-
ções de vida da população atendida, 
por meio do fortalecimento dos víncu-
los familiares e comunitários, do apoio 
à inclusão social, do enfrentamento 
da pobreza e da redução de situações 
como violência intrafamiliar, trabalho 
infantil e ato infracional. 
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A Assistência Social
é organizada em um sistema descentralizado e participativo denomi-
nado Sistema Único de Assistência Social (Suas), conforme estabelece 
a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004).

O Ministério da Cidadania é responsável, sobretudo, por estabelecer 
normativos legais e diretrizes básicas e gerais, e repassar os recursos 
financeiros para o cofinanciamento das ações de assistência social.

Dessa forma, cada ente é dotado de autonomia para, respeitando os 
normativos e diretrizes, executar as políticas e ações da assistência so-
cial de acordo com sua realidade e especificidades locais.

Abaixo seguem alguns benefícios e equipamentos da rede socioassis-
tencial.

Benefícios Eventuais

O que é?
Os Benefícios Eventuais são ofertas provisórias, prestados aos cida-
dãos e às famílias que não têm condições de arcar por conta própria 
com o enfrentamento de situações que fogem do seu cotidiano.

Este benefício é ofertado pelo município e pelo Distrito Federal nas 
situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e de ca-
lamidade pública. Ele pode ser ofertado em bens, pecúnia e serviços.

Onde deve ser solicitado?
Para solicitar o Benefício Eventual, você deve procurar as unidades da 
Assistência Social no município ou no Distrito Federal (CRAS, CREAS, 
CENTRO POP).

Em quais situações o benefício eventual pode ser solicitado?
Nascimento: para atender às necessidades do bebê que vai nascer; 
apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo 
após o nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe.
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Morte: para atender às necessidades urgentes da famí-
lia após a morte de um de seus provedores ou membros; 
atender às despesas de urna funerária, velório e sepulta-
mento, desde que não haja no município outro benefício 
que garanta o atendimento a estas despesas.

Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de si-
tuações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa 
e/ou de sua família e outras situações sociais que compro-
metam a sobrevivência.

Estas situações são caracterizadas pela falta de acesso a: 
alimentação, documentação, domicílio, situações de aban-
dono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos, rup-
tura de vínculos familiares, presença de violência física ou 
psicológica na família ou de situações de ameaça à vida do 
cidadão ou de sua família.

Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à 
sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de 
assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das 
pessoas e famílias atingidas.

BPC – Benefício de Prestação 
Continuada

O que é?
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefí-
cio da assistência social no valor de 1 (um) Salário Mínimo 
para pessoas com deficiência de qualquer idade que apre-
sentem impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial e que, por isso, vivenciam 
dificuldades para a participação e interação plena na so-
ciedade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais.

Para a concessão deste benefício, é exigido que a renda fa-
miliar mensal seja de até ¼ de salário mínimo por pessoa 
e não é preciso ter contribuído para a Previdência Social.

O Ministério da Cida-
dania não oferta dire-
tamente ao cidadão 
serviços ou benefícios 
socioassistenciais. São os 
municípios, os estados 
e o Distrito Federal que 
administram o funcio-
namento dos equipa-
mentos do SUAS. Cabe 
ao Ministério o papel 
de apoiar os municípios 
e estados com o cofi-
nanciamento federal e 
orientações técnicas, 
mantendo o compro-
misso constitucional 
de apoiar os estados 
e municípios em um 
trabalho convergente na 
condução da política de 
assistência social.

O Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) é 
administrado de for-
ma descentralizada e 
participativa, ou seja, o 
município, o estado e a 
União dividem a respon-
sabilidade pela gestão 
da política pública de 
Assistência Social, jun-
tamente com os Con-
selhos e os Fundos de 
Assistência Social.

ATENÇÃO



SAIBA MAIS

* O requerimento ao BPC é gratuito e não é 
necessário contratar advogados, intermediários ou 
atravessadores.
* Para manter o BPC, o beneficiário deve manter 
os dados no Cadastro Único sempre atualizados. 
Mesmo sem mudança na famí lia, o cadastro deve ser 
atualizado a cada dois anos, obrigatoriamente.
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Onde deve ser solicitado?
Para solicitar o BPC, você deve primeiro procurar o CRAS 
mais próximo da sua casa e se inscrever no Cadastro Úni-
co, informando o CPF do requerente e de todos os compo-
nentes da família. Caso já esteja cadastrado, o requeren-
te deve verificar se seus dados estão atualizados. Após a 
inscrição no Cadastro, é preciso fazer o agendamento no 
INSS pelo telefone 135 da Central de Atendimento da Pre-
vidência Social (ligação gratuita) ou pela internet, pelo site 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quem tem direito ao BPC?
Têm direito ao BPC pessoas idosas com 65 anos ou mais e 
pessoas com deficiência, de qualquer idade, que tenham 
impedimentos de longo prazo. Os requerentes devem es-
tar previamente inscritos no Cadastro Único com os dados 
atualizados e ter renda familiar mensal inferior a ¼ de sa-
lário mínimo vigente.

Legislação

Decreto Nº 6.214, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007.

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

PNAS – Política Nacional de Assistência Social 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 

NOB-SUAS – Norma Operacional Básica

Importante

A oferta desses 
benefícios 
também pode 
ocorrer por meio 
de identificação 
de pessoas e 
famílias em situ-
ação de vulnerab-
ilidade nos aten-
dimentos feitos 
pelas equipes 
da Assistência 
Social. 
 
LOAS – Lei 
Orgânica da 
Assistência Social 
 
PNAS – Política 
Nacional de 
Assistência Social  
 
Tipificação dos 
Serviços Socio-
assistenciais  
 
NOB-SUAS – 
Norma Opera-
cional Básica 
 
Decreto Nº 6.307, 
DE 14 DE DEZEM-
BRO DE 2007.
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Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social – CNEAS

O que é?
O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - 
CNEAS é uma ferramenta de gestão que armazena infor-
mações sobre as entidades e suas ofertas socioassisten-
ciais. O CNEAS é preenchido pelo órgão gestor municipal, 
a partir das informações oriundas do Conselho Municipal 
de Assistência Social sobre as organizações da sociedade 
civil que executam ofertas da assistência social. O Cadas-
tro permite a aproximação entre o Estado e a sociedade 
civil, possibilitando o acompanhamento das ofertas das 
entidades no Sistema Único de Assistência Social.

Aos gestores da política de Assistência Social, o CNEAS 
permite o conhecimento e o acompanhamento das orga-
nizações que integram a rede socioassistencial do SUAS. 
Às Organizações da Sociedade Civil, o Cadastro permite a 
celebração de parcerias com a administração pública e o 
recebimento de recursos oriundos de emendas parlamen-
tares, e a condição para a obtenção da Certificação de En-
tidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.

Usuários da política de assistência social, por meio da Con-
sulta Pública CNEAS e do Mapa das Organizações da So-
ciedade Civil, podem verificar quais organizações e quais 
ofertas estão disponíveis no seu município e estado.

Importante

O BPC não é 
aposentadoria 
nem pensão e não 
dá direito ao 13º 
pagamento. 
 
O BPC não pode 
ser acumu-
lado com outro 
benefício no 
âmbito da Segu-
ridade Social 
(como, por exem-
plo, o seguro 
desemprego, 
a aposentado-
ria e a pensão) 
ou de outro 
regime, exceto 
com benefícios 
da assistência 
médica, pensões 
especiais de 
natureza indeni-
zatória e a remu-
neração advinda 
de contrato de 
aprendizagem.
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Quem pode utilizar este serviço?
Órgãos gestores da política de assistência social para o pre-
enchimento e a atualização das informações do CNEAS.

Organizações da Sociedade Civil, Unidades Socioassisten-
ciais públicas, Conselhos de Assistência Social, usuários da 
política e interessados em geral para consulta pública das 
informações do CNEAS.

Etapas para a realização deste serviço
Cabe ao órgão gestor inserir as informações da entidade 
no sistema e realizar visitas técnicas para conhecer o ser-
viço ofertado pela entidade, verificando a adequação das 
ofertas às normativas do SUAS.

O preenchimento do Cadastro é divido em três seções:

Seção 1 - Informações cadastrais do Órgão Gestor Munici-
pal de Assistência Social responsável pelo preenchimento;

Seção 2 – Informações cadastrais sobre a Entidade de as-
sistência social e suas ofertas; e

Seção 3 – Informações sobre parcerias e repasses de recur-
sos do órgão gestor de assistência social com a Entidade 
de assistência social

Para que a Entidade de assistência social tenha o seu ca-
dastro efetivado (ou seja, com Situação Concluída), é preci-
so que órgão gestor municipal preencha completamente 
as seções 1, 2 e 3 do CNEAS.

Canais de Prestação

Online:

Para consultar a situação da entidade no CNEAS, acesse 
a página do CNEAS no Portal do Ministério da Cidadania.

Para o preenchimento e atualização do CNEAS pelo órgão 
gestor de assistência social, acesse o Sistema de Autenti-
cação e Autorização – SAA, disponível do Portal do Minis-
tério da Cidadania. 

Importante

O BPC não é 
aposentadoria 
nem pensão e não 
dá direito ao 13º 
pagamento. 
 
O BPC não pode 
ser acumu-
lado com outro 
benefício no 
âmbito da Segu-
ridade Social 
(como, por exem-
plo, o seguro 
desemprego, 
a aposentado-
ria e a pensão) 
ou de outro 
regime, exceto 
com benefícios 
da assistência 
médica, pensões 
especiais de 
natureza indeni-
zatória e a remu-
neração advinda 
de contrato de 
aprendizagem.
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Presencial:

No órgão gestor de assistência social do município, encontre sua entida-
de na ferramenta Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Quais documentos são necessários para o cadastro?

• CNPJ

• Ata de Fundação

• Contrato Social

• Registro em Cartório

• Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

Questionários correspondentes às ofertas que a entidade executa (os 
questionários estão disponíveis no sistema de informações do CNEAS.

Certificação de Entidades de Assistência 
Social – CEBAS
O que é?
A Certificação de Entidades de Assistência Social é concedida pelo 
Governo Federal às entidades sem fins lucrativos reconhecidas como 
entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas 
áreas de assistência social, educação ou saúde.

Trata-se de uma importante ferramenta para fortalecer o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), a parceria público-privado e a me-
lhoria dos serviços Socioassistenciais.

A certificação é um dos instrumentos que possibilita às entidades da as-
sistência social usufruírem da isenção das contribuições sociais, como a:

• Parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de 
pagamentos;

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CO-
FINS; e

• Contribuição PIS/PASEP.
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A Certificação também é critério de desempate na celebra-
ção de convênios e contratualização com o poder público.

A Certificação é solicitada de forma eletrônica diretamen-
te no Portal de Serviços do Governo Federal.

Quem pode utilizar este serviço?

Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que 
cumulativamente atenderem aos seguintes requisitos:

• Realizar ações de acordo com as normativas da polí-
tica de assistência social;

• Estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
Social CMAS no ano anterior ao requerimento;

• Realizar atendimento; assessoramento; e defesa e 
garantia de direitos; de forma gratuita, continuada, 
planejada e universal;

• Estar em funcionamento no mínimo há 12 meses

Quais etapas para realização do serviço? 

I – REQUERER CERTIFICAÇÃO

Para requerer a Certificação, o representante da entidade 
deve fazer o cadastro para obter um login no Portal de Ser-
viços do Governo Federal.

Após o cadastro, serão gerados login e senha, que darão 
acesso ao requerimento de certificação (CEBAS)

O representante legal da entidade deve inserir as infor-
mações da entidade e toda a documentação necessária, 
conforme detalhado em “documentários necessários” no 
tópico seguinte.

II - RECEBER DECISÃO

Pré-Análise: Validação dos documentos;

Análise técnica: o requerimento será analisado pela equi-
pe técnica do Ministério da Cidadania:

Importante

O cadastro para 
obter o login e 
senha de acesso 
ao Portal de 
Serviços deve ser 
feito, exclusiva-
mente, pelo rep-
resentante legal 
da entidade.

Desde o Dia 01 de maio 
de 2019, a entidade deve 
protocolar seu requeri-
mento no Portal de Ser-
viços, onde ocorre todo o 
trâmite da certificação.

ATENÇÃO
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• análise de documentos;

• eventual diligência;

• solicitação da manifestação de outros Ministérios 
quando necessário;

• análise dos requisitos para certificação e parecer téc-
nico.

Ao final desse processo, é enviada ao solicitante uma co-
municação da emissão da decisão de deferimento ou in-
deferimento, por meio de uma Portaria da Secretaria Na-
cional de Assistência Social – SNAS publicada no Diário 
Oficial da União - DOU.

RECURSO:

Em caso de indeferimento do requerimento CEBAS, ca-
berá interposição de recurso no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, improrrogáveis, a contar da publicação da deci-
são no Diário Oficial da União - DOU.

O recurso deverá contestar os motivos do indeferimento 
publicado, conforme legislação em vigor. Caso o motivo do 
indeferimento seja a falta de documentação, a entidade 
poderá apresentar, no recurso, os documentos faltantes.

Após a análise do recurso, se decidido pela reconsidera-
ção, a SNAS publicará nova Portaria com a nova decisão.

Mas, se após a análise do recurso a SNAS decidir pela não 
reconsideração, o requerimento será encaminhado ao 
Gabinete do Ministro, para continuidade do fluxo legal.

Quais documentos são necessários?
Para utilizar este serviço é necessário ainda apresentar os 
seguintes documentos obrigatórios:

• comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ;

• cópia da ata de eleição dos dirigentes e do ins-
trumento comprobatório de representação legal, 
quando for o caso;

Importante

Nesta fase, 
quando a enti-
dade não tiver 
o documento 
validado, terá 15 
Dias para inserir 
um novo docu-
mento correto. É 
necessário excluir 
o documento 
“não validado”.

Caso a entidade 
seja diligenciada, 
terá 60 (sessenta) 
dias para 
responder à 
diligência. Após 
encerrado o 
prazo de 60 dias, 
o requerimento 
voltará para 
a análise 
automaticamente.

Observação
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• cópia do ato constitutivo registrado, que preveja na 
cláusula de dissolução ou extinção, a destinação do 
eventual patrimônio remanescente a entidade sem 
fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas, 
conforme art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009 ;

• relatório de atividades desempenhadas no exercício 
fiscal anterior ao requerimento, destacando infor-
mações sobre o público atendido e os recursos en-
volvidos;

• balanço patrimonial (obrigatório para entidade com 
receita bruta anual superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais);

• Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e No-
tas Explicativas (NE), com receitas e despesas segre-
gadas por área de atuação da entidade, se for o caso.

 

Documentação em comum para todos os casos

1. Apresentar comprovante de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ demonstran-
do estar legalmente constituída no país e em efe-
tivo funcionamento há pelo menos 12 meses antes 
do requerimento;

2. Cópia da ata de eleição dos dirigentes e do ins-
trumento comprobatório de representação legal, 
quando for o caso;

3. Cópia do ato constitutivo (Estatuto Social), re-
gistrado em Cartório, que preveja na cláusula de 
dissolução ou extinção, a destinação do eventual 
patrimônio remanescente a entidade sem fins lu-
crativos congêneres ou a entidades públicas, con-
forme art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009 , e ter natu-
reza, objetivos e público-alvo compatíveis com a 
legislação;

4. Comprovante de inscrição da entidade no Conse-
lho Municipal de Assistência Social ou do Distrito 
Federal do ano anterior ao protocolo (art. 3º e 19, I 
da Lei nº 12.101/2009 c/c art. 3º e 39, II do Decreto nº 

As demonstrações 
contábeis serão 
relativas ao 
exercício fiscal 
anterior ao do 
requerimento 
da certificação 
e elaboradas 
por profissional 
legalmente 
habilitado, 
atendidas as 
normas do 
Conselho Federal 
de Contabilidade.

Observação

As entidades com re-
ceita superior a 1 (um) 
milhão de reais devem 
apresentar, além da DRE 
e Notas Explicativas, o 
Balanço Patrimonial do 
exercício fiscal anterior 
ao requerimento.

ATENÇÃO
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8.242/2014), da matriz, bem como de suas respecti-
vas filiais que atuem na área da Assistência Social;

5. Relatório de todas as atividades desempenhadas no 
exercício fiscal anterior ao do requerimento, incluin-
do atividades meio e atividades não certificáveis, se 
houver. A entidade deve destacar em seu relatório 
as atividades desenvolvidas, os seus objetivos, com 
a identificação clara de cada serviço, projeto, pro-
grama ou benefício socioassistencial, a metodologia 
utilizada, o público alvo atendido, o número de aten-
didos, sua capacidade de atendimento, os resulta-
dos obtidos e recursos humanos envolvidos.

6. Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE do 
exercício fiscal anterior ao requerimento. Com re-
ceitas e despesas segregadas por área de atuação 
da entidade, se for o caso. A DRE deve ser elaborada 
por profissional legalmente habilitado, atendidas 
as normas do Conselho Federal de Contabilidade.

7. Notas Explicativas do exercício fiscal anterior ao 
requerimento, elaboradas por profissional legal-
mente habilitado, atendidas as normas do Conse-
lho Federal de Contabilidade.

III.1.2 Documentos Complementares:

Entidades que realizam Acolhimento Institucional

• Cópia dos contratos de prestação de serviços firma-
dos com os abrigados (idosos);

• Relação Nominal dos abrigados (idosos e pessoas 
com deficiência) contendo: nome, data de nasci-
mento, data de admissão, tipo de benefício/aposen-
tadoria/pensão, os valores correspondentes de seus 
benefícios/aposentadorias/pensões recebidos; valor 
de participação (e o percentual dessa participação) 
recolhidos de cada um pela entidade para o custeio 
de suas atividades;

• Identificar os abrigados de quem, porventura, a en-
tidade tenha curatela, bem como apresentar cópia 
dos documentos desses abrigados.

Importante

Para enviar os 
documentos 
pelo Portal de 
Serviços, a enti-
dade poderá 
utilizar os seguin-
tes formatos de 
arquivo: Word 
(.doc), PDF, Excel, 
Power Point e 
Imagem (.bmp, 
.jpg, .jpeg). 
 
Cabe ao órgão 
gestor inserir 
as informações 
da entidade no 
sistema e realizar 
visitas técnicas 
para conhecer o 
serviço ofertado 
pela entidade, 
verificando a 
adequação das 
ofertas às norma-
tivas do SUAS.
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• Apresentar na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE 
rubrica específica com o valor da contribuição dos abrigados.

Entidades que realizam Socioaprendizagem:

• Apresentar Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Aprendizagem Profissional – CNAP;

• Apresentar Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;

• Informar se existe algum critério de seleção para o jovem apren-
diz entrar na entidade e detalhar cada um deles, se for o caso;

• Apresentar a cópia dos contratos estabelecidos entre a entidade 
e as empresas parceiras;

• Apresentar 5 contratos firmados entre os aprendizes e as em-
presas parceiras da entidade;

• Informar se o repasse do valor da bolsa do aprendiz é de respon-
sabilidade da entidade ou da empresa parceira;

• Esclarecer em qual rubrica da Demonstração de Resultado do 
Exercício - DRE consta o valor da taxa de administração contra-
tual cobrada das empresas parceiras;

• Esclarecer qual a destinação dos recursos recebidos a título de taxa 
de administração contratual cobrada das empresas parceiras.

Centro Dia

O que é?
O Centro Dia é uma unidade pública destinada ao atendimento es-
pecializado a pessoas idosas e a pessoas com deficiência que tenham 
algum grau de dependência de cuidados. Busca-se evitar o isolamento 
social, o abandono e a necessidade de acolhimento.

Quem pode usar o serviço?
Pessoas idosas ou pessoas com deficiência que dependem de cuida-
dos para realização de suas atividades diárias.
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TENHO QUE PAGAR PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DIA?

Este serviço é gratuito para todas as pessoas. A assistência social é um 
direito de toda a população brasileira e não é necessário fazer qual-
quer tipo de pagamento.

Como funciona?
As equipes profissionais do Centro Dia compartilham, com os cuida-
dores das famílias, os cuidados necessários ao atendimento de idosos 
e de pessoas com deficiência. Com o apoio encontrado no Centro Dia, 
torna-se mais fácil a inclusão e a participação social

Conforme orientação da equipe do Centro Dia, a pessoa idosa ou com 
deficiência e sua família poderão:

• Receber cuidados básicos do Dia-a-Dia;

• Receber orientação para acesso a benefícios e a programas da 
Assistência Social e de outras políticas públicas;

• Participar de atividades de convívio e de organização da vida co-
tidiana;

• Receber apoio e orientação aos cuidadores familiares para a au-
tonomia das pessoas idosas e das pessoas com deficiência no co-
tidiano da família e da comunidade;

• Receber apoio na identificação de tecnologias assistivas para au-
tonomia no serviço;

• Receber apoio ao acesso do usuário a serviço de transporte 
acessível;

• Ser orientado e encaminhado para acessar benefícios eventuais 
ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS);

• Tirar suas dúvidas sobre seus direitos e como conseguir aces-
sá-los.



40PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

Onde fica o Centro Dia mais próximo?
Acesse o MOPS e veja se o seu município possui uma unidade Cen-
tro Dia.

Localize as unidades do SUAS em seu município

Acesso a página do 
MOPS

Clique em Serviços Escolha o Estado (UF) e 
o Municípios

Legislação
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 
NOB-SUAS – Norma Operacional Básica

CENTRO POP – Centro de Referência 
Especializado para População em Situação  
de Rua

O que é?
O Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua é um espaço público específico para as pessoas que usam a rua 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária (por pou-
cos dias) ou de forma permanente.

Quem pode usar o serviço?
Todas as pessoas que usam a rua como espaço de moradia e de sus-
tento, de forma temporária (por poucos dias) ou de forma permanente. 
As pessoas que estão em unidades de acolhimento para pernoite ou 
moradia provisória também podem ser atendidas no Centro Pop.
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TENHO QUE LEVAR ALGUM DOCUMENTO?

A falta de documentação não impede a realização do atendimento. 
Inclusive, uma das ações ofertadas no Centro POP é o apoio para aces-
so ou regularização da documentação pessoal.

TENHO QUE PAGAR PELO ATENDIMENTO NO CENTRO POP?

Este serviço é gratuito para todas as pessoas. A assistência social é um 
direito de toda a população brasileira e não é necessário fazer qual-
quer tipo de pagamento.

Como funciona?
No CENTRO POP são feitos atendimentos às pessoas que se encon-
tram vivendo na rua como um lugar para morar e para se sustentar.

 Alguns exemplos de atividades que são feitas no Centro Pop são:

• Tirar suas dúvidas sobre seus direitos e como conseguir acessá-
-los;

• Apoio para regularizar documentos pessoais;

• Guarda de pertences;

• Espaço para higiene pessoal;

• Lavanderia;

• Acesso à alimentação;

• Encaminhamentos para outras políticas públicas quando for o 
caso;

• Fortalecimento da autonomia, protagonismo, participação social;

• O endereço do Centro Pop pode ser usado como referência para 
inserção no Cadastro Único para acesso a benefícios socioassis-
tenciais e para processos de seleção para vaga de emprego.
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Onde fica o Centro POP mais próximo?
Acesse o MOPS e veja se o seu município possui uma unidade Centro 
POP.

Localize as unidades do SUAS em seu município

Acesso a página do 
MOPS

Clique em Serviços Escolha o Estado (UF) e 
o Municípios

Legislação
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 
NOB-SUAS – Norma Operacional Básica

CRAS -Centro de Referência  
em Assistência Social

O que é?
CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. É uma unidade 
pública da Assistência Social que oferece atendimentos individualiza-
dos (ou em grupos) a indivíduos e famílias. Nestes atendimentos, as 
pessoas podem compartilhar questões diversas relativas ao seu dia-a-
-dia em família e na comunidade, a exemplo das suas dificuldades de 
relacionamento, de sobrevivência, dos cuidados com os filhos e até si-
tuações mais delicadas como violência doméstica.

Quem pode usar o serviço?
Todas as pessoas que vivenciam situações de vulnerabilidade social. Na 
dúvida, procure o CRAS (ou outro equipamento da Assistência Social) 
para receber orientação da equipe técnica do equipamento.
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TENHO QUE PAGAR PELO ATENDIMENTO NO CRAS?

Este serviço é gratuito para todas as pessoas. A assistência social é um 
direito de toda a população brasileira e não é necessário fazer qual-
quer tipo de pagamento.

Como funciona?
 As equipes profissionais do CRAS procuram compreender a situação 
de cada família e identificar as suas necessidades, indicando como a 
Assistência Social poderá contribuir para melhorar suas condições de 
vida e suas relações familiares e comunitárias.
Nos CRAS também são organizados grupos, de acordo com a idade 
dos participantes que vivem na área de abrangência da unidade. Nes-
ses grupos são desenvolvidas atividades com o objetivo de promover 
a socialização, a integração e o fortalecimento dos relacionamentos fa-
miliares e comunitários.

Conforme orientação da equipe do CRAS, a família poderá:

• participar de grupos com atividades em temas diversos como: 
cultura, lazer, artes, esportes, entre outros;

• ser encaminhada para acesso a serviços socioassistenciais;

• ser encaminhada para as demais políticas públicas;

• ser incluída no Cadastro Único para Programas Sociais;

• ser orientado e encaminhado para acessar benefícios eventuais 
ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

• ter acesso a programas sociais do município;

• emitir a Carteira do Idoso, que dá direito ao transporte gratuito 
interurbano e interestadual;

• tirar suas dúvidas sobre seus direitos e como conseguir acessá-los.
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Onde fica o CRAS mais próximo?
Acesse o MOPS e veja se o seu município possui uma unidade CRAS.

Localize as unidades do SUAS em seu município

Acesso a página do 
MOPS

Clique em Serviços Escolha o Estado (UF) e 
o Municípios

 

Dúvidas? Fale com o Ministério da Cidadania pelo Telefone: 121 
(A ligação é gratuita tanto para celular como para telefone fixo).

Legislação
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 
NOB-SUAS – Norma Operacional Básica

CREAS - Centro de Referência Especializado  
em Assistência Social

O que é?
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma uni-
dade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam 
situações de violações de direitos ou de violências. Uma pessoa será 
atendida no CREAS, entre outras situações, por sofrer algum tipo de 
assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou por demandar cui-
dados em razão da idade ou deficiência.

Quem pode usar o serviço?
Todas famílias ou indivíduos sozinhos que se encontrem em situação 
de risco, de violência ou de outras formas de violações de direitos.
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TENHO QUE LEVAR ALGUM DOCUMENTO?

A falta de documentação não impede a realização do atendimento.

TENHO QUE PAGAR PELO ATENDIMENTO NO CREAS?

Este serviço é gratuito para todas as pessoas. A assistência social é um 
direito de toda a população brasileira e não é necessário fazer qual-
quer tipo de pagamento.

Como funciona?
No CREAS são realizados atendimentos especializados de forma indi-
vidual ou em grupo que envolvem atividades coletivas e comunitárias.
Além disso, no CREAS também é realizada orientação sobre acesso a 
benefícios e programas da Assistência Social e de outras políticas pú-
blicas e são fornecidas informações para defesa de direitos.
Alguns exemplos das situações que são atendidas no CREAS são:

• Violências que ocorrem na própria família da pessoa, a exemplo 
de: abandono, negligência, violência física ou violência psicológica;

• Discriminação por raça/cor e etnia, gênero, idade, identidade de 
gênero, orientação sexual, deficiência;

• Trabalho infantil;

• Afastamento ou rompimento do convívio familiar;

• Cumprimento de Medidas Socioeducativas: Duas modalidades 
são acompanhadas pelas equipes do CREAS: Prestação de Servi-
ços à Comunidade e Liberdade Assistida;

• Violência Sexual (tanto o abuso, quanto a exploração sexual);

• Dependência de cuidados por causa da idade (para pessoas ido-
sas) ou por causa de deficiência (para pessoas de qualquer idade);

• Vítimas de calamidades ou emergência social, como no caso do 
rompimento de barragens, enchentes, secas, migrantes.
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Onde fica o CREAS mais próximo?
Acesse o MOPS e veja se o seu município possui uma unidade CREAS.

Localize as unidades do SUAS em seu município

Acesso a página do 
MOPS

Clique em Serviços Escolha o Estado (UF) e 
o Municípios

Legislação
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 
NOB-SUAS – Norma Operacional Básica
Unidade de Acolhimento

Unidades de Acolhimento

O que é?
As Unidades de Acolhimento são equipamentos da rede socioassisten-
cial pública e privada que buscam assegurar a proteção integral a indi-
víduos ou famílias que se encontrem em situação de abandono, ame-
aça ou violação de direitos e que estejam afastados temporariamente 
de seu núcleo familiar ou comunitário de origem.

As Unidades de Acolhimento oferecem Serviços de Acolhimento e po-
dem funcionar na forma de:

Acolhimento Institucional, em Abrigo, Casa-Lar, Casa de Passagem ou 
Residência Inclusiva.

Há ainda as formas de República e de Família Acolhedora, que funcio-
nam em residências na comunidade.
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Quem pode usar o serviço?
Nas Unidades de Acolhimento podem ser atendidas (em unidades dis-
tintas conforme o público): crianças e adolescentes; jovens de 18 a 21 
anos; pessoas idosas; adultos com deficiência; pessoas em situação de 
rua; migrantes; mulheres em situação de violência doméstica e familiar; 
e adultos e famílias atingidos por calamidades públicas e emergências.

TENHO QUE PAGAR PELO ATENDIMENTO  
NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO?

Este serviço é gratuito para todas as pessoas. A assistência social é um 
direito de toda a população brasileira e não é necessário fazer qual-
quer tipo de pagamento.

Como acessar o serviço?
No caso de crianças e adolescentes, estas são acolhidas após aplicação 
de medida protetiva pelo Poder Judiciário. Em outras situações, po-
dem ser acessados por demanda espontânea ou ainda pelo Sistema 
de Justiça. Na dúvida, procure o órgão gestor da Assistência Social do 
seu município para receber mais informações sobre o equipamento.

Como funciona?
As Unidades de Acolhimento funcionam como moradia provisória até 
que a pessoa acolhida possa retornar à família de origem ou, quando 
for o caso, encaminhada para família substituta ou, ainda, até que te-
nha condições de se manter por conta própria.

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos 
e favorecer o convívio familiar e comunitário. Deve funcionar em unida-
de inserida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura física e de recursos humanos adequados, visando 
o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar.

Conforme orientação do Ministério da Cidadania, as unidades de aco-
lhimento devem respeitar:

• a privacidade das pessoas acolhidas
• os costumes e as tradições das pessoas acolhidas
• o ciclo de vida (fase da vida) em que a pessoa se encontra
• a religião das pessoas acolhidas
• o gênero e a orientação sexual das pessoas acolhidas
• a raça e a etnia das pessoas acolhidas 
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Legislação

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 
NOB-SUAS – Norma Operacional Básica

Bolsa Família

Programa Bolsa Família

O que é?
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de 
renda com condicionalidades (compromissos) para famílias extrema-
mente pobres e pobres. A transferência de renda é uma ação que bus-
ca garantir a superação da pobreza e, consequentemente, a melhoria 
de vida das famílias beneficiárias, com o repasse mensal de uma quan-
tia em dinheiro.

O Programa Bolsa Família combate a pobreza de duas formas:

• Transferindo a cada mês uma quantia em dinheiro diretamente 
às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Brasil;

• Acompanhando, nas áreas de saúde e educação, as crianças, os 
adolescentes e as mulheres grávidas que fazem parte do Programa.

Na área de educação, o Bolsa Família busca garantir que as crianças e 
os adolescentes em situação de pobreza e de extrema pobreza este-
jam matriculados e frequentando a escola, o que é um direito social. 
Para isso, é feito o acompanhamento mês a mês da frequência escolar 
de cada um desses estudantes, com a identificação de qualquer difi-
culdade que tenham neste acesso à escola.

Na área de saúde, o Programa contribui para o desenvolvimento sau-
dável de meninas e meninos, o que também é direito social, pois acom-
panha, duas vezes por ano, a vacinação, o peso e a altura das crianças 
com menos de 7 anos. Além disso, acompanha o pré-natal das gestan-
tes e busca orientar as mulheres em fase de amamentação.

O Bolsa Família ajuda, assim, a identificar as famílias que estão tendo 
mais dificuldades no acesso aos seus direitos, para que a área de assis-
tência social possa fazer o acompanhamento necessário.
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Quem pode utilizar?
Para entrar no Programa Bolsa Família - PBF, a família precisa ter seus 
dados registrados no Cadastro Único. O cadastramento é feito somen-
te pelos municípios e pelo Distrito Federal, que devem orientar as famí-
lias sobre o funcionamento do Programa.

No processo de seleção, é dada prioridade às famílias identificadas no 
Cadastro Único nos seguintes grupos:

• Em situação de trabalho infantil;

• Integrantes libertos de situação próxima a trabalho escravo;

• Quilombolas;

• Indígenas; e

• Catadores de materiais recicláveis.

Depois, as famílias com menor renda serão selecionadas para receber 
o Bolsa Família.

Assim, podem ser selecionadas para participar do Programa:

FAMÍLIAS EXTREMAMENTES POBRES

Todas as famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, mes-
mo que não tenham gestantes, crianças ou adolescentes na família

FAMÍLIAS POBRES

• As famílias com renda familiar mensal por pessoa de R$ 89,01 até 
R$ 178,00 que tenham gestantes, crianças ou adolescentes;

• A prioridade na seleção de beneficiárias é dada a partir das infor-
mações de renda mensal por pessoa e pela quantidade de crian-
ças e jovens com idade de 0 a 17 anos na família.

É importante saber
Ter a Carteira de Trabalho assinada ou qualquer outra fonte de renda 
(como aposentadoria) não impede a família de receber o Bolsa Família.

Além da renda obtida por trabalhos eventuais de membros da famí-
lia, também entrará no cálculo da renda mensal por pessoa o salário 
do trabalho formal ou o valor de outro benefício recebido, como a 
aposentadoria.
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A inscrição da família no Cadastro Único não garante a entrada automá-
tica no Programa Bolsa Família. Contudo, vale lembrar que, ao se inscre-
verem no Cadastro Único, as famílias podem ter acesso a outros progra-
mas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica; o Minha Casa Minha 
Vida; a Carteira do Idoso; as Cisternas; entre outros. E, se a família estiver 
dentro das regras, ela pode fazer parte de mais de um Programa.

Como participar?
A seleção das famílias é feita a partir das informações registradas pe-
los municípios no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal. Tudo é feito por um sistema, sem a interferência manual de 
nenhuma pessoa.

Os municípios e o Distrito Federal são os responsáveis pelo cadastra-
mento das famílias — assim, as famílias interessadas devem ir ao Setor 
Responsável pelo Cadastro Único e pelo Bolsa Família em sua cidade. 
Em muitos locais, o cadastramento também pode ser realizado nos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Você pode conferir as informações mais detalhadas sobre o cadastramen-
to, os documentos que a pessoa deve apresentar e o que é considerado 
para o cálculo da renda familiar acessando o tópico do Cadastro Único na 
versão digital da Carta de Serviços ao Usuário do Ministério da Cidadania.

Como funciona?
Todo mês, o Governo Federal deposita um valor para as famílias que 
fazem parte do PBF. As famílias selecionadas recebem um cartão de 
saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) e enviado para a casa delas pelos Correios. Junto com o cartão, 
a família recebe um panfleto com explicações sobre como ativá-lo, o 
calendário de saques do Bolsa Família e outras informações. O saque é 
feito com cartão emitido em nome do responsável familiar, que é pre-
ferencialmente mulher.

O valor depositado também é calculado por um sistema e depende do 
tamanho da família, da idade das pessoas e da renda que todas as pessoas 
da família recebem. Por isso, as famílias podem receber valores diferentes.

Quais são os tipos de benefícios?
O valor que cada família recebe do Programa depende da renda men-
sal por pessoa e da composição familiar, isto é, se há crianças, adoles-
centes, jovens, mulheres grávidas ou que estão amamentando.



*O Bolsa Famí lia é composto pelos seguintes tipos de benefícios:

Benefício Básico: R$ 89,00

• Pago apenas às famílias extremamente pobres – renda mensal por pessoa de 
até R$ 89,00.

Benefícios variáveis – cada família pode receber até 5 benefícios:

Benefício Variável de 0 a 15 anos: R$ 41,00

• Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, com crianças 
ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade em sua composição.

Benefício Variável à Gestante – BVG: R$ 41,00

• Pago às famílias do Bolsa Família com renda mensal de até  
R$ 178,00 por pessoa, que tenham grávidas em sua composição;

• Pagamento de nove parcelas mensais. Esse benefício só é pago se a gravidez 
for identificada pela área de saúde de seu município, sendo a informação inse-
rida no Sistema Bolsa Família na Saúde.

• Caso a gestante identificada tenha a gestação interrompida, ela receberá o be-
nefício da mesma forma.

Benefício Variável Nutriz – BVN: R$ 41,00

• Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que tenham 
crianças com idade entre 0 e 6 meses, para reforçar a alimentação do bebê, 
mesmo nos casos em que o bebê não more com a mãe.

• Pagamento de seis parcelas mensais. Para que o benefício seja concedido, a crian-
ça precisa ter seus dados incluídos no Cadastro Único até o sexto mês de vida.

• Caso o bebê registrado no Cadastro faleça nos primeiros meses de vida, o be-
nefício será recebido da mesma forma.

Benefício para Superação da Extrema Pobreza - BSP: valor diferente para 
cada família

• Para as famílias do Bolsa Família que continuarem com renda mensal por pes-
soa de até R$ 89,00 mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do 
Programa.

• O BSP é calculado de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da família, 
para garantir que a família ultrapasse o limite de R$ 89,00 de renda por pessoa.

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente – BVJ, limitado a dois benefí-
cios por família: R$ 46,00

• Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que tenham 
adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição.
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Quais compromissos nas áreas de educação e de saúde?
O Programa Bolsa Família vai além da transferência de renda. Para 
contribuir com a superação da pobreza, o Programa dá atenção espe-
cial às crianças e aos adolescentes que fazem parte das famílias bene-
ficiárias. Isso acontece por meio de compromissos que as famílias e as 
áreas de assistência social, educação e saúde assumem.

As famílias devem:

Educação

• matricular as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na es-
cola;

• garantir a frequência escolar mensal mínima de 85% para as 
crianças de 6 a 15 anos;

• garantir a frequência escolar mensal mínima de 75% para os 
adolescentes de 16 e 17 anos que recebem o BVJ;

• informar à escola sempre que algum motivo impedir o aluno 
de ir às aulas;

• manter atualizadas as informações de escola das crianças e 
adolescentes no Cadastro Único.

Saúde

• levar as crianças até 7 anos para serem vacinadas confor-
me o calendário de vacinação do Ministério da Saúde;

• levar as crianças até 7 anos para serem pesadas e medidas 
de maneira a terem acompanhados o seu crescimento e 
desenvolvimento;

• levar as gestantes a participarem do pré-natal.

Acompanhamento

O acompanhamento das condicionalidades é realizado por 
meio de sistemas específicos e tem como objetivos:

• monitorar o cumprimento dos compromissos pelas famí-
lias beneficiárias, como determina a legislação que criou o 
Bolsa Família;

• responsabilizar o poder público pela garantia de acesso 
aos serviços e pela busca ativa das famílias mais excluídas 
e vulneráveis;

• identificar, nos casos de não-cumprimento, as famílias 
em situação de maior vulnerabilidade e orientar ações do 
poder público para seu acompanhamento.
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No programa estes compromissos são identificados como condicio-
nalidades, e são assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do Bolsa 
Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famí-
lias a direitos sociais básicos. Por um lado, as famílias devem assumir 
e cumprir esses compromissos para continuar recebendo o benefício 
financeiro. Por outro, as condicionalidades responsabilizam o poder 
público pela oferta dos serviços públicos de saúde, educação e assis-
tência social.

Além desses compromissos, outras políticas importantes estão sendo 
realizadas para contribuir com o acesso aos direitos sociais básicos de 
saúde e educação dos estudantes beneficiários do Bolsa Família, como 
a educação integral e as ações de saúde dentro da escola.

Quanto tempo leva para receber o benefício?
A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata da fa-
mília no Programa. Isso acontece porque a seleção das famílias é feita 
por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram 
no Cadastro Único e considerando as regras do Bolsa Família. E não há 
interferência de ninguém nesse processo.

A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram aten-
didas no seu município, em relação à estimativa de famílias pobres fei-
ta para essa localidade. Além disso, o governo federal precisa respeitar 
o limite orçamentário do Programa.

Como ocorre a Participação e Controle Social no Programa?
O objetivo principal da participação e controle social do Bolsa Família 
é garantir o acompanhamento efetivo da sociedade civil na gestão do 
programa, permitindo uma maior transparência das ações governa-
mentais, contribuindo para que as necessidades e o acesso das famílias 
em situação de vulnerabilidade sejam apresentados ao poder público. 
O Conselho de Assistência Social (CAS), nos termos da Resolução nº 15, 
de 05 de junho de 2014, tem a prerrogativa de acompanhar a execução 
local do Bolsa Família.

O CAS, na participação e no controle social do programa, deve articu-
lar-se com os conselhos setoriais existentes, sobretudo com os conse-
lhos de saúde e educação, bem como com outras políticas, de maneira 
a integrar e acompanhar a oferta de serviços destinados às famílias be-
neficiárias do Bolsa Família. Recomenda-se, ainda, a criação de comis-
são temática, com o objetivo de assessorar e apoiar as atividades do 
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Conselho em questões sobre gestão integrada de serviços, benefícios 
e acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família. Essa co-
missão temática deve ser composta por representantes de diferentes 
áreas do governo municipal (saúde, educação, assistência social, segu-
rança alimentar, entre outros), e da sociedade civil, de forma paritária, 
visto que a mesma quantidade de vagas destinada aos representantes 
do governo também é destinada à sociedade civil.

O gestor municipal, como representante da administração pública, 
tem a significativa parcela de responsabilidade para que o princípio da 
transparência na implementação de políticas públicas se torne uma 
realidade. Colaborar para que o CMAS possa realizar plenamente as 
suas atribuições é uma das formas de dar visibilidade e legitimidade à 
gestão do programa em seu município.

Legislação

Leis

• Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 – Cria o Programa Bolsa 
Família e dá outras providências.

Decretos

• Decreto nº 7788, de 15 de agosto de 2012 – Regulamenta o Fundo 
Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8742, de 7 de 
dezembro de 1993, e dá outras providências.

• Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 – Dispõe sobre o Cadas-
tro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras 
providências.

• Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 – Regulamenta a Lei 
nº 10.836, de 09/01/2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá 
outras providências.

Portarias e Instruções Normativas

• Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012 - Regulamenta a ges-
tão das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

Para conhecer os demais normativos do Programa, acesse o Portal do 
Ministério da Cidadania.

Outras informações
Acesse o MOPS e procure o Setor Responsável pelo Cadastro Único e 
pelo Bolsa Família em sua cidade.
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Calendário de Pagamento

Canais de atendimento
Acesse a aba “Fale conosco” do Portal do Ministério da Cidadania, para 
conhecer nossos canais de atendimento.

Responsabilidades dos Municípios na Gestão
A Gestão Descentralizada permite que a União, Estados, Distrito Fe-
deral e municípios compartilhem entre si os processos de tomadas 
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de decisão, criando bases de cooperação para o combate à pobreza 
e à exclusão social. Isso está consagrado na Constituição Federal pelo 
Pacto Federativo. Os entes federados pactuam o desafio de conduzir 
a implementação dessa política de transferência direta de renda com 
condicionalidades, sendo parceiros efetivos, corresponsáveis pela im-
plementação e o controle do Programa Bolsa Família.

No momento da adesão ao Bolsa Família, os Estados, municípios e o 
Distrito Federal assumiram compromissos específicos relacionados ao 
programa, que são traduzidos em atribuições. As principais atribuições 
dos municípios são:

• Indicar o gestor municipal do Bolsa Família, a pessoa que será res-
ponsável pela gestão do programa no município e pela articula-
ção e trabalho conjunto com outras políticas públicas municipais;

• Promover a ação intersetorial, articulando com outras políticas 
públicas como saúde, educação, assistência social, segurança ali-
mentar e trabalho, quando existentes;

• Garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do pro-
grama;

• Designar o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
como instancia de controle social;

• Cadastrar as famílias pobres do município no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal, mantendo as infor-
mações atualizadas;

• Promover a gestão de benefícios e ações de acompanhamento 
de condicionalidades de famílias do programa;

• Disponibilizar ações e serviços nas áreas de educação e saúde 
que permitam as famílias cumprir as condicionalidades exigidas 
pelo Bolsa Família, em especial a frequência escolar, o atendi-
mento a gestante e a vacinação;

• Acompanhar, em articulação com os Estados e com a União, o cum-
primento das condicionalidades das áreas de saúde e educação;

• Acompanhar as famílias beneficiárias do programa, promovendo 
a melhoria das condições de vida na perspectiva da inclusão social.

Índice de Gestão Descentralizada – IGD
Para apoiar os municípios nas ações de gestão do Programa Bolsa Fa-
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mília e do Cadastro Único, foi criado o Índice de Gestão Descentrali-
zada (IGD), um instrumento de promoção e fortalecimento da gestão 
intersetorial do programa e Cadastro Único. Corresponde a uma forma 
de medir a cobertura e a qualidade do Cadastro Único e do acompa-
nhamento de condicionalidades, garantindo o repasse mensal de re-
cursos financeiros, de forma regular e automática, aos municípios que 
apresentam bom desempenho.

A partir desse índice, que varia de zero a um, os valores são calculados e 
os recursos repassados aos municípios e ao Distrito Federal diretamen-
te do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para os Fundos Mu-
nicipais de Assistência Social. Quanto mais próximo de 1 (um) for o IG-
D-M, mais qualidade apresentará a gestão municipal do Bolsa Família 
e Cadastro Único. Sua equipe pode acompanhar os repasses do FNAS 
no Blog do Fundo, disponível no portal do Ministério da Cidadania.

Cuidados e Prevenção às Drogas

Qual o objetivo?
Promover ações de redução da demanda, incluídas as ações de preven-
ção, promoção à saúde, cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mú-
tua ajuda e reinserção social; de gestão da política, incluídas as ações 
de estudo, pesquisa, avaliação, formação e capacitação.

Ações de prevenção

Qual o objetivo?
Desestimular o uso inicial de substâncias lícitas e ilícitas; promover a 
abstinência; conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos associa-
dos ao uso, ao uso indevido e à dependência de drogas lícitas e ilícitas, 
dirigir esforço especial para crianças, adolescentes e jovens, na inten-
ção de garantir os direitos destas a uma vida saudável e à prevenção ao 
consumo de drogas. Busca- se também promover e apoiar ações que 
promovam o vínculo familiar, o desenvolvimento da espiritualidade e a 
prática de esportes, entre outras, como fatores de proteção ao uso de 



58PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas, além de promo-
ver e apoiar ações específicas para a população em situação de rua, 
indígenas e gestantes, que visem à prevenção e à proteção da vida e à 
promoção da saúde, por meio de ações e da constituição de serviços 
em instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.

Qual o público alvo?
População em geral.

Ações de tratamento e/ou acolhimento

Qual o objetivo?
Regular o funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento, ao 
acolhimento, à recuperação e à reinserção social; estimular o trabalho 
de instituições residenciais de apoio provisório, criadas como etapa in-
termediária na recuperação, dedicadas à reinserção social e ocupacio-
nal após período de intervenção terapêutica aguda; estimular e apoiar, 
inclusive financeiramente, o aprimoramento, o desenvolvimento e a 
estruturação física e funcional das Comunidades Terapêuticas e de ou-
tras entidades de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mú-
tua ajuda, reinserção social, de prevenção e de capacitação continu-
ada; propor que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regule o 
atendimento assistencial em saúde para os transtornos mentais ou por 
abuso de substâncias psicotrópicas, de modo a garantir tratamento 
tecnicamente adequado previsto na Política Nacional de Saúde Men-
tal e na Pnad.

Quais são os alvos do programa?
• Comunidades Terapêuticas- CT’s (São instituições privadas, sem 

fins lucrativos, que prestam serviços de acolhimento residencial, 
de caráter transitório, com ADESÃO E PERMANÊNCIA VOLUNTÁ-
RIAS de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 
dependência de substâncias psicoativas) e de outras entidades 
de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, 
reinserção social, de prevenção e de capacitação continuada.

• Pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de subs-
tâncias psicoativas.
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O que são Comunidades Terapêuticas?
Comunidades Terapêuticas são instituições de acolhimento, sem fins 
lucrativos, que oferecem atendimento voluntário, em um ambiente re-
sidencial e não pode ser permanente. O período de acolhimento varia 
de 3 meses a 12 meses, conforme a instituição e o projeto terapêutico. 
O principal instrumento utilizado nas Comunidades Terapêuticas du-
rante o tratamento é a convivência entre os pares.

Quem pode buscar ajuda em uma Comunidade Terapêutica?
Todas as pessoas que tenham o interesse e façam uso nocivo de 
substâncias psicoativas ou delas estejam dependentes, sendo ne-
cessária uma prévia avaliação diagnóstica, que poderá ser emitida 
pela rede de saúde ou por profissional habilitado da própria comu-
nidade terapêutica.

Como acessar o programa?
Para Tratamento: Entrar em contato no 121 opção 4 e solicitar a rela-
ção das comunidades  terapêuticas  que  possuem  contrato  com  a  
SENAPRED.   Para Reinserção: Programa PROGREDIR. O beneficente 
deverá ter o seu cadastro no Cadastro Único.

Campanha de Prevenção: disponível na versão digital da Carta de 
Serviços ao Usuário no Portal do Ministério da Cidadania.

Como o serviço é prestado?
A SENAPRED mantém contrato com 492 Comunidades Terapêuti-
cas disponibilizando um total de 10.893 vagas para tratamento de 
dependentes de substâncias psicoativas, com  o  objetivo  recuperar  
e  promover  a  reinserção  social  dos  acolhidos.  O acolhimento não 
poderá exceder o limite de 12 (doze) meses no período de 24 (vinte e 
quatro) meses.

São contratadas por intermédio de Editais de chamamentos e terão 
vigência de 12 meses com renovação anual até o limite de 60 meses, 
se houve o interesse da administração, conforme o que dispõe a Lei 
8.666/93.

Como funciona o acolhimento em Comunidades 
Terapêuticas?
Cada Comunidade Terapêutica (CT) tem o seu projeto terapêutico pró-



60PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

prio, não existe uma regra em relação a isso. Contudo, existem diretri-
zes estabelecidas pela Resolução CONAD nº 01/2015, que deverão ser 
observadas pela CT.

O acolhimento deverá sempre ser voluntário e o acolhido deverá 
passar por uma avaliação, que poderá ser realizada pelo sistema de 
saúde ou pela própria Comunidade. Além disso, deverá ser estabele-
cido um Plano de Acolhimento Singular (PAS). O programa de acolhi-
mento tem duração de 03 a 12 meses, de acordo com o projeto tera-
pêutico da CT. Durante o acolhimento deve ser incentivado o vínculo 
familiar, além da convivência com os pares (outros acolhidos). Serão 
realizadas atividades de acordo com o programa de acolhimento de 
cada entidade e o acolhimento deverá buscar promover o desenvol-
vimento pessoal do acolhido. Ao longo do período de acolhimento, 
as comunidades deverão garantir: o cuidado com o bem-estar f ísico 
e psíquico da pessoa acolhida, proporcionando um ambiente livre 
de substâncias psicoativas e violência; a observância do direito à ci-
dadania do residente; a alimentação nutritiva, cuidados de higiene 
e alojamentos adequados; manutenção de tratamento de saúde do 
residente, incluindo busca de atendimento junto ao Sistema Único 
de Saúde, quando necessário; visitação de familiares, conforme a ro-
tina da entidade; acesso aos meios de comunicação que permitam 
contato com familiares durante o acolhimento, conforme a rotina da 
entidade; e privacidade, uso de vestuário próprio e de objetos pes-
soais. Nas comunidades são proibidos: castigos f ísicos, psíquicos ou 
morais; e ações de contenção f ísica, isolamento ou qualquer restri-
ção à liberdade.

Onde posso ser acolhido(a)?
As pessoas com uso ou abuso de substâncias psicoativas, deverão en-
trar em contato com 121 opção 8 e solicitar telefone e endereço da Co-
munidade Terapêutica mais próxima da sua localidade e verificar se 
existe vaga disponível.

Durante quanto tempo?
O acolhimento não poderá exceder o limite de 12 (doze) meses no perí-
odo de 24 (vinte e quatro) meses.

Como as comunidades terapêuticas são fiscalizadas?
Por intermédio de fiscalização in loco. Conforme Portaria nº 562, de 19 
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de março de 2019 que cria o Plano de Fiscalização e Monitoramento de 
Comunidades Terapêuticas no âmbito da Secretaria Nacional de Cui-
dados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, onde por intermédio deste 
será verificado a qualidade e o atendimento ao usuário. Além da emis-
são de relatórios pelo SISCT (Sistema de Comunidades terapêuticas), 
onde também verificamos a gestão documental da contratada.

Quais as principais normas que regulam as Comunidades 
Terapêuticas?
Atualmente, as principais normas que regulamentam o funcionamen-
to das Comunidades Terapêuticas são:

• RDC 29/ANVISA;

• Resolução CONAD nº 1/2015;

• Portaria SENAD nº 34/2015;

• Edital de Chamamento Público nº 01/2018.

Ações de estudos, pesquisas e avaliações 

Qual o objetivo?
Garantir que sejam divulgados por meio do OBID (Observatório Bra-
sileiro de Informações sobre Drogas) e por meio de comunicação im-
pressa, as pesquisas, os levantamentos e as avaliações referentes ao uso 
do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, contratados 
pelo governo federal, e outros trabalhos nacionais e internacionais rele-
vantes, que permitam aperfeiçoar uma rede de informações confiáveis 
para subsidiar o intercâmbio com instituições regionais, nacionais e es-
trangeiras, além de organizações multinacionais similares.



62PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

Inclusão Social e Produtiva Rural

Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos 
Populacionais Tradicionais e Específicos - 
ADA

O que é?
A Ação de Distribuição de Alimentos - ADA coordenada pela Secreta-
ria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural – SEISP do Ministério 
da Cidadania objetiva a distribuição gratuita de Cestas de Alimentos 
de forma complementar a outras estratégias de fomento e acesso à 
alimentação, promovidas pelos órgãos responsáveis pelos públicos es-
pecíficos atendidos pela ADA, conforme Portaria nº 527 de 26 de de-
zembro de 2017.

Quem pode utilizar?
O público alvo da ação são indígenas e quilombolas, tendo como par-
ceiros a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); a Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI/MJ), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SE-
SAI/MS) e a Fundação Cultural Palmares (FCP/MT).

Para os seguintes segmentos populacionais:

• Comunidades Indígenas (para mais informações, procure a Fun-
dação Nacional do Índio/FUNAI ou a Secretaria Especial de Saú-
de Indígena/SESAI);

• Comunidades Quilombolas (para mais informações, procure a 
Fundação Cultural Palmares/FCP).

Como participar?
Os critérios para atendimento incluem:

I Demanda dos órgãos gestores parceiros responsáveis pelos gru-
pos específicos, a partir de critérios próprios de priorização;
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II Beneficiários inclusos no Cadastro Único para Programas Sociais, 
com exceção das populações indígenas;

III priorização realizada a partir da avaliação de mapas de inseguran-
ça alimentar da SEISP e órgãos parceiros;

IV recurso disponível na LOA.

O serviço é acessado diretamente pelos órgãos parceiros da Ação:

• a Fundação Nacional do Índio-FUNAI/MJ

• a Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI/MS a Fundação 
Cultural Palmares-FCP

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA

Como funciona?
A ação é executada em parceria com a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) e com os órgãos parceiros que são os interlocutores 
com cada um desses grupos populacionais. São essas instituições que 
selecionam e indicam ao MC as famílias que deverão ser atendidas, 
segundo critérios institucionais definidos, além de serem responsáveis 
também pela retirada e logística das cestas dos armazéns da Conab, 
distribuição e prestação de contas ao MC.

Equipamentos públicos de segurança 
alimentar e nutricional (SAN)
O que são?
Os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (SAN) 
são estruturas físicas e espaços destinados à garantia da segurança ali-
mentar e nutricional, seja por meio da oferta, da distribuição e da co-
mercialização de refeições e/ou de alimentos”.

Como acontece a implantação das unidades?
Os Estados e Municípios que diagnosticarem a necessidade de implan-
tação poderão solicitar recursos financeiros ao Ministério da Cidadania 
mediante editais de seleção pública, lançados periodicamente, ou por 
Emenda Parlamentar nos Projetos de Lei Orçamentária Anual.
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São itens financiáveis: a elaboração de projetos de constru-
ção, reforma e adaptação de instalações prediais, aquisição 
de equipamentos, materiais permanentes e materiais de 
consumo novos.

Após a implantação das unidades, os governos municipais e 
estaduais devem estruturar equipe técnica específica para 
o planejamento e acompanhamento das ações desenvolvi-
das no Equipamento e assumirem a responsabilidade pela 
gestão e manutenção dos serviços, podendo, para isso, fir-
mar parcerias com organizações comunitárias e entidades 
sociais ligadas a programas de geração de trabalho e renda.

Legislação
Não há uma legislação específica dos programas que 
compõe o conjunto de equipamentos públicos de segu-
rança alimentar e nutricional, que são a estrutura opera-
cional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Sisan). As diretrizes estão baseadas nas seguintes 
normas e resoluções:

• RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 (ANVISA), dis-
põe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 
Operacionais Padronizados aplicados aos Estabeleci-
mentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e 
a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação 
em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores 
de Alimentos;

• Portaria nº 326 - SVS / MS, de 30 de julho de 1997 (Se-
cretaria de Vigilância Sanitária), estabelece os requi-
sitos gerais (essenciais) de higiene e de boas práticas 
para alimentos produzidos/fabricados para o consu-
mo humano;

• Portaria nº 1.428 - SVC/MS, de 26 de novembro de 
1993,dispõe sobre o Regulamento Técnico para Ins-
peção Sanitária de Alimentos, as Diretrizes para o 
Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de 
Prestação de Serviços na Área de Alimentos e o Regu-
lamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão 
de Identidade e Qualidade (PIQ´s) para Serviços e 
Produtos na Área de Alimentos;

As prefeituras e gover-
nos estaduais interessa-
dos devem inscrever-se 
no processo de seleção, 
respeitando-se os crité-
rios estabelecidos pelo 
edital, cadastrando sua 
proposta de trabalho 
na Plataforma +Brasil 
(SICONV) e atendendo 
aos critérios técnicos es-
tabelecidos e apresenta-
dos para elaboração de 
projeto, conforme o Ma-
nual de Implantação do 
Programa e documentos 
disponíveis no portal da 
Secretaria Especial do 
Desenvolvimento Social.

ATENÇÃO
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• Código Sanitário Nacional - Parte V, dispõe sobre normas gerais 
para estabelecimentos ou locais destinados à produção, fabrica-
ção, preparo, beneficiamento, manipulação, acondicionamento, 
armazenamento, depósito ou venda de alimentos, bem como to-
dos os demais de interesse da saúde pública municipal;

• Resolução CFN N°380/2005, de 28 de dezembro de 2005, dispõe 
sobre a definição das áreas de atuação do Nutricionista e suas 
atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por 
área de atuação, e dá outras providências.

• Portaria CVS-15, de 7/11/91 – Normatizar e padronizar o transporte de 
alimentos para consumo humano. Vigilância Sanitária Estadual.

• Portaria nº 17, de 14 de abril de 2016 – institui a Rede Brasileira de 
bancos de Alimentos

• Instrução Normativa nº 01, de 15 de maio de 2017, que dispõe so-
bre a adesão dos Bancos de Alimentos à Rede Brasileira de Ban-
cos de Alimentos.

Equipamentos públicos de SAN: Banco de Alimentos, 
Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Unidades 
de Distribuição da Agricultura Familiar. Abaixo seguem 
especificados.

Programa Banco de Alimentos

O que é?
Os Bancos de Alimentos são estruturas físicas e/ou logísticas que ofer-
tam o serviço de captação e/ou recepção e distribuição gratuita de gê-
neros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e/ou pú-
blicos, que seriam desperdiçados, e os destinam às instituições sociais 
que atendem um público em situação de alta vulnerabilidade social. 
Via de regra são arrecadados alimentos sem valor comercial doados 
por empresas do setor alimentício.

Tais unidades são reconhecidas pela Rede Brasileira de Bancos de Ali-
mentos – RBBA, após comprovarem funcionamento regular e formali-
zarem os compromissos com a RBBA.
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Os Bancos de Alimentos são destinados a:

• Promover a alimentação adequada e saudável e a valorização 
dos hábitos alimentares regionais;

• Apoio na logística da execução das compras públicas de alimen-
tos, como por exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

• Redução da perda e do desperdício de alimentos que ofere-
çam qualidades sanitárias e sensoriais adequadas para o con-
sumo humano;

• Realização de atividades de educação alimentar e nutricional em 
conjunto com instituições sociais que apoiam pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social e pobreza.

Quem pode participar?
Os Bancos de Alimentos são direcionados a municípios que possuam 
uma ampla rede de abastecimento e/ou uma grande produção de ali-
mentos provenientes da Agricultura Familiar e apresentem elevado 
número de pessoas em situação de miséria ou pobreza.

Seu público beneficiário é formado por entidades de assistência so-
cial e demais equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nu-
tricional.

Quais são os benefícios para os(as) usuários(as)?

DOADORES DE ALIMENTOS

Os benefícios para doadores de alimentos podem variar entre os ban-
cos de alimentos e de acordo com as parcerias a serem celebradas. 
Entre as iniciativas mais comuns estão o acesso a determinados incen-
tivos fiscais e tributários.

Outras vantagens podem ser obtidas, como a qualificação dos profis-
sionais de sua empresa visando a redução do desperdício de alimen-
tos, informações sobre a segurança dos alimentos e outros aspectos 
sanitários, Boas Práticas de Manipulação, além do reconhecimento da 
postura de solidariedade ativa com os próprios funcionários e com a 
comunidade próxima e beneficiada pelas doações.
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INSTITUIÇÕES BENEFICIÁRIAS

As instituições podem ser beneficiadas pelos bancos de alimentos de 
diversas maneiras, sendo a mais óbvia o acesso a alimentos seguros 
e de qualidade para ofertá-los aos beneficiários atendidos pelos seus 
serviços.

Outros benefícios podem ser constatados a depender dos programas 
oferecidos em cada banco de alimentos, seja ele público ou privado, 
como por exemplo, capacitação das equipes técnicas das instituições 
em gestão e promoção de cursos de Educação Alimentar e Nutricional.

Como participar?

DOADORES DE ALIMENTOS

Para ser doador, a empresa deverá entrar em contato com a unidade 
em funcionamento mais próxima do seu endereço e tomar conheci-
mento sobre os procedimentos para cadastro e formalização de par-
cerias. As informações como contato, local de funcionamento e equipe 
técnica podem ser encontradas na página da Rede Brasileira de Banco 
de Alimentos, no espaço da Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Social, do Portal do Ministério da Cidadania.

INSTITUIÇÕES BENEFICIÁRIAS

Para ser beneficiado por um banco de alimentos, a instituição deverá 
entrar em contato com a unidade em funcionamento mais próxima do 
seu endereço e tomar conhecimento sobre os procedimentos e crité-
rios exigidos para participação. As informações como contato, local de 
funcionamento e equipe técnica podem ser encontradas na página da 
Rede Brasileira de Banco de Alimentos, no espaço da Secretaria Espe-
cial de Desenvolvimento Social, do Portal do Ministério da Cidadania.

Programa Cozinha Comunitária

O que é?
As Cozinhas Comunitárias são equipamentos públicos de segurança 
alimentar e nutricional que possuem capacidade mínima de produ-
ção de 100 refeições diárias, funcionamento mínimo de cinco dias na 
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semana e devem estar instaladas em locais estratégicos (próximo aos 
Centros de Referência de Assistência Social e outros equipamentos da 
Rede de assistência).

Integram a estrutura operacional do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) e compõem o conjunto de equipamen-
tos públicos de segurança alimentar e nutricional.

Quais são os objetivos?
Para além da garantia de acesso a uma refeição saudável e adequada 
para os que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança 
alimentar e nutricional, as Cozinhas Comunitárias desenvolvem ativida-
des de inclusão social produtiva, fortalecimento da ação coletiva e da 
identidade comunitária e ações de educação alimentar e nutricional.

Quem pode participar?
As Cozinhas Comunitárias são direcionadas a municípios que apresen-
tem elevado número de pessoas em situação de miséria ou pobreza.

O público alvo deverá ser constituído, prioritariamente, por grupos so-
ciais vulneráveis à fome, a exemplo de trabalhadores de baixa renda, 
idosos, desempregados, agricultores familiares oriundos de comunida-
des de baixa renda, populações desassistidas e situadas abaixo da linha 
de pobreza.

Como acessar?
O acesso aos serviços das Cozinhas Comunitárias é universal, contudo 
o programa e as suas atividades foram idealizadas para o atendimento 
de indivíduos referenciados nos serviços de assistência social, como os 
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), com foco na oferta 
de refeições e o desenvolvimento de ações relativas ao fortalecimento 
da cidadania, geração de trabalho e renda, formação profissional, edu-
cação em segurança alimentar e nutricional e alimentação saudável, 
entre outros.

Outras informações
Devido à particularidade do Programa Cozinhas Comunitárias, direcio-
nado ao público referenciado e assistido pelos equipamentos públicos 
do Sistema Único de Assistência Social, orienta-se a oferta gratuita das 
refeições servidas.
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Quanto à equipe mínima da Cozinha Comunitária, considerando que 
a gestão e manutenção do equipamento são realizadas pelo municí-
pio ou estado, a composição da equipe é de responsabilidade destes. 
Ressalta-se que é obrigatória a presença de um nutricionista, confor-
me a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas n° 380/2005. O 
Ministério da Cidadania orienta que o município possua também um 
assistente social para oferecer apoio à gestão.

Programa Restaurante Popular 

O que é e quais são os objetivos?
Os Restaurantes Populares têm por objetivo ampliar a oferta de refei-
ções nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população 
de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e em situação de inse-
gurança alimentar e nutricional; e também promover a alimentação 
adequada e saudável e a valorização dos hábitos alimentares regionais.

Integram a estrutura operacional do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) e são equipamentos públicos de segu-
rança alimentar e nutricional.

Quem pode acessar?
Os Restaurantes Populares são direcionados a municípios com mais 
de 100 mil habitantes que apresentem elevado número de pessoas em 
situação de miséria ou pobreza.

O acesso aos restaurantes populares é universal, ou seja, qualquer cida-
dão pode ser beneficiário do equipamento público. Contudo, a priori-
dade são os grupos populacionais específicos em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional e/ou vulnerabilidade social.

Devido ao atendimento universal, orienta-se a adoção de prática de 
preços diferenciados de acordo com a condição e o perfil socioeconô-
mico do usuário.

Outras informações
Adoção de prática de preços diferenciados devido ao atendimento 
universal.
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A coordenação do equipamento público deve estar articulada com a 
coordenação de outros programas e equipamentos públicos envolvi-
dos na garantia da segurança alimentar e nutricional, como o CRAS, 
Bolsa Família, Centro POP etc. Os usuários referenciados por tais pro-
gramas sociais poderão pagar um valor simbólico ou mesmo não pa-
gar pela refeição, enquanto os demais usuários pagarão o valor de cus-
to da refeição, conforme definido por cada município.

Neste caso, é importante que o custo de produção seja divulgado de 
forma transparente e acessível, além de acompanhado pelo Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional local ou Conselho de Assistência 
Social local.

Localização dos restaurantes
Os restaurantes deverão ser localizados em regiões de grande movi-
mentação diária de trabalhadores de baixa renda formais e/ou infor-
mais, como, por exemplo, nas áreas centrais das cidades que estejam, 
preferencialmente, próximas a locais de transporte de massa.

Também podem ser implantados em regiões metropolitanas e áreas 
periféricas, onde há maior concentração de população em situação de 
risco ou vulnerabilidade alimentar e nutricional.

Equipe
Quanto à equipe mínima do Restaurante Popular, considerando que a 
gestão e manutenção do equipamento são realizadas pelo município 
ou estado, a composição da equipe é de responsabilidade destes. Res-
salta-se que é obrigatória a presença de um nutricionista, conforme a 
Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas n° 380/2005.

Unidades de Distribuição da Agricultura 
Familiar

O que é?
As Unidades de Distribuição da Agricultura Familiar (também conheci-
das como Centrais de Recebimento de Produtos da Agricultura Fami-
liar) são espaços físicos estruturados e equipados com a finalidade de 
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auxiliar a distribuição dos gêneros alimentícios, no município e/ou na 
região, preferencialmente aqueles oriundos da agricultura familiar e/
ou adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
ou pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Integram a estrutura operacional do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan) e compõem o conjunto de equipamen-
tos públicos de segurança alimentar e nutricional.

Quais são os objetivos?
Seus objetivos são: a) auxiliar na organização e na integração de circui-
tos locais de comercialização, abastecimento e consumo de alimentos 
oriundos da Agricultura Familiar; b) ampliar as condições de acesso à 
alimentação adequada e saudável; e c) fortalecer o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional.

Quem pode participar?
As Unidades de Distribuição da Agricultura Familiar são direcionadas 
a municípios que operem regularmente o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e/ou o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) com aquisições da agricultura familiar. 

O Ministério da Cidadania propõe apoiar a instalação de unidade de 
apoio ao abastecimento local, com o propósito de auxiliar as atividades 
de distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos no âmbito dos pro-
gramas de compras institucionais, como caracteriza-se o Programa de 
Aquisição de Alimentos, PAA, e fomentar a conformação de circuitos 
locais de produção, abastecimento e consumo para garantia do acesso 
regular e permanente à alimentação adequada e saudável das famílias 
mais vulneráveis, visando ações de apoio à produção, abastecimento e 
consumo de alimentos.

Como acessar?
Os alimentos recebidos e transacionados pelas Unidades de Distribui-
ção da Agricultura Familiar devem ser distribuídos de forma gratuita 
às entidades da rede socioassistencial com atendimento à população 
institucionalizada em situação de vulnerabilidade social e insegurança 
alimentar e nutricional.

Para ser beneficiado por uma Unidade de Distribuição da Agricultu-
ra Familiar, a instituição deverá entrar em contato com a unidade em 
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funcionamento mais próxima do seu endereço e tomar conhecimento 
sobre os procedimentos e critérios exigidos para participação.

Pacto Nacional para Alimentação Saudável

O que é?
O Pacto Nacional para Alimentação Saudável foi instituído no Dia 03 
de novembro de 2015, por meio do Decreto nº 8.553, em parceria deste 
Ministério com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
do Ministério da Educação (FNDE/MEC), o Ministério da Saúde (MS) e 
o então Ministério do Desenvolvimento Agrário. Trata-se de um cha-
mamento aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a se enga-
jarem e firmarem compromissos referentes à produção de alimentos 
saudáveis; à ampliação do acesso regular e permanente a alimentos 
saudáveis e sustentáveis; e ao estímulo ao consumo de alimentos in 
natura e minimamente processados, no contexto de consolidação do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Quem pode aderir?
Estados, Distrito Federal, e municípios por meio da CAISAN estadual ou 
CAISAN municipal. 

Como é feita a adesão?
A adesão ao Pacto ocorre por meio de estabelecimento de Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) e da elaboração de Planos de Trabalho, que 
detalharão compromissos entre a CAISAN Nacional e os entes federados. 
Estados e Municípios podem acessar o Guia de Adesão ao Pacto Nacio-
nal para Alimentação Saudável, disponível no site da Caisan Nacional:

Quais critérios para adesão?
Os critérios para adesão ao Pacto Nacional para Alimentação Saudável, 
pelos estados, municípios e Distrito Federal são:

• Expressar interesse formal de adesão do Pacto, por meio de ofí-
cio, direcionado à Caisan Nacional;

• Comprometer-se a aderir também ao Sisan, caso ainda não esteja;



73PAG

Ministério da Cidadania

• Definir os compromissos do ente federado para a promoção da 
alimentação saudável, considerando os eixos definidos no Decre-
to nº 8.553, de 05 de novembro de 2015;

• Firmar o Acordo de Cooperação e o Plano de Trabalho, conforme 
o Anexo I do Guia de Adesão ao Pacto;

• Articular, implementar e monitorar as ações e compromissos as-
sumidos no âmbito do Pacto, a partir de uma articulação entre os 
setores afetos ao tema em nível local, a partir de instâncias como 
a Caisan, com a participação da sociedade civil.

Prazo para efetivar a adesão
30 dias

Outras informações
A adesão ao Pacto propicia apoio técnico nas seguintes frentes de ação:

• Articular em nível estadual ou municipal, as ações pactuadas no 
âmbito do Plano de Trabalho;

• Aprimorar e ampliar as políticas públicas para a Promoção da Ali-
mentação Saudável, em sua esfera de competência, promoven-
do a intersetorialidade;

• Divulgar, de forma ampla, as ações do pacto;

• Monitorar a realização das ações;

• Articular e estimular o controle social por meio do Conselho Esta-
dual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Programa Cisternas – água para beber e 
para agricultura

O que é?
O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 
Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) promove o acesso à água 
para o consumo humano e para a produção de alimentos, por meio 
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da construção de tecnologias sociais de captação de água da chuva 
que são definidas por Instruções Operacionais específicas publicadas 
pelo Ministério da Cidadania e destinadas às famílias rurais de baixa 
renda sem abastecimento regular ou com acesso precário à água de 
qualidade no semiárido. Tecnologias sociais e soluções simples e de 
baixo custo.

O Programa Cisternas disponibiliza 27 (vinte e sete) tecnologias sociais 
que atendem os mais diversos perfis do público alvo em todo o territó-
rio nacional, apesar da prioridade ser a região do semiárido brasileiro, 
com soluções simples e de baixo custo. As Instruções Operacionais que 
descrevem essas tecnologias sociais podem ser acessadas pelo link 
disponibilizado na versão digital da Carta de Serviços ao Usuário do 
Ministério da Cidadania.

Dentre as diversas tecnologias sociais disponíveis, destacam-se:

• Cisterna familiar de água para consumo, instaladas ao lado das ca-
sas e com capacidade de armazenar 16 mil litros de água potável.

• Cisterna Escolar de água para consumo, instaladas em escolas do meio 
rural e com capacidade de armazenar 52 mil litros de água potável.

• Cisterna de água para produção, com capacidade de 52 mil litros 
de água, de uso individual ou coletivo das famílias.

Quem pode utilizar?
O público do programa são famílias rurais de baixa renda atingidas 
pela seca ou falta regular de água, com prioridade para povos e comu-
nidades tradicionais; as quais devem estar necessariamente inscritas 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A região prioritária para atendimento pelo Programa Cisternas é o se-
miárido brasileiro, onde é voltado à estruturação das famílias para pro-
moção da convivência com a escassez de chuva, característica do clima 
da região, utilizando-se, principalmente, a tecnologia social de cister-
nas de placas para o armazenamento de água de chuva para utilização 
nos oito meses de período mais crítico de estiagem. Porém, as ações 
estão ampliadas para outras regiões com características de dificuldade 
de acesso à água em quantidade e qualidade suficientes para o con-
sumo humano ou para a produção de alimentos, como é o caso da Re-
gião Amazônica e de estados com Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
Goiás e Distrito Federal.
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Como funciona?
Para executar todas ações descritas abaixo são firmados 
convênios com estados e consórcios de municípios, termos 
de colaboração com entidades da sociedade civil (OSC’s) e 
termos de parcerias com entidades da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP’s).

A metodologia de implementação empregada pelo progra-
ma é a Tecnologia Social que envolve técnicas e metodologias 
apropriadas com interação direta com a população beneficia-
da descritas nas Instruções Operacionais.

Para a construção das tecnologias, o Ministério da Cida-
dania realiza um processo de seleção das famílias que 
conta com a participação da sociedade civil organizada, 
a partir de uma comissão formada por sindicatos, igrejas, 
movimentos sociais, pastorais, clubes de serviços, entida-
des de classe e outros, com o apoio de prefeituras e de 
outros órgãos públicos ou de conselho municipal formal-
mente instituído.

Cisternas de água para consumo 
humano
1. Acesso à água para consumo (Primeira água): Implan-
tação de cisternas de placas familiar na região do semi-
árido e outras regiões com dificuldade de acesso à água 
em quantidade e qualidade suficientes, para captação e 
armazenagem de água para consumo humano, além de 
atender às necessidades básicas como escovar os dentes e 
cozinhar.

Para quem?
Famílias rurais de baixa renda cadastradas no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal e não pos-
suam abastecimento ou tenham acesso precário à água 
de qualidade, especialmente no semiárido. São priorizadas 
aquelas famílias que estão dentro dos critérios do Programa 
Bolsa Família (PBF).

Importante

Para a selecão 
das famílias 
os seguintes 
critérios devem 
ser levados em 
conta: 
1. Renda familiar 
por pessoa; 
2. Famílias chefia-
das por mulheres; 
3. Maior número 
de crianças de 0 a 
6 anos; 
4. Maior número 
de crianças em 
idade escolar 
5. Maior número 
de pessoas com 
deficiência; 
6. Maior número 
de idosos.
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Principais Tipos de Tecnologias Sociais

No semiárido: são construídas cisternas de placas de cimento (por isso 
também são chamadas de cisternas de placas), com capacidade de 
até 16 mil litros de água, o que, em média, supre a necessidade de con-
sumo de uma família de cinco pessoas por um período regular de es-
tiagem (em média, de oito meses).

Na região amazônica: são construídos os chamados sistemas pluviais 
multiuso que trazem o acesso à água para consumo e saneamento bá-
sico para as famílias. Essas tecnologias são constituídas por um sistema 
de captação da água da chuva do telhado e reservatórios de água e são 
instalados banheiro com fossa, chuveiro, pia, vaso sanitário.

2. Cisternas nas escolas: Ação que tem como objetivo proporcionar o 
acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para atender 
às necessidades de alunos e professores de escolas da zona rural em 
localidades com dificuldades de acesso à água.

A participação da comunidade é essencial para sucesso da ação. Dessa 
forma, são realizadas formações dos professores e alunos para a gestão 
da água, práticas de convivência e educação contextualizada. Além da 
implementação da tecnologia e da realização dos processos de forma-
ção, são realizadas, caso necessário, melhorias das estruturas de capta-
ção e distribuição da água junto a unidade escolar.

Para quem?
Escolas públicas rurais.

Principais tipos de tecnologia
Cisterna de placas de cimento: capacidade para armazenar até 52 mil 
litros de água, com captação da água da chuva a partir do telhado da 
escola. A água captada supre as necessidades da escola - beber e cozi-
nhar - durante até 8 meses.

Cisternas e outras Tecnologias de acesso à água para produção
3. Água para Produção (Segunda água): Implantação de tecnologias 
sociais de captação de água da chuva com a finalidade de apoiar a pro-
dução agrícola e a criação de pequenos animais.

No autoconsumo a alimentação fica mais diversificada e com maior 



77PAG

Ministério da Cidadania

qualidade nutricional e a comercialização de excedentes gera renda 
para as famílias.

Além da tecnologia implementada, a família recebe um conjunto de 
materiais para produção (como sementes, mudas, carro de mão) e 
capacitação.

Para quem?
O potencial beneficiário da ação de água para produção (2ª água) deve 
ter acesso a alguma tecnologia de primeira água.

Principais tipos de tecnologia
Cisternas Calçadão e de Enxurrada: Captação de água de chuva por 
meio de um calçadão de cimento e tem capacidade para 52 mil litros. 
Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna, 
construída na parte mais baixa do terreno e próxima à área de produ-
ção. É usado também para secagem de alguns grãos como feijão e 
milho, raspa de mandioca, entre outros. No caso da cisterna de enxur-
radas, a diferença é na forma de captação da água da chuva, que se dá 
por meio do leito de enxurradas, que escorre para um decantador e, 
após uma filtragem, escorre para o reservatório de 52 mil litros.

Barragem Subterrânea: Construída em áreas de baixios, córregos e 
riachos que se formam no inverno. Construção em uma vala até a ca-
mada impermeável do solo, a rocha. Essa vala é forrada por uma lona 
de plástico e depois fechada novamente. Desta forma, cria-se uma bar-
reira que “segura” a água da chuva que escorre por baixo da terra, dei-
xando a área encharcada.

Tanques de pedra: São fendas largas, barrocas ou buracos naturais, 
normalmente de granito, construídas em áreas de serra ou onde exis-
tem lajedos, que funcionam como área de captação da água de chu-
va. Para aumentar a capacidade, são erguidas paredes de alvenaria, na 
parte mais baixa ou ao redor do caldeirão natural, que servem como 
barreira para acumular mais água. É uma tecnologia de uso comunitá-
rio. Em geral, cada tanque beneficia 10 famílias.

Barreiros Trincheira: São tanques longos, estreitos e fundos escava-
dos no solo. Partindo do conhecimento que as famílias têm da região, 
o barreiro- trincheira é construído em um terreno plano e próximo ao 
terreno da área de produção. Com capacidade para armazenar, no mí-
nimo, 500 mil litros de água, o barreiro-trincheira tem a vantagem de 
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ser estreito, o que diminui a ação de ventos e do sol sobre a água. Isso 
faz com que a evaporação seja menor e a água permaneça armazena-
da por mais tempo durante o período de estiagem.

Cisterna Telhadão Multiuso: Constituída de um sistema de captação 
e reserva de água de chuva, de 25 mil litros, representado pelo telhado 
e coletada pela calha do galpão e canalizada para um reservatório cilín-
drico, enterrado no solo e coberto.

Como participar?
É preciso estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal, residir na área rural e não possuir abastecimento 
ou ter acesso precário à água de qualidade.

Para mais informações, orientamos que procure o Conselho de Segu-
rança Alimentar ou o Conselho de Assistência Social, nas Secretarias de 
Assistência Social, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou nas Asso-
ciações Comunitárias de sua localidade para mais informações.

Legislação

Lei nº 12.873 de 24 de outubro de 2013

Trata, nos artigos 11 a 16, da instituição do Programa Nacional de Apoio 
à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso 
à Água - Programa Cisternas

Decreto nº 9.606, de 10 de dezembro de 2018

Regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa 
Cisternas. 

Consulte as leis e tecnologias sociais no portal do Ministério da Cidadania.

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

O que é?
É um programa por meio do qual o Governo Federal compra ali-
mentos produzidos pela agricultura familiar e os destina gratuita-
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mente para pessoas que não têm acesso à alimentação 
adequada e saudável e àquelas atendidas pela rede da 
assistência social (Exemplos: Centro de Referência de As-
sistência Social – CRAS), pelos equipamentos públicos de 
segurança alimentar e nutricional (Exemplos: Cozinhas 
comunitárias e restaurantes populares), pela rede públi-
ca e filantrópica de ensino e pelas redes públicas de saú-
de e justiça.

Quem pode participar? 
O PAA se destina a dois usuários:

1. Agricultores familiares e suas organizações, que podem 
vender alimentos para o programa.

2. Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutri-
cional e as entidades que prestam assistência ou servi-
ços às mesmas, que recebem a doação dos alimentos.

Como participar?
O PAA é executado através de Termos de Adesão firmados 
com Estados e Municípios ou através de repasse de recur-
sos para execução Pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento/Conab.

PARTICIPAR COMO FORNECEDOR DO PROGRAMA

O agricultor familiar deverá ser detentor de uma Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf-DAP e estar atento aos editais 
lançados por Estados e municípios e pela Conab.

PARTICIPAR PARA RECEBER ALIMENTOS

As entidades participantes precisam pertencer à rede so-
cioassistencial, pública ou privada, à rede pública ou filan-
trópica de ensino, à rede pública de saúde ou ser reco-
nhecida como equipamento de alimentação e nutrição 
tais como cozinhas comunitárias, restaurantes populares 
e banco de alimentos.

Para mais informações, 
as famílias são orienta-
das a procurar o Conse-
lho de Segurança Ali-
mentar ou no Conselho 
de Assistência Social, nas 
Secretarias de Assistên-
cia Social, no Sindicato 
dos Trabalhadores Ru-
rais ou nas Associações 
Comunitárias de suas 
localidades.

ATENÇÃO
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Como funciona?
A periodicidade e os critérios de entrega dos alimentos são definidos 
pelos órgãos executores. 

Os agricultores familiares deverão emitir nota fiscal para receber o 
pagamento.

As entidades que recebem os alimentos serão selecionadas pelos ór-
gãos executores locais que definirão a periodicidade e o tipo de produ-
tos a serem entregues.

Os agricultores familiares que sejam selecionados para participação 
em propostas de Termo de Adesão estaduais ou municipais receberão 
um cartão bancário sem custos através do qual passarão a receber pe-
los produtos entregues.

Prazos do serviço
Os prazos variam de acordo com a modalidade e as entregas e paga-
mentos são feitos entre 15 e 30 dias durante pelo menos 1 ano de vigên-
cia das propostas.

Outras informações
O Programa, com recursos do Ministério da Cidadania, pode ser executado 
em quatro modalidades distintas:

• PAA – Compra com Doação Simultânea PAA – Compra Direta

• PAA – Leite

• PAA – Aquisição de Sementes

Cada modalidade possui regras de participação próprias e limites fi-
nanceiros de participação específicos, que variam de R$ 6.500 por agri-
cultor/ano até R$ 20.000,00 por agricultor/ano.

Todas as modalidades são executadas indiretamente através de Ter-
mos de Adesão firmados com Estados e Municípios, convênios com 
governos estaduais ou repasse de recursos para a Conab que firma 
contratos com cooperativas ou associações da agricultura familiar.
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Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais

O que é?
O Programa Fomento Rural combina duas ações: o acom-
panhamento social e produtivo e a transferência direta de 
recursos financeiros não-reembolsáveis às famílias para in-
vestimento em projeto produtivo, no valor de R$ 2,4 mil ou 
R$ 3 mil. O programa foi criado pela Lei 12.512/2011 e é regu-
lamentado pelo Decreto 9.221/2017.

Quais objetivos? 
As duas ações combinadas no Programa são articuladas 
com o objetivo de apoiar a estruturação produtiva das fa-
mílias rurais mais pobres e o desenvolvimento do projeto 
produtivo de cada uma, a fim de que ampliem ou diversi-
fiquem a produção de alimentos e as atividades geradoras 
de renda, contribuindo para a melhoria da segurança ali-
mentar e nutricional e a superação da situação de pobreza.

Quem pode participar? 
Há duas modalidades do Programa, as quais possuem per-
fil de público diferente.

Na modalidade tradicional, podem participar do programa 
as famílias do meio rural em situação de extrema pobreza 
(ou seja, que têm renda familiar mensal de até R$ 89 por 
pessoa), residentes em todo o Brasil, as quais recebem be-
nefício financeiro de R$ 2.400,00.

Na modalidade semiárido, podem participar famílias na 
condição de pobreza (com renda familiar mensal de até 
R$ 178 por pessoa), que possuem acesso a água para pro-
dução e residem na região do semiárido, as quais recebem 
benefício financeiro de R$ 3.000,00. O público alvo abran-
ge agricultores familiares, assentados da reforma agrária 
e povos e comunidades tradicionais, tais como indígenas, 
extrativistas e quilombolas.

O fato da família receber 
o Bolsa Família não im-
pede o seu ingresso no 
Fomento Rural.

Antes de receber os 
recursos, as famílias 
devem estar inscritas 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal (Cadas-
tro Único). Caso a família 
seja atendida por uma 
instituição de assistên-
cia técnica e extensão 
rural (Ater), também é 
necessário que ela tenha 
a Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (DAP).

ATENÇÃO



82PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

Como funciona?
Os agentes técnicos articulam as políticas sociais e as ações de desen-
volvimento rural para atender às famílias beneficiárias e as apoiam na 
elaboração de um projeto produtivo, no qual devem ser aplicados os 
recursos financeiros repassados por meio da estrutura de pagamentos 
do programa Bolsa Família.

O valor de R$ 2.400 ou R$ 3.000 é repassado do governo federal dire-
tamente a cada família por meio do cartão do Programa Bolsa Família 
ou do Cartão Cidadão.

A família deve investir esse valor no desenvolvimento de um projeto de 
estruturação produtiva, que deve ser elaborado pela família, em con-
junto com os agentes técnicos que as atendem, em consonância com 
as potencialidades encontradas.

Quais projetos produtivos?
Os projetos apoiados podem ser:

• Agrícolas (ex.: criação de pequenos animais, cultivo de hortas) ou 
não agrícolas (ex.: artesanato, salão de beleza, produção de polpas);

• Realizados por uma família ou coletivos;

• Simples (apenas um item, por exemplo criação de galinhas) ou 
combinados (mais de um item, por exemplo horta e panificação).

Como participar?
Atualmente o Programa possui parcerias vigentes que podem ser 
encontradas em planilha disponibilizada no Portal do Ministério da 
Cidadania.

Verifique a presença de sua UF e Município, procure a respectiva 
entidade executora e confirme a disponibilidade de vagas não pre-
enchidas.

Destacamos que o atual desenho do Programa não permite adesão 
individual voluntária, por razões de limitação orçamentária e disponibi-
lidade de entidades executoras para implementação do acompanha-
mento social e produtivo.
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Quais os documentos necessários para as famílias participarem?
• NIS

• Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) – obrigatório apenas para 
família atendidas por meio do serviço de assistência técnica e ex-
tensão rural.

Qual duração estimada?
O serviço de acompanhamento social e produtivo possui duração es-
timada de 02 a 03 anos. O benefício financeiro é transferido durante 
esse período.

Programa Nacional de Agricultura  
Urbana e Periurbana

O que é?
Estímulo à produção agroecológica de alimentos nas cidades, aproveitan-
do as áreas ociosas urbanas e periurbanas para promover a produção sus-
tentável, o processamento e a comercialização de alimentos saudáveis.

Como acionar o programa?
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive consórcios pú-
blicos, e com entidades privadas e com entidades e organizações da 
sociedade civil, podem acessar ao programa por meio de editais para 
apoio a implantação de ações de agricultura urbana, conforme legisla-
ção vigente.

Como ter acesso?
Os Editais são divulgados no Portal do Ministério da Cidadania e no 
Diário Oficial da União. Os entes interessados deverão apresentar as 
suas propostas no Portal de Convênios que serão avaliadas confor-
me regras definida no Edital.

a) O que os entes federados podem pleitear: recursos financeiros para 
apoiar:

DESPESAS DE CAPITAL: aquisição de material permanente para im-
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plantação de unidades produtiva;

DESPESAS DE CUSTEIO: aquisição de material de consumo (insumo) 
para o desenvolvimento de unidades produtivas, assim como para as 
atividades de capacitação dos beneficiários diretos envolvidos. As ati-
vidades de capacitação devem guardar pertinência com as atividades 
pretendidas e com os temas da segurança alimentar.

Promoção do Consumo de Alimentos 
Adequados e Saudáveis

O que é?
As ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) são por definição, 
ações com enfoque transversal, pois demandam articulação no âmbi-
to da produção, comercialização, abastecimento, acesso aos alimentos 
e perfis de consumo por parte da população. As questões de SAN per-
passam e devem guiar uma gama variada de programas e políticas de 
diversas esferas da federação tais como os programas de transferência 
de renda, programas de compras públicas e de distribuição de alimen-
tos à população em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional, 
acesso à água, fomento à agricultura familiar, legislação sanitária, per-
das e desperdícios de alimentos, políticas de abastecimento, estrutura-
ção de equipamentos de SAN nos municípios, políticas de saúde com 
foco no controle e prevenção das doenças decorrentes da má alimen-
tação, alimentação escolar e ações de Educação Alimentar e Nutricio-
nal (EAN).

Diante do desafio da insegurança alimentar e da má nutrição, a EAN 
é um campo de ação da SAN e da Promoção da Saúde considerada 
uma estratégia fundamental para promoção da alimentação saudável 
e adequada em contextos rurais e urbanos. É um campo de conheci-
mento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, interseto-
rial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e volun-
tária de hábitos alimentares saudáveis.

Quem pode se beneficiar?
• Agricultores familiares;

• Comunidades urbanas e periurbanas;
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• Comunidades escolares;

• Povos indígenas, povos ciganos e comunidades tradicionais;

• Pessoas organizadas em projetos produtivos rurais;

• Gestores e técnicos de governos estaduais e municipais;

• Profissionais envolvidos com políticas de saúde, educação, assis-
tência social e desenvolvimento agrário.

Outras informações
Um avanço balizador das ações de EAN no âmbito das Políticas Públicas é 
o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional de 2012. Fruto 
de uma construção intersetorial e participativa, de cidadãos, profissionais, 
gestores, representantes da sociedade, professores e especialistas, o docu-
mento estabeleceu conceito, princípios e campos de prática para as ações 
de EAN.

Entre outras ações promovidas estão o apoio à atuação de profissionais e 
gestores em agendas intersetoriais;

• Projeto Ideias na Mesa, primeira rede virtual de experiências em Educa-
ção Alimentar e Nutricional do Brasil, com o objetivo de apoiar, difundir 
e estimular a prática da EAN em todo o país;

• Movimento Comer Pra Quê, com foco na mobilização social de jovens 
pela alimentação saudável e sustentável;

• Pacto pela Alimentação Saudável, instituído pelo Decreto No. 8.553, de 
03 de Novembro de 2015, com objetivo de ampliar as condições de ofer-
ta, disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis pela população 
brasileira, na perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada; 
e os cadernos de Educação Alimentar e Nutricional para os serviços so-
cioassitenciais têm por objetivo subsidiar o trabalho do profissional dos 
serviços socioassistenciais ao abordar a temática da EAN.

Os cursos e matérias como cartilhas, cadernos temáticos, normativas en-
tão disponíveis através do site da Caisan Nacional.
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Rede Brasileira de Banco de Alimentos

O que é?
A Rede Brasileira de Bancos de Alimentos - RBBA foi formalmente 
constituída pela Portaria nº 17, de 14 de abril de 2017. Evidencia-se que 
a Rede possui como missão o fortalecimento e integração dos ban-
cos de alimentos para promoção do Direito Humano à Alimentação 
Adequada visando a redução do desperdício de alimentos. São princí-
pios constitutivos da organização a cooperação, a comunicabilidade, a 
transparência e a conduta ética.

Quais os objetivos?
A Rede tem os objetivos de:

I. promover a troca de experiências, o fortalecimento e a qualificação 
dos bancos de alimentos;

II. fomentar ações educativas voltadas à segurança alimentar e nutri-
cional e ao fortalecimento institucional;

III. estimular ações para a redução de perdas e do desperdício de ali-
mentos no país; IV - fomentar pesquisas relacionadas aos bancos 
de alimentos;

V. estimular políticas e ações públicas de segurança alimentar e nu-
tricional que fortaleçam os bancos de alimentos; e

VI. articular e facilitar negociações estratégicas para os bancos de ali-
mentos. 

Como fazer adesão?
A adesão à RBBA é voluntária, gratuita e pode ser feita a qualquer tempo 
pelo representante dos bancos de alimentos. Os procedimentos são regu-
lamentados pela Instrução Normativa nº 01, de 15 de maio de 2017, a qual 
estabelece que as unidades pleiteantes deverão apresentar a documenta-
ção comprobatória de acordo com a metodologia de funcionamento da 
unidade. A documentação será analisada pelo Comitê Gestor da Rede e, 
em caso de aceite, o representante legal deverá assinar o Termo de Com-
promisso e Participação, assumindo responsabilidades como o comparti-
lhamento de informações e a participar das atividades da RBBA.

Caso o banco de alimentos já faça parte de uma rede de bancos de ali-
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mentos, esta poderá solicitar a adesão representando formalmente todos 
os seus bancos aderidos e que apresentarem a documentação devida.

Por que participar?
Os bancos de alimentos que forem reconhecidos e integrarem a RBBA 
podem participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ter aces-
so ao sistema de apoio a gestão, acesso a cursos e eventos destinados à 
qualificação da equipe técnica, além de viabilizar a isenção fiscal do ICMS 
para os seus parceiros que doem alimentos.

Legislação
• Portaria nº 17, de 14 de abril de 2016 – institui a Rede Brasileira de 

bancos de Alimentos.

• Portaria nº 303, de 08 de dezembro de 2016 - dispõe sobre o Co-
mitê Gestor da Rede Brasileira de Banco de Alimentos e dá ou-
tras providências.

• Instrução Normativa nº 01, de 15 de maio de 2017, que dispõe so-
bre a adesão dos Bancos de Alimentos à Rede Brasileira de Ban-
cos de Alimentos.

• Portaria nº 496, de 01 de dezembro de 2017 – designa os mem-
bros do Comitê Gestor.

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional
O que é?
Trata-se de um sistema de gestão intersetorial, participativa e de arti-
culação entre os três níveis de governo para a implementação e execu-
ção das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, para promover 
o acompanhamento, o monitoramento e avaliação da segurança ali-
mentar e nutricional do país.

A execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(PNSAN) envolve a integração dos esforços entre governo e sociedade 
civil e ações e programas estratégicos como: Acesso a Água (Cisternas); 
Fomento Rural às atividades produtivas da agricultura familiar; Pro-
grama de Aquisição de Alimentos (PAA); Apoio à Agricultura Urbana 
e Periurbana; Distribuição de Alimentos; Inclusão Produtiva Rural de 
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Povos e Comunidades Tradicionais e/ou Grupos e populações tradicio-
nais e específicos; apoio a estruturação de Equipamentos Públicos de 
Alimentação e Nutrição, como Rede de Bancos de Alimentos, Restau-
rantes Populares e Cozinhas Comunitárias; ações de apoio a Educação 
Alimentar e Nutricional etc.

São ações que vão desde o campo do fomento à produção, até a co-
mercialização, distribuição e consumo de alimentos saudáveis como 
forma de garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada e o 
combate a todas as formas de má nutrição.

Quais objetivos?
O sistema público visa promover e garantir o acesso à alimentação 
adequada e a segurança alimentar e nutricional como direito funda-
mental do ser humano, de modo a:

• formular, articular e implementar, de maneira intersetorial e com 
a participação da sociedade civil organizada políticas, planos, 
programas e ações de segurança alimentar e nutricional em âm-
bitos nacional, estadual e municipal, com vistas em assegurar o 
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA);

• monitorar e avaliar as mudanças que ocorreram na área de ali-
mentação e nutrição e;

• verificar o impacto dos programas e ações de segurança alimen-
tar e nutricional sobre a população a qual se destinava a política.

Quem pode aderir?
Estados, Distrito Federal e municípios. 

Como é feita a adesão?
A adesão ao Sisan é voluntária e foi regulamentada pelo Decreto Nº 
7.272/2010, art. 11, § 2º, que estabelece os seguintes requisitos mínimos para 
a adesão:

1) Instituição do Conselho estadual, distrital ou municipal de segu-
rança alimentar e nutricional (Consea), composto por dois terços 
de representantes da sociedade civil e um terço de representantes 
governamentais. O Consea deve ser presidido por um representan-
te da sociedade civil local;
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2) Instituição da Câmara ou instância governamental de gestão inter-
setorial de segurança alimentar e nutricional (Caisan);

3) Compromisso de elaboração do plano estadual, distrital ou muni-
cipal de segurança alimentar e nutricional, no prazo de um ano, a 
partir da assinatura do termo de adesão, observado o disposto no 
art. 20 do Decreto Nº 7.272/2010.

Quais as vantagens da adesão?
• Participação na articulação das políticas públicas voltadas ao al-

cance de SAN e DHAA, bem como viabilizar a operacionalização 
de programas de forma integrada e sustentável, a partir de uma 
abordagem mais sistêmica;

• Ampliação da força política, pois estarão defendendo as políticas 
de segurança alimentar e nutricional de forma integrada e inter-
setorial em nível local;

• Possibilidade de receber apoio técnico e político para a imple-
mentação e aperfeiçoamento da gestão do Sisan e dos seus pla-
nos de segurança alimentar e nutricional;

• Possibilidade de receber pontuação adicional para propostas de 
apoio a ações e programas incluídos nos seus respectivos planos 
de segurança alimentar e nutricional, quando habilitados em 
editais de chamada publica para descentralização de recursos 
federais de ministérios, desde que seus planos atendam aos cri-
térios e parâmetros estabelecidos no Decreto no 7.272, de 25 de 
agosto de 2010;

• Organização e maior participação da sociedade civil na formula-
ção e implementação de políticas referentes a SAN;

• Facilitação do acompanhamento e do monitoramento de indica-
dores, programas e orçamento de SAN e análise da situação de 
segurança alimentar e nutricional;

• Contribuição para a promoção de ações de educação perma-
nente, formação e capacitação de gestores, profissionais e so-
ciedade civil, em especial, conselheiros;

• Possibilidade de maior acesso a alimentação adequada pelos ti-
tulares desse direito;
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• Promoção da cidadania, dignidade, saúde e qualida-
de de vida de seus cidadãos, resultando em econo-
mia na saúde.

Legislação
1) Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006 – Cria o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) 
para assegurar o direito humano à alimentação ade-
quada e dá outras providências.

2) Decreto 6.272, de 23 de novembro de 2007 - Dispõe so-
bre as competências, a composição e o funcionamento 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Consea).

3) Decreto 6.273, de 23 de novembro de 2007 - Cria, no 
âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan), a Câmara Interministerial de Segu-
rança Alimentar e Nutricional (Caisan).

4) EC 64/2010 - Altera o art. 6º da Constituição Federal, 
para introduzir a alimentação como direito social.

5) Decreto 7.272/2010 - Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 
de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas 
a assegurar o direito humano à alimentação adequa-
da, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a 

Todos os Estados e o Dis-
trito Federal já aderiram 
ao Sisan. Por isso, os mu-
nicípios interessados em 
aderir ao Sisan devem 
entrar em contato com 
a Câmara Intersetorial 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Caisan) 
ou com o Conselho de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea) de 
seu estado.

ATENÇÃO
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elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, e dá outras providências.

Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
O Plano é um instrumento construído de forma participativa, que en-
volve diferentes setores e políticas públicas, tendo como objetivo o pla-
nejamento, a gestão e a execução da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Inclusão Social e Produtiva Urbana

Cadastro Nacional de Empreendimentos 
Econômicos Solidários

O que é?
Através deste serviço seu empreendimento pode requerer a Declaração 
de Empreendimento Econômico Solidário - DCSOL, que permite acesso a 
diversas políticas e programas públicos de Economia Solidária.

Qual o público alvo?
Empreendimentos de Economia Solidária (EES)

Quais são os requisitos, documentos e informações 
necessárias para acessar o serviço?

• Ser uma organização coletiva, formada por pessoas físicas ou for-
mada por outros empreendimentos;

• Exercer atividades de natureza econômica permanentes;

• Ser uma organização a qual os membros participam da gestão 
das atividades econômicas e da decisão sobre a partilha dos seus 
resultados, de forma democrática;

• Ser suprafamiliar;

• Realizar reuniões ou assembleias periódicas para discussão de 
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questões relativas à organização das atividades realizadas pelo 
empreendimento.

Quais são as principais etapas para processamento  
do serviço?

1- Verificar se o seu empreendimento já está cadastrado:

Acesse o site do CADSOL. Assim, você deve primeiro verificar que o seu 
empreendimento já está cadastrado.

Documentação em comum para todos os casos: Nome e localização 
do empreendimento.

2 - Preencher o formulário de cadastro

Se o seu empreendimento ainda não está cadastrado, você pode re-
quisitar a inscrição preenchendo o formulário de cadastro no sistema 
CADSOL.

• Verificar situação de seu empreendimento

Você deve verificar com frequência a situação em que se encontra sua 
requisição, porque pode ser necessário complementar ou corrigir in-
formações e dados no sistema CADSOL.

• Emitir a DCSOL

Quando o seu cadastro for aprovado, você poderá imprimir no sistema 
a Declaração de Empreendimento Econômico Solidário (DCSOL), que 
é o comprovante do cadastro do seu empreendimento.

Documentação em comum para todos os casos

ID – Número de registro do Empreendimento Econômico Solidário no 
sistema CADSOL

Qual tempo leva?
Tempo médio de 90 dias.
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Formas de comunicação com o Ministério da Cidadania:

Telefones: (61) 2031-6533/6534 e pelo Fale Conosco disponí-
vel no portal do Ministério da Cidadania.

Legislação Associada
Portaria Nº 1.780, de 19 de novembro de 2014 (Institui o Cadsol)

Empreendimento Econômico Solidário

Qual o objetivo?
Incentivar o cidadão para que ele possa criar empreendi-
mentos em grupo, produzindo e gerando renda com dig-
nidade.

Qual o público alvo?
Associados, Cooperativas, interessados em criar um Empre-
endimento Econômico Solidário, Universidades, Núcleos 
de Pesquisa e Extensão, Governos Estaduais e Municipais e 
Organizações da Sociedade Civil.

Quais são os requisitos para participar?
Estar organizado em um Empreendimento Econômico So-
lidário (EES) ou em uma Cooperativa.

Quais são as principais etapas no processo de serviço?
1) Chamamento Público por meio editais;

2) Lançamento do Edital;

3) Disponibilização no Portal de Convênios do Governo 
Federal (SICONV);

4) Data final para envio da proposta e documentação 
complementar;

5) Divulgação dos Resultados;

Empreendimentos visi-
tados na última rodada 
do mapeamento na-
cional do SIES (Sistema 
Nacional de Informações 
em Economia Solidária), 
realizada entre 2009 e 
2013, já estão cadastra-
dos no CADSOL e po-
dem emitir a declaração, 
que nesse caso é válida 
somente até 31 de de-
zembro de 2018.

ATENÇÃO
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6) Prazo para interposição de eventual recurso voluntário, no caso de 
irresignação por parte dos proponentes em relação ao resultado da 
seleção;

7) Prazo para análise dos recursos interpostos;

8) Publicação do resultado final;

9) Acompanhar etapas necessárias para a celebração do instrumento.

Qual o prazo máximo para a prestação do serviço?
Prazos previstos no Edital de Chamamento Público.

Formas de comunicação com o solicitante do serviço:

1. Locais e formas de atendimento:

Presencial: Esplanada dos Ministérios Bloco F, 3º andar, Sala 300, Edi-
fício Sede.

Legislação Associada:

Lei nº 8.666, de 1993

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007

Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 08, de 07 de novembro de 2012 Lei 
13.019, de 13 de julho de 2014

Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 2013

Decreto Nº 8.244, de 23 de maio de 2014

Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro 
de 2016
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Observatório Nacional da Economia 
Solidária e do Cooperativismo - ONESC

O que é?
O Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo 
(ONESC) é um instrumento para produção de informações, estudos e aná-
lises orientados por problemas elaborados pelos atores sociais, estudiosos, 
conselheiros e gestores públicos que agem, formulam e executam ações 
para o desenvolvimento da economia solidária no Brasil.

Qual o público alvo?
Cidadãos, estudantes, acadêmicos, pesquisadores.

Quais são os requisitos, informações e documentos 
necessários para acessar o serviço?
Nenhum requisito é necessário para acessar as informações, basta acessar 
ao site do Observatório da Economia Solidária.

Formas de comunicação com o Ministério da Cidadania:

Telefones: (61) 2031-6533/6534 e pelo Fale Conosco disponível no portal do 
Ministério da Cidadania.

Programa Progredir

O que é?
O Progredir é um plano que tem por objetivo a promoção da cidadania e a 
geração de emprego e renda para as pessoas inscritas no Cadastro Único 
e aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social foi criada para fortalecer 
a cooperação entre o governo federal e as instituições de diversos setores 
em conjunto com o Progredir. Os parceiros desempenham um papel de 
destaque ao viabilizar a entrada e a permanência das pessoas de baixa 
renda no mundo do trabalho.
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A inclusão de cursos de qualificação, de vagas de emprego e oportuni-
dades de microcrédito é realizada pelos parceiros dessa Rede no Portal 
Progredir.

Quem pode participar?
Podem participar do Progredir as pessoas inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal.

Quais os serviços oferecidos pelo Progredir para o usuário?
QUERO UM EMPREGO: Elaboração gratuita de currículo profissional e 
cruzamento dos perfis dos candidatos e das vagas de emprego oferecidas 
por empresas parceiras.

QUERO ME QUALIFICAR: cursos gratuitos de qualificação, presenciais 
e a distância.

QUERO EMPREENDER: possibilidade de acesso a microcrédito (aber-
tura ou ampliação de um pequeno negócio).

QUERO EMPREENDER EM GRUPO: Incentivo para que os beneficiá-
rios possam criar empreendimentos em grupo, produzindo e gerando 
renda com dignidade.

Como participar?
Para participar do Progredir e de todos os seus serviços (cursos de qua-
lificação, vagas de emprego e acesso a microcrédito), você precisa estar 
inscrito no Cadastro Único, ter o número do CPF em mãos e um ende-
reço de e-mail.

O próximo passo é acessar o Portal do Progredir e se cadastrar. É gra-
tuito! Para se inscrever, clique em “Novo Cadastro”.

Preencha seus dados igual está informado no Cadastro Único. Insira 
seu e-mail e senha. Clique em “Efetuar Login”. Em breve você rece-
berá em seu e-mail uma mensagem para que ATIVE seu cadastro 
no Progredir.

Só depois de ter ativado seu cadastro no Portal do Progredir é que você 
terá acesso às ofertas do Plano Progredir, como os cursos de qualifica-
ção, acesso ao microcrédito produtivo, vagas de emprego, campo para 
elaboração de currículo etc.
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Quanto tempo leva a inscrição? 
3 minutos

Quais os serviços oferecidos no site?
Elaboração do currículo profissional: depende da quanti-
dade de informações que você inserirá no currículo.

Vagas de emprego: a inserção no mundo do trabalho de-
pende da quantidade de vagas ofertadas em sua região e 
do perfil profissional que a empresa solicita.

Qualificação Profissional: Ofertas de cursos gratuitos 
de qualificação: cada curso varia a quantidade de horas/
aulas, e o início e fim das turmas.

Empreendedorismo: Possibilidade de acesso a micro-
crédito, abertura ou ampliação de um pequeno negócio 
(dependerá das regras dos bancos parceiros). Preencha o 
formulário que está no Portal, ele será enviado aos bancos 
parceiros para análise. Lembre-se que é o banco quem de-
cide se o empréstimo será concretizado, qual a taxa de ju-
ros, qual o valor, etc.

* Os serviços ofertados pelo Plano Progredir e a inscrição 
na Rede de Parceiros são gratuitos e realizados por meio 
do Portal Progredir. É necessário um computador com 
acesso à internet. A inclusão de cursos de qualificação, 
de vagas de emprego e oportunidades de microcrédito é 
realizada pelos parceiros dessa Rede no Portal Progredir.

O que é  a rede de parceiros do Progredir?
A Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social foi criada para 
fortalecer a cooperação entre o governo federal e as institui-
ções de diversos setores em conjunto com o Progredir. Os par-
ceiros desempenham um papel de destaque ao viabilizar a 
entrada e a permanência das pessoas de baixa renda no mun-
do do trabalho.

Quem pode ser um parceiro?
Podem participar da Rede de Parceiros do Progredir os setores 
públicos e privados. Setor Público: Prefeituras, Secretarias, institui-

Para acompanhar o 
lançamento de editais 
de chamamento público, 
entre em contato com 
(61) 2031.6533/6534 e 
pelo Fale Conosco dispo-
nível no portal do Minis-
tério da Cidadania.

ATENÇÃO
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ções públicas, federais, universidades, OSCIPS, Sistema S, CRAS, entre outros. 
Setor Privado: empresas com fins lucrativos, associações, federações, sindica-
tos, entidades autorizadas a operar serviços financeiros e de pagamento, ór-
gão privados, entre outros.

Como ser um parceiro?
1) Para ser parceiro da Rede, acesse o Portal do Progredir, clicar em 

Rede de Parceiros (Setor público ou privado) e se cadastre. É gra-
tuito! Em seguida clique em “Novo Cadastro”;

2) Insira o e-mail institucional, os dados pessoais do responsável pelo 
órgão/pela instituição/pela entidade e crie uma senha. Em seguida, 
clique em “Cadastrar”;

3) O responsável em breve receberá no e-mail cadastrado uma mensa-
gem para ATIVAR o cadastro do Progredir. Só depois de ATIVAR é que 
você entrará no Portal do Progredir para continuar e concluir o cadastro;

4) Depois de ativado, entre novamente para preencher um segundo 
formulário com os dados do órgão/da instituição/da entidade;

5) ATENÇÃO: Cada CNPJ só poderá ser cadastrado uma vez. Por 
exemplo, se a Prefeitura já se cadastrou e utilizou seu próprio CNPJ, 
o CRAS não poderá utilizar o CNPJ da Prefeitura para se cadastrar.

Quais os documentos necessários para ser um parceiro?
Para participar da Rede de Parceiros do Progredir, é necessário ter um res-
ponsável pela instituição com número de CPF, o n° CNPJ da instituição e 
um e-mail.

Quanto tempo leva?
Inscrição: 3 minutos

Serviços:
• Intermediação de Mão de Obra - Inclusão de Vagas de emprego: 

2 minutos
• Qualificação Profissional - Inclusão de cursos gratuitos de quali-

ficação: 2 minutos
• Empreendedorismo - Cadastro de Instituições financeiras par-

ceiras: 2 minutos
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Quais são os benefícios de tornar-se um parceiro?
• Ir em busca do público inscrito no Cadastro Único 

para que se inscrevam no Portal Progredir – se cha-
ma Prospecção de Público;

• Divulgar os cursos gratuitos e as vagas de trabalho 
que estão no Portal para o público do Cadastro Único;

• Levantar dados relevantes para o município a respeito 
de ofertas vagas de emprego e de cursos gratuitos de 
qualificação na localidade, além de outras informações;

• Ir em busca de novos parceiros para compor a Rede 
de Parceiros (outros órgãos e entidades públicas) – se 
chama Prospecção de Parceiros;

• Ofertar Microcrédito Produtivo Orientado (confor-
me o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado – PNMPO – Lei n° 13.636 de 20 de março 
2018 e Resolução n° 4.000, de 25 de agosto de 2011).

Para obter mais infor-
mações sobre o acesso 
ao Portal do Progredir 
e as ações de qualifica-
ção profissional, empre-
go e microcrédito pro-
dutivo ofertadas, acesse 
o Portal do Ministério 
da Cidadania.

ATENÇÃO

Sistema Nacional de Informações em 
Economia Solidária

Qual o objetivo?
Através deste serviço, sua instituição ou entidade pode re-
querer a disponibilização de base de dados do Sistema Na-
cional de Informações em Economia Solidária – SIES.

Qual o público-alvo?
Instituições, Universidades, Núcleos de pesquisa ou exten-
são, órgãos Públicos, Organizações não governamentais.

Quais são os requisitos, informações e 
documentos necessários para acessar o serviço?
Para a solicitação da base é necessário que sua instituição 
assine um Termo de Compromisso e preencha um Cadas-
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tro (arquivos na página do SIES), conforme exigências con-
tidas na referida Portaria nº 30 de 20 de março de 2006. 
Este termo tem validade de 12 meses, renováveis a pedido 
do interessado.

Os dois documentos devem ser assinados por um repre-
sentante legal da instituição solicitante. Não se esqueça de 
que a primeira página do termo de compromisso também 
deve ser assinada. Enviar tudo em 3 vias, das quais o Depar-
tamento de Economia Solidária (Desol) ficará com 2 e uma 
será devolvida juntamente com CD-ROM com a cópia dos 
microdados, caso a solicitação esteja regular.

É obrigatório o envio para a SENAES de cópia dos produ-
tos gerados a partir dos dados da base do SIES, no caso de 
resultarem em estudos e/ou publicações, inclusive teses e 
dissertações. O envio pode ser feito por e-mail.

Quais são as principais etapas para processamento 
do serviço?

Documentação em com um para todos os casos:

• Termo de compromisso de uso da base de dados e 
ficha cadastro da Instituição usuária.

• Preencher o Termo de responsabilidade e ficha de 
cadastro da instituição usuária.

 Acesse o site do SIES:

1. Download do Termo de compromisso de uso da base 
de dados e ficha cadastro da Instituição usuária. Envio 
da solicitação ao Departamento de Economia Solidá-
ria (Desol);

2. Principais pontos a serem preenchidos no termo:

a) No cabeçalho inserir o nome da instituição (por ex-
tenso, não usar a sigla), logo após “SENAES/MT e 
o(a) ...”;

Importante

Informar no 
Termo se deseja 
cópia da base 
nacional ou 
apenas para o 
seu estado ou 
município.
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b) Ainda no cabeçalho, incluir os dados do responsável jurídico da 
instituição, que é quem deverá assinar o termo;

c) Por fim, na cláusula segunda, item 1, é preciso explicitar, após a 
expressão “ou seja”, a finalidade do uso dos dados do SIES pela 
instituição solicitante.

• Envio dos documentos ao Departamento de Economia Solidária

Os dois documentos devem ser assinados por um representante legal 
da instituição solicitante. Não se esqueça de que a primeira página do 
termo de compromisso deve ser rubricada. Enviar tudo em 3 vias.

• Envio do material à Instituição Solicitante

O Desol ficará com 2 vias dos documentos e uma será devolvida junta-
mente com CD-ROM com a cópia dos microdados, caso a solicitação 
seja regular.

Quanto tempo leva?
Tempo médio de 60 dias.

Formas de comunicação com o Departamento de Economia 
Solidária:
Telefones: (61) 2031-6533/6534, 121 e pelo Fale Conosco disponível no 
portal do Ministério da Cidadania.
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Promoção do Desenvolvimento Humano

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa

O que é?
Instituída pelo Decreto nº 9.328/2018, a Estratégia é uma iniciativa que 
une esforços intersetoriais e interinstitucionais para incentivar as comu-
nidades e as cidades a promoverem ações destinadas ao envelhecimen-
to ativo, saudável, sustentável e cidadão da população idosa brasileira.

Quem é o usuário alvo da iniciativa?
O público alvo são os municípios brasileiros, que executarão ações vol-
tadas à sua população idosa, prioritariamente as pessoas idosas mais 
vulneráveis.

Como os municípios aderem ao programa? 
Todos os municípios brasileiros podem aderir à Estratégia Brasil Ami-
go da Pessoa Idosa. Para realizar a adesão, o município deve acessar o 
Sistema da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (SISBAPI) no Portal 
do Ministério da Cidadania.

O Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa (SISBAPI) - onde é realizada a 
adesão - está configurado para ser acessado pelo secretário municipal 
de Assistência Social (ou órgão similar) que já é cadastrado no Sistema 
de Autenticação e Autorização (SAA) do Ministério da Cidadania.

Entretanto, por meio de ofício a ser enviado à Secretaria Nacional de 
Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH/SEDS/MC), o prefei-
to pode indicar outro secretário para acessar o SISBAPI.

Uma vez que aderirem à Estratégia, caberá aos governos municipais e 
distrital:

• indicar interlocutores membros de sua equipe para participarem 
de Capacitação a Distância (EaD), de modo a se habilitarem à 
execução da Estratégia;

• criar o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Ido-
sa, ou comprovar seu funcionamento;

• executar outras etapas e fases de implementação da Estratégia.
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Qual o processo para implementação da Estratégia Brasil 
Amigo da Pessoa Idosa?
A implementação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa ocorre 
em cinco fases a serem cumpridas pelos municípios e pelo Distrito Fe-
deral, para o recebimento de um certificado e cinco selos. Em cada 
fase, há diferentes etapas.

FASE 1 - SELO ADESÃO

Deve-se acessar o Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa (SISBAPI). O 
secretário municipal de Assistência Social preenche os dados para ade-
são e o prefeito - ou governador, no caso do Distrito Federal - assina o 
Termo de Adesão, também disponível no Sistema. Devem ser indica-
dos dois servidores municipais para participarem de capacitação.

FASE 2 - SELO PLANO

Etapa 1 - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Criar, caso não exista, ou verificar o funcionamento de conselho muni-
cipal, que deve participar de todas as etapas da Estratégia.

Etapa 2 - Capacitação na Estratégia

Os representantes do município (indicados na adesão) devem capa-
citar-se para implementar a Estratégia. A capacitação, fundamentada 
pelos quatro guias da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, será feita 
na plataforma de Ensino a Distância (EAD) do Ministério da Cidadania.

Etapa 3 - Diagnóstico municipal

Fazer avaliação qualitativa (junto à população idosa), levantamento 
quantitativo e inventário de ações e políticas voltadas à população idosa.

Etapa 4 - Plano municipal da Estratégia

A partir de achados do Diagnóstico, o município deve elaborar o plano 
municipal da Estratégia, com as ações a serem executadas.

FASE 3 - SELO BRONZE

Etapa 1 - Discussão do projeto de lei do plano com a população

Apresentar para a população, por meio de audiências públicas ou es-
paços similares, o plano municipal elaborado.
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Etapa 2 - Aprovação do projeto de lei do plano

Aprovar o projeto de lei do plano municipal na Câmara de Vereadores 
(ou Câmara Legislativa), depois que forem pactuados com a população 
seus termos definitivos.

Etapa 3 - Sanção da lei pelo prefeito

Obter a sanção do prefeito (ou governador do Distrito Federal), depois 
que o plano municipal for aprovado pela Câmara de Vereadores (ou 
Câmara Legislativa).

Etapa 4 - Divulgação da lei sancionada

Além da publicação do plano no diário oficial do município, deve-se 
disseminar por diferentes meios o instrumento aprovado, para conhe-
cimento da população.

FASE 4 - SELO PRATA

Esta é a primeira fase de execução do plano municipal da Estratégia. 
Nela, devem ser realizadas ações de três tipos:

• ações obrigatórias - são as ações que todos os municípios devem 
implementar, independentemente do Diagnóstico;

• ações opcionais - são as ações que os municípios devem selecio-
nar a partir de uma lista, para responderem às questões identifi-
cadas no Diagnóstico;

• ações escolhas locais - são as ações que os municípios e respec-
tiva população idosa escolherão realizar, de acordo com as suas 
peculiaridades.

FASE 5 - SELO OURO

Esta é a segunda fase de execução do plano municipal da Estratégia. 
Um novo conjunto de ações obrigatórias, opcionais e escolhas locais 
deve ser realizado.

Reconhecimento
O certificado e os selos, em forma de estrelas, expressam o reconhe-
cimento do Governo Federal e dos parceiros de que os municípios e 
as comunidades passaram pelas fases da Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa, promovendo o envelhecimento ativo, saudável, cidadão 
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e sustentável das pessoas idosas, por meio de ações que alcançam 
diferentes aspectos da vida.

Qual o prazo para implantar a Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa?
Em princípio, não há prazo estabelecido para a execução das eta-
pas e fases que compõem a Estratégia. Isso depende das especi-
ficidades de cada município, em particular das características das 
ações que integrarão o plano municipal aprovado pela instância 
legislativa local.

Onde posso obter mais informações?
Mais informações sobre a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 
estão disponíveis no Portal do Ministério da Cidadania, especifica-
mente em Serviços e Programas do Portal da Secretaria Especial 
do Desenvolvimento Social.

Em particular, na seção Bases de Sustentação, podem ser consul-
tados quatro guias que detalham a implementação da Estratégia.

Programa Criança Feliz

O que é?
O Criança Feliz é um programa que tem o objetivo de apoiar e 
acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infân-
cia (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso da gestan-
te, das crianças na primeira infância e de suas famílias às políticas 
e aos serviços públicos que necessitam. O Programa se desenvol-
ve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de 
saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

O Criança Feliz promove ações de apoio aos cuidadores (pais e/ou 
responsáveis) nas orientações quanto aos estímulos nas dimen-
sões do desenvolvimento infantil e no fortalecimento dos vínculos, 
estabelecendo os vínculos afetivos mais próximos durante os seus 
primeiros anos de vida. O Programa promove também o fortaleci-
mento do papel das famílias no cuidado, na proteção e na educa-
ção das crianças na primeira infância e encoraja o desenvolvimen-
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to de atividades lúdicas envolvendo outros membros da família.

Outro papel importante do Criança Feliz é reforçar a implementação 
do Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257/2016, que ressalta a ne-
cessidade da integração de esforços da União, dos estados, dos muni-
cípios, das famílias e da sociedade no sentido de promover e defender 
os direitos das crianças e ampliar as políticas que promovam o desen-
volvimento integral da primeira infância.

Como os municípios aderem ao programa?
O(a) gestor(a) da assistência social deve acessar o sistema Rede SUAS 
com seu CPF e senha.

Depois, basta preencher o Termo de Adesão ao programa Criança Feliz 
e encaminhá-lo para aprovação do Conselho Municipal de Assistência 
Social, cuja aprovação também deverá ser inserida no sistema.

Requisitos:

De acordo com a Resolução nº 07, de 22 de maio de 2017, do Conselho 
Nacional de Assistência Social, são elegíveis ao Programa Primeira In-
fância no SUAS os municípios e Distrito Federal que tenham:

I. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS com registro no Ca-
dastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social - CadSuas; e

II. pelo menos 140 (cento e quarenta) indivíduos do público prioritário 
do Programa.

Quanto tempo leva?
Após adesão ao Programa e recebimento do financiamento federal, o 
município deverá iniciar as visitas domiciliares e atendimento as famí-
lias, conforme disposto no §2º do At. 7º da Portaria 2.496/2018.

Como posso ofertar esse serviço?
Os estados interessados em desenvolver as ações do Programa Crian-
ça Feliz assinaram o Termo de Aceite, no qual se comprometeram às 
seguintes iniciativas:

a) planejar e coordenar ações do Programa de responsabilidades 
do estado;
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b) encaminhar para apreciação e aprovação do Conselho Estadu-
al de Assistência Social da adesão ao Programa, assegurando a 
devida participação do controle social;

c) prestar apoio técnico a seus municípios;

d) apoiar técnica e financeiramente os municípios na estrutura-
ção das equipes de referência do CRAS e de sua infraestrutura 
para consecução dos objetivos do Programa;

e) elaborar materiais complementares àqueles disponibilizados 
pela União, que incluam especificidades da realidade em âm-
bito estadual, observado os princípios das ações do Programa;

f) realizar ações de mobilização intersetorial em âmbito estadual;

g) realizar seminários intersetoriais sobre o Programa, oficinas de 
alinhamento, encontros, dentre outros;

h) realizar ações de educação permanente e capacitação sobre o 
Programa e a metodologia das visitas domiciliares para seus 
municípios;

i) participar das ações de mobilização, capacitação e apoio técni-
co relativas ao Programa desenvolvidas pela União, asseguran-
do a participação de profissionais;

j) monitorar o desenvolvimento das ações do Programa em âm-
bito estadual e prestar informações à União a fim de possibili-
tar o seu monitoramento;

k) articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, 
em especial de educação, saúde, direitos humanos, cultura, 
dentre outras; com o Sistema de Justiça e Garantia de Direitos; 
Comitê Gestor e Conselhos de política setoriais e de direitos;

l) executar as ações do Programa e prestar contas observando as 
normas gerais do SUAS e em especial aquelas relativas ao financia-
mento federal pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.

O termo de adesão para municípios e Distrito Federal, engloba as 
seguintes ações:

a) planejar e coordenar ações do Programa de responsabilidades 
dos municípios e Distrito Federal;
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b) encaminhar para apreciação e aprovação ao conselho de assis-
tência social dos municípios e Distrito Federal da adesão ao Pro-
grama, assegurando a devida participação do controle social;

c) elaborar materiais complementares àqueles disponibilizados 
pela União e estados, que incluam especificidades da realida-
de local;

d) realizar ações de mobilização intersetorial em seu âmbito;

e) realizar seminários intersetoriais sobre o Programa, oficinas de 
alinhamento, teleconferências, encontros, dentre outros;

f) realizar ações de educação permanente e capacitação sobre o 
Programa e a metodologia das visitas domiciliares;

g) participar das ações de mobilização, capacitação e apoio téc-
nico relativas ao Programa desenvolvidas pela União e estado, 
assegurando a participação de profissionais;

h) monitorar o desenvolvimento das ações do Programa em âm-
bito local e prestar informações a União e ao estado a fim de 
possibilitar o seu monitoramento;

i) articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, 
em especial de educação, saúde, direitos humanos, cultura, 
dentre outras; com o Sistema de Justiça e de Garantia de Direi-
tos; Comitê Gestor e demais conselhos de política setoriais e de 
direitos;

j) executar as ações do Programa e prestar contas observando 
as normas gerais do SUAS e em especial aquelas relativas ao 
financiamento federal;

k) realizar Diagnóstico socioterritorial e planejamento da imple-
mentação e oferta das visitas domiciliares em âmbito local, de 
forma articulada, com outras políticas setoriais, em especial 
educação e saúde;

l) articular-se com as outras políticas setoriais que realizem visitas 
domiciliares, visando o alinhamento e a convergência de esforços;

m) assegurar a composição das equipes previstas nos incisos do 
art. 5º da Resolução nº 19/2016, para a realização das visitas do-
miciliares e sua capacitação prévia ao início das visitas, obser-
vando demais parâmetros relacionados;
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n) garantir a estruturação das equipes de referência do CRAS e de 
sua infraestrutura para consecução dos objetivos do Programa 
Primeira Infância no SUAS;

o) realizar as visitas domiciliares nos termos do art. 5º desta Resolução;

p) assegurar o CRAS como referência no território para as ações 
do Programa e das visitas domiciliares.

O Criança Feliz não exige contrapartida financeira dos estados e mu-
nicípios. As especificações a respeito do financiamento do Programa 
estão dispostas na Portaria nº 2.496, de 17 de setembro de 2018.

Quem pode utilizar o serviço?
• Gestantes, crianças de até três anos registradas no Cadastro Úni-

co e suas famílias;

• Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e suas famílias;

• Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão 
da aplicação de medida e suas famílias;

• Gestantes e crianças de até 36 meses inseridas no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.

Como posso me inscrever?
• Para participar do Criança Feliz, você deve verificar, no portal do 

Ministério da Cidadania, se seu município realizou a adesão ao 
Programa e se sua família se encaixa no público prioritário.

• Procure o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do 
seu município para maiores informações.

Quais os documentos necessários?
Para participar do Criança Feliz, a família deve manter seus dados no 
Cadastro Único atualizados, principalmente quando há gestantes e 
crianças de até três anos na composição familiar.

Quanto tempo leva?
As visitas do programa são mensais para gestantes, semanais para 
crianças de até três anos e duas vezes ao mês para crianças de três a 
seis anos beneficiárias do BPC.
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Onde posso acessar esse serviço?
Procure o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do seu 
município para obter informações de como participar.

As equipes do Criança Feliz farão o acompanhamento e darão orienta-
ções importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários 
e estimular o desenvolvimento infantil por meio de visitas domiciliares 
às famílias participantes do Programa Bolsa Família e beneficiárias do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC.

Fique sabendo!

O Programa não exige contrapartida financeira dos estados e municí-
pios. As especificações a respeito do financiamento do programa estão 
dispostas na Portaria nº 2.496, de 17 de setembro de 2018.

A família não perde o benefício do Bolsa Família se não quiser partici-
par do Programa Criança Feliz.

Não há concessão de benefícios financeiros de qualquer espécie às fa-
mílias. O objetivo do programa é realizar o acompanhamento domici-
liar para promover o desenvolvimento integral na primeira infância.

Legislação importante para conhecer melhor o Criança Feliz:
• Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

• Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 - Marco Legal da Primeira 
Infância

• Decreto Nº 99.710, de 21 de novembro de 1990 - Convenção Inter-
nacional dos Direitos da Criança.

• Decreto de 7 de março de 2017 - Institui o Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para a Primeira Infância.

• Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016 – Institui o Programa 
Criança Feliz Consolidado pelo decreto nº 9.579/2018.

• Resolução nº 19 de 24 de novembro de 2016 - CNAS - Institui o 
Programa Primeira Infância no SUAS.
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• Resolução nº 20, de 24 de novembro de 2016 - CNAS - Aprova cri-
térios de partilha - Programa Primeira Infância no SUAS.

• Resolução nº 7, de 22 de maio de 2017 e nº 08, de 12 de abril de 
2018 - CNAS: Aprova os critérios de partilha para a expansão do fi-
nanciamento federal do Programa Primeira Infância no Sistema 
Único de Assistência Social.

• Instrução Operacional nº 01, de 5 de maio de 2017 – SNAS: Dispõe 
sobre a utilização de recursos do financiamento federal do Pro-
grama Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS.

• Portaria 956 de 22 de março de 2018 – dispõe sobre o Programa 
Criança Feliz no Ministério da Cidadania.

• Portaria nº 17 de 22 de agosto de 2018 – Dispõe acerca do aumen-
to das metas de atendimento do Programa Criança Feliz

• Portaria 2.496 de 17 de setembro de 2018 – Dispõe sobre o finan-
ciamento do PCF no âmbito do SUAS, revoga a Portaria 442 de 
26 de outubro de 2017.

• Portaria 2.601 de 06 de novembro de 2018 – Dispõe sobre a utili-
zação de recursos transferidos fundo a fundo para o incremento 
temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS

• Decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018 – Consolida atos nor-
mativos que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e 
do adolescente e do aprendiz e sobre o Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e os programas federais da 
criança e do adolescente.

• Portaria nº 431 de 06 de março de 2019 – Dispõe sobre adesão do 
Estado ao Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.
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Bolsa Atleta
O que é?
Programa Bolsa Atleta é ação da Secre-
taria Especial do Esporte, do Ministério 
da Cidadania, que tem como objetivo 
garantir condições mínimas de prepara-
ção esportiva aos atletas brasileiros. Tra-
ta-se de um apoio direto ao atleta, sem 
intermediários.

Para ser contemplado o atleta precisa 
atender aos critérios estabelecidos na le-
gislação vigente e requisitos elencados 
nos Editais publicados anualmente.

Quem é o público alvo?
São elegíveis, prioritariamente, atletas de 
alto rendimento praticantes de esportes 
que compõem os programas dos Jogos 
Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos. Em 
seguida, o benefício se destina aos atletas 
de modalidades chamadas não olímpi-
cas. Os pré-requisitos mudam de acordo 
com a categoria de bolsa.

ALTO RENDIMENTO
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Quais são as categorias de bolsa oferecidas pelo programa?
Os atletas interessados em concorrer à bolsa devem verificar se aten-
dem a todos os pré- requisitos determinados em Lei para a sua cate-
goria de Bolsa-Atleta.

CATEGORIA ATLETA DE BASE - Valor mensal: R$ 370,00

Pré-Requisitos:

• Idade mínima de 14 anos e máxima de 19 anos;

• Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube);

• Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tan-
to Estadual (Federação) como Nacional (Confederação);

• Ter participado de competição no ano imediatamente anterior 
àquele em que está pleiteando a Bolsa, tendo obtido até a tercei-
ra colocação nas modalidades individuais de eventos previamen-
te indicados pela entidade nacional de administração do despor-
to ou que tenham sido eleitos entre os dez melhores atletas do 
ano anterior, no caso de modalidade coletiva, obrigatoriamente 
de subcategoria iniciante e que continuem treinando e partici-
pando de competições oficiais nacionais.

CATEGORIA ATLETA ESTUDANTIL - Valor mensal: R$ 370,00

Pré-Requisitos:

• Idade mínima de 14 anos e máxima de 20 anos;

• Estar regularmente matriculado em instituição de ensino, públi-
ca ou privada;

• Ter participado dos Jogos Estudantis Nacionais - escolares ou 
universitários –no ano anterior, obtendo até a terceira colocação 
nas provas de modalidades individuais ou selecionados entre os 
atletas destaques das modalidades coletivas, que continuem a 
treinar para futuras competições oficiais.

Observação: No caso de modalidades coletivas, são apoiados os me-
lhores competidores de cada esporte, sendo três homens e três mu-
lheres. A seleção acontece durante os Jogos por meio de votação en-
tre treinadores, que votam no melhor atleta do time adversário, e o 
árbitro, que indica o melhor atleta do jogo. Os atletas com maior nú-
mero de votos são elegíveis ao programa.
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CATEGORIA ATLETA NACIONAL - Valor mensal: R$ 925,00

Pré-Requisitos:

• Maior de 14 anos.

• Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).

• Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tan-
to Estadual (Federação) como Nacional (Confederação).

• Ter participado do evento máximo da temporada nacional, sendo 
tais competições referendadas pela confederação da respectiva 
modalidade como principais eventos ou que integrem o ranking 
nacional da modalidade, obtendo, em qualquer caso, até a tercei-
ra colocação, e que continuem treinando para futuras competi-
ções oficiais nacionais.

CATEGORIA ATLETA INTERNACIONAL - Valor mensal: R$1.850,00

Pré-Requisitos:

• Maior de 14 anos.

• Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).

• Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tan-
to Estadual (Federação) como Nacional (Confederação).

• Ter participado de competição internacional, indicada pela Enti-
dade Nacional, no ano imeDiatamente anterior àquele em que 
está pleiteando a bolsa, tendo obtido a seguinte classificação:

a) De 1º a 3º lugar em Campeonatos Mundiais;

b) De 1º a 3º lugar Jogos ou Campeonatos Pan-americanos e Pa-
rapan-americanos; ou

c) De 1º a 3º lugar Jogos ou Campeonatos Sul-americanos.

CATEGORIA ATLETA OLÍMPICO/PARALÍMPICO - Valor mensal: R$ 3.100,00

Pré-Requisitos:

• Maior de 14 anos.

• Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).
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• Ter filiação à Entidade de Administração de sua mo-
dalidade, tanto em nível Estadual (Federação) como 
Nacional (Confederação).

• Ter integrado na qualidade de atleta a delegação bra-
sileira (como titulares em modalidades individuais ou 
com seus nomes presentes nas súmulas de modali-
dades coletivas) na última edição dos Jogos Olímpi-
cos ou Paraolímpicos.

Modalidades

São atendidas modalidades Olímpicas: 47; Modalidades 
paraolímpicas: 23; Não olímpicas/paraolímpicas: Todas 
que não estão no programa de competições do Jogos 
Olímpicos ou Paralímpicos. As modalidades de maneira 
mais detalhadas podem sofrer alterações a cada novo ci-
clo, sendo um processo dinâmico.

Quais são as etapas do serviço?

1 - Inscrever-se e enviar documentação

• Inscrição on-line e envio da documentação pertinente;

• Indicação e envio da documentação pertinente (Ca-
tegoria Atleta Pódio). Documentação | Inscrição e/ou 
Indicação;

• Cadastro de Pessoa Física Carteira de identidade;

• Plano Esportivo Anual (contendo informações sobre 
o treinamento, objetivo, meta cronograma de com-
petição, registro de participação em eventos e títulos);

• Atestado Médico (Exclusivo Categoria Atleta Pódio);

• Declaração emitida pela Entidade Nacional de Admi-
nistração Esportiva - Confederação Declaração emiti-
da pela Entidade de Prática Esportiva - Clube.

2 - Enviar termo de adesão

• Envio do Termo de Adesão, se contemplado. 

Nos três anos 
subsequentes 
ao dos Jogos 
Olímpicos ou 
Paralímpicos, 
o atleta precisa 
continuar 
participando de 
competições do 
circuito mundial 
relacionadas no 
calendário oficial 
da respectiva 
Federação 
Internacional da 
modalidade. Tais 
eventos devem 
ser referendados 
pelo Comitê 
Olímpico do Brasil 
(COB) ou Comitê 
Paralímpico 
Brasileiro (CPB) ou 
Entidade Nacional 
de Administração 
do Desporto, 
conforme o caso.

Observação
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3 - Prestar contas

• A prestação de contas atesta que o atleta se manteve em plena 
atividade esportiva durante o período de recebimento da Bolsa e 
que o atleta participou de competição oficial nesse período;

• Documentação | Prestação de Contas;

• Declaração emitida pela Entidade de Prática Esportiva - Clube;

• Declaração emitida pela Entidade Nacional de Administração 
Esportiva - Confederação.

Quanto tempo leva?
Conforme prazos estabelecidos em Edital do ano vigente.

Legislação

Lei 12.395 de 2011 
Decreto 5.342 de 2005 
Portaria nº 164 de 2011 
Lei 10.891 de 2004 
Portaria nº 67 de 2013

Para outras informações

Visite a página do Programa Bolsa Atleta

Secretaria Especial do Esporte 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento Programa Bolsa 
Atleta 
Setor de Industrias Gráficas (SIG), Quadra 4 – lote 83 Centro Empresa-
rial Capital Financial Center | Sala 302
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Centro de Iniciação ao Esporte ou Estação 
Cidadania - Esporte

O que é?
O Centro de Iniciação ao Esporte (atual Estação Cidadania – Esporte) 
tem por objetivo ampliar a oferta de equipamento público esporti-
vo, identificar talentos, formar atletas e incentivar a prática esportiva 
em áreas de vulnerabilidade social, com instalações esportivas que se-
guem requisitos oficiais.

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) é um programa federal cuja 
seleção ocorreu em 2013.

Paralelamente, o CIE é também o conjunto de projetos de Engenharia 
e Arquitetura disponibilizado gratuitamente para entes públicos para 
que possam construí-lo com a fonte de recurso que tenham acesso.

Quem pode ser proponente?
Para o Programa do CIE houve um único processo seletivo em 2013 
destinado a um grupo de municípios definidos no edital. Não há novo 
processo seletivo aberto para esse programa.

Não obstante, o projeto do CIE está disponível para cessão, a qualquer 
momento, aos entes públicos (governos, prefeituras, universidades e 
instituições de ensino públicas federais etc.).

Como apresentar a proposta?
O Programa CIE não possui novo processo seletivo aberto. Todavia, 
caso haja interesse na construção de um Centro de Iniciação ao Es-
porte, a solicitação de aporte financeiro é feita por meio de ofício do 
ente público, enviado ao Ministério da Cidadania, com minuta do pro-
jeto a ser desenvolvido.

Nesse caso, o solicitante não fará parte do programa, mas deverá 
seguir os procedimentos previstos e concernentes aos contratos de 
repasse para obras de infraestrutura, conforme detalhado no item 
a seguir.
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Contratos de repasse para obras de infraestrutura

O que é?
São instrumentos administrativos, de interesse recíproco, por meio do 
qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermé-
dio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como 
mandatário da União.

Quem pode ser proponente?
Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de 
qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada 
sem fins lucrativos.

Como apresentar a proposta?
O futuro convenente, em estudo interno, deve avaliar se os critérios de 
elegibilidade, descritos no Capítulo VI do Manual de procedimentos 
para implantação, monitoramento e gestão de infraestrutura de es-
porte relativas ao programa e ações no âmbito da Secretaria Especial 
do Esporte/Ministério da Cidadania, são atendidos na plenitude.

Em caso positivo, o Proponente deve realizar o estudo de viabilidade 
técnica, econômica, ambiental, social e legal (EVTEASL), e elaborar o 
relatório conforme o modelo do Anexo D do Manual.

A Secretaria Especial do Esporte (SEESP) realizará uma análise preli-
minar da demanda, valendo- se dos critérios de seleção, descritos no 
Capítulo VI do Manual.

Aprovada a demanda pela SEESP, o futuro convenente deverá efetuar 
o cadastramento de sua proposta no sistema de convênio.

O Manual de Procedimentos para Implantação, monitoramento e 
gestão de infraestrutura de esporte relativas ao programa e ações no 
âmbito da secretaria especial do esporte do Ministério da Cidadania 
está disponível em versão virtual e pode ser acessado no espaço da 
Secretaria Especial do Esporte no Portal do Ministério da Cidadania.
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Outras informações

Denúncias – necessidade de consulta à Mandatária da União

Normativamente, não há definição de limite de prazos para apuração 
denúncias vinculadas aos contratos de repasse/termos de compro-
misso por parte da Caixa Econômica Federal (CAIXA), mandatária da 
União. Tais denúncias são imprescritíveis.

Considerando que os ajustes são firmados em âmbito nacional, e que 
o acompanhamento dos processos é realizado de forma descentrali-
zada por suas Unidades Regionais (GIGOV/REGOV) da CAIXA ressal-
ta-se a necessidade de estabelecimento de prazos compatíveis para 
atendimento de demandas dessa natureza.

Controle de Dopagem

O que é?
O programa busca consolidar a cultura antidopagem em âmbito na-
cional, por meio de ações de educação e controle em manifestações 
esportivas, buscando o esporte limpo e saudável respeitando as nor-
mas e regramentos nacionais e internacionais, além de tornar o Bra-
sil uma referência mundial na cultura antidopagem, promovendo a 
igualdade nas competições e disseminando os valores do jogo limpo.

Quais são objetivos do programa?
• Promover e expandir a cultura antidopagem no Brasil;

• Aprimorar processos de gestão e governança da ABCD (Autori-
dade Brasileira de Controle de Dopagem);

• Fiscalizar e gerir os procedimentos de controle de dopagem em 
âmbito nacional.

Qual o público alvo?
Pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, sem fins lu-
crativos, com finalidade esportiva expressa, instituições do desporto, 
confederações, federações, ligas, clubes, pessoas jurídicas do terceiro 
setor (associações, ONGs, institutos), atletas de baixo e alto rendimen-
to, professores, operadores da justiça esportiva, agentes de controle.
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Quais os critérios para o grupo alvo de testes?
O Grupo Alvo de Testes da ABCD é formado por atletas que estão en-
tre os melhores do País. Esses atletas passarão por um controle mais 
rigoroso e serão submetidos com frequência a Controles de Dopa-
gem Fora-de-Competição. Por isso, precisam fornecer informações de 
localização a cada trimestre.

Outros atletas de Alto Rendimento (Olímpicos e Paralímpicos) e os de 
outros esportes e categorias, como corridas de rua e competições es-
tudantis e universitárias, também estão nos planos de teste da ABCD.

Para acessar a lista atualizada os atletas deverão consultar a lista dis-
ponível na página da ABCD, encontrada também pelo Portal do Mi-
nistério da Cidadania.

Caso os atletas possuam dúvidas quanto a periodicidade e local de 
inserção de dados de localização exigidos estes deverão acessar a pá-
gina da ABCD, bem como para ter acesso a legislação norteadora da 
ABCD.

Quais são as etapas para solicitar uma Autorização de Uso 
Terapêutico?
Para solicitar uma AUT, o Atleta deve preencher e enviar para o e-mail 
aut@abcd.gov.br o formulário específico disponibilizado no site da 
ABCD. As etapas serão:

Envio de documentação (listada no site citado acima);

• E-mail de recebimento;

• Envio após pré-análise para CAUT (Comissão de Autorização de 
Uso Terapêutico) ou retorno ao atleta/médico para correções;

• Envio a CAUT (Comissão de Autorização de Uso Terapêutico);

• Retorno da AUT (POSITIVA/NEGATIVA);

• Imputação no ADAMS (Sistema de Gerenciamento e Administra-
ção Antidopagem); Envio de e-mail notificando o atleta da decisão.

*Qualquer atleta, médico, operadores do direito ou professores, que 
necessitem de uma Autorização de Uso Terapêutico ou tenham dú-
vidas quanto a essa, estes podem solicitá-la ou tirar suas dúvidas 
nos canais disponibilizados pela ABCD em seu sítio institucional.
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Quais são os canais de atendimento da ABCD para obter 
outras informações? 
Para outras informações, acesse o site da ABCD e no campo Fale Co-
nosco:

• E-mail para dúvidas gerais: abcd@abcd.gov.br

• AUT- Autorização de Uso Terapêutico: aut@abcd.gov.br

• Sistema ADAMS: ajuda.adams@abcd.gov.br

• Canal de denúncias: denuncia@abcd.gov.br

• aut@abcd.gov.br

Outras informações

Todas informações podem ser encontradas no sítio institucional da 
ABCD. Portaria norteadora da CAUT (Comissão de Autorização de Uso 
Terapêutico).

Código Mundial Antidopagem

Código Brasileiro Antidopagem
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Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social

Ação Brincando com o Esporte

O que é?
É uma ação que visa oportunizar a crianças e adolescentes das di-
versas regiões brasileiras, nos dois períodos anuais de férias escola-
res, opções de esporte e lazer que preencham o tempo livre desses 
beneficiados de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por 
meio da oferta de atividades lúdicas, esportivas, recreativas, artísticas, 
culturais, sociais e turísticas.

Sugestão de atividades físicas esportivas:

Skate, patins, caminhada, tênis de mesa, ginástica, peteca, natação, cor-
rida, voleibol, futsal, handebol, judô, basquete, karatê, futebol e jiu-jitsu.

Sugestão de atividades culturais e de lazer:

Música, teatro, danças, capoeira, artesanato, dama, xadrez, atividades 
folclóricas, grafite, brinquedoteca e pintura.

Quem é o público alvo a ser beneficiado?
Crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, e pessoas com deficiência.

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, preferencialmente) ou Pre-
feitura (Secretaria Municipal de Esporte, preferencialmente), forma de in-
gresso nas atividades, bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas Federais de En-
sino Superior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas 
sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).
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Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela norma, 
bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vistas à forma-
lização da parceria. Nos casos de chamamento por edital não há prazo 
mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já nos 
casos de parceria por meio de orçamento impositivo a formalização deve 
observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. 
A execução das atividades tem previsão de 12 meses, de acordo com 
a programação do Evento/Projeto. Finalizada execução a parceria se-
gue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.

Eventos e Competições de Participação

Qual o objetivo?
Promover e apoiar eventos de esporte e lazer, inclusive os de criação 
nacional, identidade cultural, natureza comunitária, interdisciplinar 
e participativa e realizar ou viabilizar a participação em eventos que 
possibilitem a iniciação e a vivência esportiva, compreendendo mo-
dalidades praticadas com a finalidade de contribuir à integração dos 
praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da 
educação e na preservação do meio ambiente.
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Quem é o público alvo a ser beneficiado?
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e as pessoas com deficiência.

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, preferencialmente) ou 
Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, preferencialmente), forma 
de ingresso nas atividades, bem como os locais de implantação dos nú-
cleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (municipal, 
estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas Federais de Ensino 
Superior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela nor-
ma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vistas à 
formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital não há 
prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já 
nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a formalização 
deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência de 
recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias celebradas 
através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/ou Termos 
Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 12 meses, de acordo com a pro-
gramação do Evento/Projeto. Finalizada execução a parceria segue para 
prestação de contas das ações desenvolvidas.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.
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Eventos e Competições Educacionais

Qual o objetivo?
Estruturar e apoiar competições estudantis, decorrentes dos sistemas 
de ensino, de formas assistemáticas de educação e de calendários ofi-
ciais, alcançando o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua for-
mação para vivência esportiva, sendo evitada a hiperseletividade e a 
hipercompetitividade de seus praticantes

Quem é o público alvo a ser beneficiado?
Estudantes dos sistemas de educação básica e superior que partici-
pem de competições decorrentes desses sistemas.

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, preferencialmente) ou Pre-
feitura (Secretaria Municipal de Esporte, preferencialmente), forma de in-
gresso nas atividades, bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas Federais de En-
sino Superior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas 
sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela norma, 
bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vistas à forma-
lização da parceria. Nos casos de chamamento por edital não há prazo 
mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já nos 
casos de parceria por meio de orçamento impositivo a formalização deve 
observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
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de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. 
A execução das atividades tem previsão de 12 meses, de acordo com 
a programação do Evento/Projeto. Finalizada execução a parceria se-
gue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.

Iniciação e Aprimoramento de Modalidade Específica

O que é?
O Projeto tem como finalidade expandir as possibilidades de acesso e 
aprimoramento de habilidades no esporte, oferecendo modalidades 
esportivas, com caráter educacional, de modo que os conteúdos pre-
sentes nas aulas contemplem ações planejadas, inclusivas e lúdicas. 
Além de almejar que seus núcleos sejam referência para aqueles que 
desejarem aprimorar suas habilidades esportivas, contemplando 03 
tipos de núcleos: Núcleo de Modalidade Esportiva, Núcleo de Lutas e 
Núcleo Paradesporto.

Quem é o público alvo a ser beneficiado?
Tem como público-alvo crianças, adolescentes e jovens com faixa etá-
ria de 06 a 21 anos, prioritariamente aqueles que se encontram em 
situação de riscos sociais e matriculados na rede pública de ensino.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiras as entidades públicas de todas as esferas (mu-
nicipal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino 
Superior. Também podem se tornar parceiras as entidades privadas 
sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).
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Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso da Ação (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das ativida-
des. A execução das atividades tem previsão de 24 meses. Fina-
lizada execução a parceria segue para prestação de contas das 
ações desenvolvidas.

Como ser beneficiado pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.
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Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Proje-
to Iniciação e Aprimoramento de Modalidade Esportiva possuem 
24 meses de vigência, sendo 06 meses voltados para estruturação 
(período para realização dos procedimentos necessários para desen-
volvimento das atividades, tais como: seleção dos professores e mo-
nitores; aquisição de materiais esportivos e uniformes; inscrição dos 
beneficiados; organização dos núcleos) e 18 meses de efetivo atendi-
mento dos beneficiados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cgee.snelis@cidadania.gov.br.

Programa Luta pela Cidadania

O que é?
O Programa Luta pela Cidadania – PLC se propõe a garantir o acesso 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos (às práticas corporais) às 
modalidades de lutas e artes marciais em uma perspectiva formativa 
e inclusiva, que objetiva a disseminação dos princípios e valores que 
fundamentam estas modalidades. O Programa reconhece as particu-
laridades das práticas corporais de lutas e artes marciais, a qual agre-
ga aspectos filosóficos e disciplinares em que essas práticas podem 
ajudar na formação para a cidadania e para o lazer. Com valores rele-
vantes na formação para a cidadania e para o lazer.

Entre os princípios difundidos pelas artes marciais e lutas, o Programa 
Luta pela Cidadania – PLC pretende valorizar em seus beneficiados os 
conceitos de disciplina, autocontrole, cooperação, autoestima, cum-
primento dos deveres, respeito aos mestres, ao ambiente de treina-
mento, as regras e aos companheiros de prática.

Assim democratizar o acesso de seus beneficiados na formação para 
a cidadania transformando mais acessível a inclusão social de seus 
beneficiados.

Igualmente, compreende a complexidade do universo das lutas e artes 
marciais, percebendo ainda as especificidades de cada modalidade, 
que deverão ser desenvolvidas seguindo os documentos orientado-
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res do Programa, bem como ser respeitado o saber dos especialistas 
habilitados das modalidades. Reconhece que os anos de prática e 
aprofundamento teórico proporcionam métodos de ensino e apren-
dizagem capazes de oferecer aos beneficiados ricas experiências no 
desenvolvimento dessa prática corporal.

Além disso, o PLC busca aprimorar-se pedagógica e administrati-
vamente, reafirmando a preocupação em sua constante renovação, 
para sempre refletir a realidade encontrada nos diversos municí-
pios brasileiros.

Para o efetivo funcionamento dos núcleos do PLC são disponibiliza-
dos pelo Ministério da Cidadania recurso para a aquisição de material 
esportivo e para pagamento de recursos humanos. Além do mais, o 
PLC dispõe de material didático especialmente elaborado para dire-
cionar suas ações pedagógicas.

Quais são os objetivos do programa?
Oferecer práticas corporais de lutas e artes marciais que estimulem o 
desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos;

Estimular os valores sociais, culturais e filosóficos inerentes às práticas 
corporais de lutas e artes marciais;

Ofertar condições pedagógicas adequadas para a prática de cada modali-
dade; Motivar a promoção de ações intersetoriais que integrem a política es-
portiva com demais setores (educação, saúde, cultura, defesa entre outros).

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa? 
Pessoas de todas as idades a partir de 6 anos.

Como ser beneficiado pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Como ser um(a) parceiro(a)?
O Programa Luta pela Cidadania se desenvolve por meio da celebra-
ção de Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TED) entre 
o Ministério da Cidadania e os Governos dos Estados, dos Municípios, 
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do Distrito Federal e Instituições Públicas de Ensino.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a Se-
cretaria Especial do Esporte e a Secretaria Nacional de Esporte, Edu-
cação, Lazer e Inclusão Social - SEESP/SNELIS e a entidade parceira a 
documentação exigida é a estabelecida na Portaria Interministerial nº 
424, de dezembro de 2016 e demais legislações aplicadas ao instru-
mento de celebração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Progra-
ma Luta pela Cidadania possuem 24 meses de vigência, sendo, sen-
do os 06 meses iniciais destinados à fase de estruturação da parceria, 
esse período de estruturação se caracteriza pelas ações que devem 
ser realizadas com o intuito de emissão da Ordem de Início e os 18 
meses posteriores destinados à fase de execução, período em que são 
realizadas as práticas corporais de lutas e artes marciais juntamente 
aos beneficiados de cada núcleo. (Inclui-se nesta fase o período de 
recesso, geralmente planejado para a 2ª quinzena de dezembro e 1ª 
quinzena de janeiro – 1 mês).

Qual a frequência mínima de realização das aulas?
No mínimo 2(duas) vezes por semana.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.

Esporte e Lazer da Cidade (PELC)

O que é?
É um Programa criado para atender às necessidades de esporte recre-
ativo e de lazer da população. Dessa forma, o PELC visa, a partir da im-
plantação de núcleos em praças, quadras, salões paroquiais, ginásios 
esportivos, campos de futebol e clubes sociais, oferecer atividades que 
estimulem a convivência social, a formação de gestores e lideranças 
comunitárias, o fomento da pesquisa e socialização do conhecimento, 
contribuindo, assim, para que o esporte e o lazer sejam tratados como 
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políticas públicas e direitos de todos.

Desta forma, importa mencionar o Projeto Estação Cidadania que ofe-
rece infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado com 
o objetivo de incentivar a iniciação esportiva em territórios de vulne-
rabilidade social das grandes cidades brasileiras, assim sendo as ati-
vidades esportivas, recreativas e de lazer ofertadas por meio do PELC 
coadunam com os objetivos propostos pelo Estação Cidadania sendo 
possível a utilização dos espaços para a execução das atividades.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
O público alvo são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 
pessoas com deficiência.

Região UF Convenente

Centro-Oeste MS Prefeitura Municipal de Aral Moreira

Nordeste BA Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB

Nordeste CE Prefeitura Municipal de Maranguape

Nordeste RN Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes

Nordeste PE Prefeitura Municipal de Petrolina

Nordeste CE Prefeitura Municipal de Cedro

Nordeste PE Prefeitura Municipal de Sertânia
Nordeste CE Prefeitura Municipal de Iguatu
Nordeste PI Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí
Nordeste PB Prefeitura Municipal de Cacimbas
Nordeste PE Prefeitura Municipal de Taracatu
Nordeste BA Prefeitura Municipal de Itapicuru
Nordeste RN Prefeitura Municipal de Parazinho
Nordeste CE Prefeitura Municipal de Salitre
Nordeste AL Prefeitura Municipal de Igaci
Nordeste SE Prefeitura Municipal de São Cristovão
Norte AC Prefeitura Municipal de Rio Branco
Norte TO Prefeitura Municipal de Araguaína
Norte TO Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão
Norte RO Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste
Norte PA Prefeitura Municipal de Aveiro
Norte MA Prefeitura Municipal de Vargem Grande
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Região UF Convenente

Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Seropédica
Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Itaboraí
Sudeste RJ Universidade Federal Fluminense
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Suzano
Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Belford Roxo
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Contagem
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Bonito de Minas
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Frutal
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Fernandópolis
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Registro
Sudeste MG Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Sudeste RJ Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de 

Janeiro
Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Piraí
Sudeste RJ Universidade Federal Fluminense - (Município de Três Rios/RJ)
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Estância Turística de Eldorado
Sudeste ES Prefeitura Municipal de Guaçui
Sudeste MG Prefeitura Municipal de São João das Missões
Sudeste SP Prefeitura Municipal de Guarujá
Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Quatis
Sudeste RJ Prefeitura Municipal de Rio Claro
Sul RS Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Sul SC Prefeitura Municipal de Araranguá
Sul RS Prefeitura Municipal de Viamão
Sul PR Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu
Sul PR Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Sul SC Prefeitura Municipal de Calmon
Sul RS Prefeitura Municipal de Passa Sete



134PAG

Carta de Serviços

Atualização: 2º/2019

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Atualmente há 52 parcerias vigentes, a saber: Região Centro-Oeste (MS), 
Região Nordeste (RN, PE, CE, PI, PB, BA, AL e SE), Região Norte (TO, RO, 
PA e AM), Região Sudeste (MG, SP, RJ e ES) e Região Sul (PR, SC e RS).

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
A parceria se dá por meio de Edital de chamamento público para 
concorrer ao programa. O programa também pode ser pleiteado me-
Diante indicação de Emenda Parlamentar ou Proponente Específico 
(recursos do Ministério, conforme disponibilidade orçamentária), obe-
decendo às orientações das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

EDITAL

Chamamento público (por meio de publicação no Diário Oficial e no 
site desta Secretaria Especial do Esporte, quando as entidades con-
correm para pleitear os programas em suas cidades). Vale destacar os 
documentos abaixo exigidos pelo Edital:

Proposta de Trabalho: o responsável pela construção deste documen-
to encontrará o modelo do projeto no link disponibilizado no edital e 
deverá abordar os aspectos sociais da sua região, apontar quais são os 
espaços físicos disponíveis para o desenvolvimento das atividades, elen-
car os objetivos da proposta, descrever como serão realizadas as inscri-
ções dos interessados e esclarecer quais serão as metas e os resultados 
esperados no intuito de alcançar o objetivo do programa pleiteado;
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Declaração de Capacidade Técnica e Histórico: documento que 
pode ser encontrado no modelo do projeto disponibilizado em link 
no edital e no qual a entidade atesta sua capacidade para receber os 
programas e administrá-los.

Declaração de contrapartida: exigida conforme portaria 424 Art. 18. § 
2º A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta 
está devidamente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebra-
ção do instrumento.

EMENDA PARLAMENTAR

Recursos que os parlamentares destinam para cidades de sua esco-
lha, prioritariamente para entidades públicas. O parlamentar define 
qual entidade será beneficiada com o recurso. A entidade, informada 
do benefício pelo Ministério, poderá construir o projeto técnico com o 
auxílio da SNELIS, retratando da melhor maneira possível a realidade 
local para o sucesso da formalização, da execução da parceria e do 
atendimento efetivo da população.

PROPONENTE ESPECÍFICO

Qualquer entidade privada sem fins lucrativos, governo municipal ou 
estadual, por meio de sua autoridade administrativa, pode enviar um 
ofício ao Ministério da Cidadania solicitando os eventos para sua cidade.

Após o envio da resposta do ofício informando que o Ministério da Ci-
dadania tem orçamento para a execução do projeto, a entidade tendo 
tomado conhecimento de que irá receber o recurso, deverá elaborar o 
planejamento da Proposta de Trabalho com o auxílio da SNELIS.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.
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Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como funciona? o processo de captação de recursos para execução 
da parceria? Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a 
transferência de recursos se concretiza por meio da formalização de 
parcerias celebradas através de Convênios, Termos de Execução Des-
centralizada e/ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Progra-
ma Esporte e Lazer da Cidade – PELC, por meio do Ministério da Cida-
dania, possuem 24 meses de vigência, sendo 06 meses voltados para 
estruturação (período para realização dos procedimentos necessários 
para desenvolvimento das atividades, tais como: seleção dos professo-
res e monitores; aquisição de materiais esportivos e uniformes; inscri-
ção dos beneficiados; organização dos núcleos) e 18 meses de efetivo 
atendimento dos beneficiados.

Para outras informações, acesse o Portal do Ministério da Cidadania.

Projeto Comunidades Ribeirinhas da Amazônia

O que é?
O Projeto busca desenvolver, em conformidade com a realidade local, 
o esporte, as lutas e artes marciais, as práticas culturais e de lazer jun-
to às comunidades ribeirinhas, por meio da oferta de múltiplas ativi-
dades que proporcionem o desenvolvimento integral como forma de 
inclusão social de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Comunidades de pessoas que vivem nas beiras dos rios da citada re-
gião e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivên-
cia e geralmente são expostas a inúmeras vulnerabilidades sociais. 
Público-alvo diferenciado considerando a realidade local, costumes e 
cultura, balizado pelo Decreto Presidencial nº 6.040/2007, o qual reco-
nhece as comunidades tradicionais, entre elas os ribeirinhos.
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Como ser beneficiado(a) pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.
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Como funciona? o processo de captação de recursos para execução 
da parceria? Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a 
transferência de recursos se concretiza por meio da formalização de 
parcerias celebradas através de Convênios, Termos de Execução Des-
centralizada e/ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Projeto 
Comunidades Ribeirinhas da Amazônia, por meio do Ministério da 
Cidadania, possuem 24 meses de vigência, sendo 06 meses voltados 
para estruturação (período para realização dos procedimentos neces-
sários para desenvolvimento das atividades, tais como: seleção dos 
professores e monitores; aquisição de materiais esportivos e unifor-
mes; inscrição dos beneficiados; organização dos núcleos) e 18 meses 
de efetivo atendimento dos beneficiados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.

Esporte e Cidadania

O que é?
O Projeto Esporte e Cidadania, lançado em 2016, objetiva democrati-
zar o acesso ao esporte à crianças, adolescentes e jovens, na faixa etá-
ria de 6 a 21 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social e/ou que cumpram medidas socioeducativas nas Unidades de 
Internação e/ou de Semiliberdade. Trata-se de uma política interseto-
rial e transversal, sendo necessário a parceria e diálogo com o órgão 
que coordena as ações socioeducativas no Estado ou Município.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
O público-alvo do projeto são crianças, adolescentes e jovens, na faixa 
etária de 6 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou que 
cumpram medidas socioeducativas.
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Como ser beneficiado pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.
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Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Projeto 
Esporte e Cidadania possuem 24 meses de vigência, sendo 06 meses 
voltados para estruturação (período para realização dos procedimen-
tos necessários para desenvolvimento das atividades, tais como: sele-
ção dos professores e monitores; aquisição de materiais esportivos e 
uniformes; inscrição dos beneficiados; organização dos núcleos) e 18 
meses de efetivo atendimento dos beneficiados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br

Projeto DELAS

O que é?
O Projeto DELAS visa à implantação de núcleos de lutas e artes mar-
ciais para o atendimento de mulheres, prioritariamente àquelas que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social e expostas a si-
tuações de violência, bem como a promoção e o desenvolvimento de 
debates sobre os diversos tipos de violência contra a mulher, a fim 
de contribuir com o empoderamento feminino, o reconhecimento de 
iguais e na prevenção de violação de direitos das mulheres que se en-
contram em situação de risco social.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Mulheres, a partir dos 12 anos, prioritariamente àquelas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social e expostas a situações de violência.
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Como ser beneficiado(a) pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.
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Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Projeto 
Delas, por meio do Ministério da Cidadania, possuem 24 meses de 
vigência, sendo 06 meses voltados para estruturação (período para 
realização dos procedimentos necessários para desenvolvimento das 
atividades, tais como: seleção dos professores e monitores; aquisição 
de materiais esportivos e uniformes; inscrição dos beneficiados; orga-
nização dos núcleos) e 18 meses de efetivo atendimento dos benefi-
ciados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.

Projeto Piloto Aldeia Viva

O que é?
O Projeto Piloto Aldeia Viva busca incentivar, fomentar, valorizar e for-
talecer as práticas de esporte e lazer nas comunidades indígenas, con-
siderando os enfrentamentos das desigualdades regionais, sociais, de 
etnia, gênero e classe social, dentre outras. Por meio das atividades mo-
toras e corporais tradicionais, os povos indígenas poderão fortalecer à 
cultura na perspectiva do desenvolvimento integral de crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos como fator de formação da cidadania e me-
lhoria da qualidade de vida adequada à especificidade de cada povo, 
atendendo prioritariamente os que se encontram em áreas de conflito 
e grande vulnerabilidade social e considerando as características cultu-
rais de cada povo, priorizando a oferta de condições adequadas para as 
práticas corporais tradicionais e esportivas dessas comunidades.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Crianças, a partir de 06 anos de idade, adolescentes, jovens e adultos 
indígenas.
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Como ser beneficiado pelo programa?
O(a) interessado deverá buscar junto à comunidade indígena a forma 
de ingresso, bem como os locais de implantação dos núcleos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades.A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.
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Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Projeto 
Piloto Aldeia Viva, por meio do Ministério da Cidadania, possuem 24 
meses de vigência, sendo 06 meses voltados para estruturação (perí-
odo para realização dos procedimentos necessários para desenvolvi-
mento das atividades, tais como: seleção dos professores e monitores; 
aquisição de materiais esportivos e uniformes; inscrição dos benefi-
ciados; organização dos núcleos) e 18 meses de efetivo atendimento 
dos beneficiados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cgpein.snelis@cidadania.gov.br

Projeto Virando o Jogo

O que é?
O Projeto Virando Jogo objetiva oportunizar o acesso à prática e à cul-
tura do esporte e do lazer, com ênfase no desenvolvimento das ativi-
dades de lutas e artes marciais, de forma a contribuir com a formação 
humana, de cidadania e de melhoria da qualidade de vida.

Quais são os objetivos?
• Contribuir para a formação humana e cidadã dos beneficiados 

pela integração do esporte e lazer com outras áreas, em especial 
das políticas sociais;

• Otimizar a utilização de equipamentos já existentes nas comuni-
dades – infraestrutura;

• Desenvolver, implementar e avaliar uma tecnologia de acesso 
a práticas esportivas e de lazer, com a Luta e as Artes Marciais 
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como atividades centrais, pela construção coletiva e formação 
de gestores, coordenadores, professores, agentes comunitários e 
monitores.

Qual a frequência mínima de realização das aulas?
No mínimo 3 (três) vezes por semana.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso da Ação (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela Secretaria Especial do 
Esporte e a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclu-
são Social - SEESP/SNELIS com vistas à formalização da parceria. Nos 
casos de chamamento por edital não há prazo mínimo para a formali-
zação (devendo obedecer ao ano vigente), já nos casos de parceria por 
meio de orçamento impositivo a formalização deve observar o calen-
dário estabelecido pelo Ministério da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como ser beneficiado pelo programa?
A(o) cidadã(o) deverá buscar junto ao Estado (Secretaria de Esporte, 
preferencialmente) ou Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte, 
preferencialmente), forma de ingresso nas atividades do programa, 
bem como os locais de implantação dos núcleos.
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Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Projeto 
Virando o Jogo, por meio do Ministério da Cidadania, possuem 24 me-
ses de vigência, sendo 06 meses voltados para estruturação (período 
para realização dos procedimentos necessários para desenvolvimento 
das atividades, tais como: seleção dos professores e monitores; aqui-
sição de materiais esportivos e uniformes; inscrição dos beneficiados; 
organização dos núcleos) e 18 meses de efetivo atendimento dos be-
neficiados.

Para outras informações, enviar e-mail para: 
cglis@cidadania.gov.br.
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Programa Rede CEDES

O que é?
A Rede CEDES (Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo 
e de Lazer), criada pelo extinto Ministério do Esporte em 2003, é uma 
rede de pessoas e entidades de ensino superior que trabalham juntas, 
com o objetivo de atender e qualificar as políticas públicas de esporte 
e lazer, no âmbito das Ciências Humanas e Sociais.

A Rede desenvolve duas linhas de ações: por meio de Centros de Pes-
quisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer e apoio/realização de 
eventos científicos.

Os Centros de Pesquisas desenvolvem estudos balizados por referen-
ciais teóricos originários das ciências humanas e sociais e por meio 
da interlocução com grupos de pesquisa vinculados a instituições de 
ensino superior e institutos de pesquisa e sociedades científicas, vol-
tados para a avaliação e o aperfeiçoamento da gestão de políticas pú-
blicas de esporte e de lazer.

Os eventos científicos apoiados pela Rede CEDES congregam gesto-
res, pesquisadores, estudantes e demais interessados, provenientes 
de diferentes áreas do conhecimento e campos acadêmicos e que 
possuem em comum o interesse no desenvolvimento da Educação 
Física, das Ciências do Esporte, Estudos do Lazer e da Gestão de Polí-
ticas Públicas de Esporte e Lazer.

Objetivos
A Rede CEDES foi criada a fim de realizar:

• Pesquisas e difusão de conhecimentos sobre Políticas Públicas 
de Esporte e Lazer no país;

• Eventos Científicos: congressos, simpósios, seminários, etc;

• Formação de gestores estaduais e municipais, para qualificação 
das políticas públicas de Esporte e Lazer.

Quais são as linhas de pesquisa do programa?
• Memória do esporte e do lazer;

• Perfil do esporte e do lazer;
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• Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer;

• Grupos com necessidades específicas;

• Observatório do esporte e da atividade física;

• Gestão do esporte e do lazer;

• Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer;

• Infraestrutura e espaços de esporte e lazer;

• Processos políticos; e

• Esporte, lazer, escola e formação.

Quem é o público alvo a ser beneficiado?
Instituições de ensino superior públicas e privadas, secretarias esta-
duais, prefeituras, gestores, pesquisadores, professores e estudantes.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Instituições públicas de ensino superior, secretarias estaduais e prefei-
turas. Como ser um(a) parceiro(a)?

Por meio de Proponente Específico ou Emenda Parlamentar para os 
eventos científicos. Via de Edital para a implantação dos Centros de 
Pesquisas.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Dá-se início por meio de Edital, calendário de Emendas Parlamenta-
res ou via Proponente Específico;

Após a definição da forma de acesso, por meio da apresentação de 
proposta, a entidade parceira passará pela fase de formalização da 
parceria;

Após a formalização legal da parceria, há o período de estruturação 
e execução das atividades, seguido pela fase de prestação de contas 
das ações desenvolvidas.

Qual a duração da parceria?
O prazo de vigência/execução pode ser de 12 a 24 meses, a depender 
do tipo de parceria formalizada.
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Qual a documentação necessária?
Para os Centros de Pesquisas: Cadastramento, no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPq, do Grupo de Pesquisa da Instituição de Ensino 
Superior (IES), Cópia dos currículos lattes, Carta de apresentação da 
IES proponente (documento online obrigatório), Carta online de auto-
ridade análoga das Instituições parceiras coparticipantes da proposta 
do Centro, Texto da proposta de implantação e de desenvolvimento 
do Centro e documento digitalizado de aprovação da proposta da Ins-
tituição.

Para os eventos científicos (Proponente Específico ou Emenda Par-
lamentar): envio de Ofício e Proposta de Trabalho para a Secretaria 
Especial do Esporte e, posteriormente, demais documentações solici-
tadas para viabilizar a formalização da parceria.

Para mais informações, acesse o site da Rede CEDES.

Programa Segundo Tempo

O que é?
O Segundo Tempo busca democratizar o acesso à prática e à cultura 
do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crian-
ças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e 
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnera-
bilidade social. O programa possui três vertentes: padrão, universitário 
e paradesporto.

Padrão
O Programa Segundo Tempo Padrão visa democratizar o acesso à 
prática e à cultura do esporte educacional por meio das práticas cor-
porais, a fim de promover a formação integral de crianças e adoles-
centes como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade 
de vida, prioritariamente daqueles que se encontram em áreas de vul-
nerabilidade social e, preferencialmente, regularmente matriculados 
na rede pública de ensino.

Entre os atletas revelados pelo programa e que reafirmam o papel 
do esporte como ferramenta de transformação social, está o canoísta 
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Isaquias Queiroz, um jovem do interior da Bahia, que entrou para a 
história do esporte brasileiro nos Jogos Rio 2016 ao se tornar o primei-
ro atleta do país a conquistar três medalhas em uma única edição dos 
Jogos Olímpicos.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
O público-alvo do Programa são crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiras as entidades públicas de todas as esferas (mu-
nicipal, estadual, distrital e federal) e instituições públicas de ensino 
superior. Também podem se tornar parceiras as entidades privadas 
sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Para acessar as atividades é necessário que o interessado verifique se 
no seu município, se há a oferta do Programa e quais os requisitos de 
ingresso definidos pela entidade.

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de 
emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela norma, 
bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vistas à forma-
lização da parceria. Nos casos de chamamento por edital não há prazo 
mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já nos 
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casos de parceria por meio de orçamento impositivo a formalização deve 
observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia. Forma-
lizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A execução 
das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execução a parceria 
segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Progra-
ma Segundo Tempo Padrão possuem 24 meses de vigência, sendo 
06 meses voltados para estruturação (período para realização dos 
procedimentos necessários para desenvolvimento das atividades, tais 
como: seleção dos professores e monitores; aquisição de materiais es-
portivos e uniformes; inscrição dos beneficiados; organização dos nú-
cleos) e 18 meses de efetivo atendimento dos beneficiados.

Para maiores informações acesse a página da Secretaria Especial 
de Esporte.

Universitário 

O que é?
O Programa Segundo Tempo Universitário visa democratizar o acesso 
da comunidade universitária (de instituições públicas de ensino supe-
rior), prioritariamente do corpo discente, aos conteúdos das práticas 
corporais por meio do esporte educacional de qualidade.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Prioritariamente, o corpo discente da universidade.
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Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiras as instituições públicas de ensino superior.

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Para acessar as atividades é necessário que o interessado verifique se na 
sua universidade há oferta do Programa e quais os requisitos de ingresso 
definidos pela entidade.

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao programa. 
O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de emenda 
parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministério, conforme 
disponibilidade orçamentária), obedecendo às orientações das respecti-
vas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a cada 
caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SEESP/SNE-
LIS e a entidade parceira a documentação exigida é a estabelecida na 
Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e demais legisla-
ções aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela norma, 
bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vistas à forma-
lização da parceria. Nos casos de chamamento por edital não há prazo 
mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano vigente), já nos 
casos de parceria por meio de orçamento impositivo a formalização deve 
observar o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A exe-
cução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execução a 
parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência de 
recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias celebradas 
através de Termos de Execução Descentralizada.
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Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Programa 
Segundo Tempo Universitário possuem 24 meses de vigência, sendo 06 
meses voltados para estruturação (período para realização dos proce-
dimentos necessários para desenvolvimento das atividades, tais como: 
seleção dos professores e monitores; aquisição de materiais esportivos 
e uniformes; inscrição dos beneficiados; organização dos núcleos) e 18 
meses de efetivo atendimento dos beneficiados.

Para maiores informações acesse a página da Secretaria Especial do 
Esporte.

Paradesporto 

O que é?
O Programa Segundo Tempo Paradesporto embora tenha suas especi-
ficidades, sobretudo devido ao público-alvo atendido, segue os mesmos 
princípios do PST Padrão. O PST Paradesporto apresenta-se como um 
espaço universal, no qual todos os beneficiados participam das práticas 
corporais, em ambientes diversificados e com desenvolvimento de tra-
balhos pedagógicos direcionados.

Assim, visa democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte educa-
cional, promovendo o desenvolvimento integral de crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos como fator de formação da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente das pessoas com deficiência e que 
se encontram em áreas de vulnerabilidade social.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
Prioritariamente, pessoas com deficiência, a partir de 6 anos.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (municipal, 
estadual, distrital e federal) e instituições públicas de ensino superior. 
Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem fins lucrati-
vos (Lei 13.019/2014).

Como ser beneficiado(a) pelo programa?
Para acessar as atividades é necessário que o interessado verifique se no 
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seu município há oferta do Programa e quais os requisitos de ingresso 
definidos pela entidade.

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao programa. 
O recurso também pode ser pleiteado meDiante indicação de emenda 
parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministério, conforme 
disponibilidade orçamentária), obedecendo às orientações das respecti-
vas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das atividades. A 
execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finalizada execu-
ção a parceria segue para prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como funciona o processo de captação de recursos para 
execução da parceria?
Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a transferência 
de recursos se concretiza por meio da formalização de parcerias cele-
bradas através de Convênios, Termos de Execução Descentralizada e/
ou Termos Colaboração.
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Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Progra-
ma Segundo Tempo Paradesporto possuem 24 meses de vigência, 
sendo 06 meses voltados para estruturação (período para realização 
dos procedimentos necessários para desenvolvimento das atividades, 
tais como: seleção dos professores e monitores; aquisição de materiais 
esportivos e uniformes; inscrição dos beneficiados; organização dos 
núcleos) e 18 meses de efetivo atendimento dos beneficiados.

Para maiores informações, acesse a página da Secretaria Especial 
do Esporte.

Programa Vida Saudável

O que é?
O Programa Vida Saudável prioriza o protagonismo da pessoa que 
envelhece, na perspectiva da emancipação humana e do desenvolvi-
mento comunitário, valorizando a diversidade cultural local e fomen-
tando o respeito à diversidade sexual, étnica e religiosa.

Quem é o público alvo a ser beneficiado pelo programa?
O público alvo são pessoas idosas, a partir de 60 anos e pessoas 
com deficiência.

É válido ressaltar que os núcleos são espaços próprios para o público 
idoso e deverão ser implementados onde a pessoa idosa se identifica 
com outros idosos e o Programa, tornando-se um instrumento que 
busque fomentar a identidade social deste público.

Quem pode ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas Federais de En-
sino Superior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas 
sem fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Como ser um(a) parceiro(a)?
Por meio de Edital de chamamento público para concorrer ao pro-
grama. O recurso também pode ser pleiteado mediante indicação de 
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emenda parlamentar ou proponente específico (recursos do Ministé-
rio, conforme disponibilidade orçamentária), obedecendo às orienta-
ções das respectivas diretrizes.

A documentação necessária é a exigida conforme norma aplicada a 
cada caso. Por exemplo: caso seja celebrado um convênio entre a SE-
ESP/SNELIS e a entidade parceira a documentação exigida é a esta-
belecida na Portaria Interministerial nº 424, de dezembro de 2016 e 
demais legislações aplicadas ao instrumento de celebração.

Quais são as etapas para ser um(a) parceiro(a) do projeto?
Após a definição da forma de acesso ao Projeto (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nes-
sa etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela 
norma, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNELIS com vis-
tas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das ativida-
des. A execução das atividades tem previsão de 24 meses. Finaliza-
da execução a parceria segue para prestação de contas das ações 
desenvolvidas.

Como funciona o processo de captação de recursos para execução 
da parceria? Iniciadas por meio de Edital ou Emenda Parlamentar, a 
transferência de recursos se concretiza por meio da formalização de 
parcerias celebradas através de Convênios, Termos de Execução Des-
centralizada e/ou Termos Colaboração.

Qual a duração da parceria?
Todas as parcerias estabelecidas para o desenvolvimento do Progra-
ma Vida Saudável possuem 24 meses de vigência, sendo 06 meses 
voltados para estruturação (período para realização dos procedimen-
tos necessários para desenvolvimento das atividades, tais como: sele-
ção dos professores e monitores; aquisição de materiais esportivos e 
uniformes; inscrição dos beneficiados; organização dos núcleos) e 18 
meses de efetivo atendimento dos beneficiados.

*Para outras informações, enviar e-mail para: cglis@cidadania.gov.br.
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Futebol

Seleções do Futuro

O que é?
Seleções do Futuro é um Programa que busca inserir crianças e ado-
lescentes na prática do futebol e suas modalidades derivadas (futsal e 
beach soccer), utilizando-os como ferramenta de inclusão social e ci-
dadania. O programa é realizado em 12 meses por meio de atividades 
sistemáticas (aulas) que utilizam metodologia da CBF Social.

Qual o objetivo?
A implantação de núcleos de futebol de base para o desenvolvimento 
do Programa Seleções do Futuro em todo território nacional.

O programa busca incentivar, desenvolver e democratizar o acesso 
à formação esportiva na modalidade futebol, futsal e beach soccer, 
para crianças e adolescentes, buscando garantir com qualidade o di-
reito constitucional ao esporte, além de oferecer condições favoráveis 
à prática das modalidades , contribuindo para a melhoria das capa-
cidades físicas e habilidades motoras dos beneficiados, no intuito de 
melhorar o desempenho esportivo no futebol, futsal e beach soccer e 
desenvolvendo ações no sentido de contribuir para a formação cidadã 
e qualidade de vida (autoestima, convívio, integração social e saúde).

Qual o público alvo beneficiado pelo programa?
O Programa Seleções do Futuro tem como público alvo crianças e ado-
lescentes, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 06 a 17 anos, 
prioritariamente aqueles matriculados nas escolas públicas.

Quem pode inscrever projetos como proponente?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem ser tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).
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Quais são as fases de seleção do projeto?
Após a definição da forma de acesso da Ação (Edital ou 
Emenda), a entidade parceira passará pela fase de forma-
lização da parceria. Nessa etapa deverão ser apresenta-
das as documentações exigidas pela norma vigente, bem 
como os ajustes solicitados pela SEESP/SNFDT com vistas 
à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por 
edital não há prazo mínimo para a formalização (deven-
do obedecer ao ano vigente), já nos casos de parceria por 
meio de orçamento impositivo a formalização deve obser-
var o calendário estabelecido pelo Ministério da Economia 
e disponibilizado na Plataforma +Brasil.

Formalizada a parceria há o período de estruturação das 
atividades. A execução das atividades tem previsão de 12 
(doze) meses. Finalizada execução a parceria segue para 
prestação de contas das ações desenvolvidas.

Como funcionam os núcleos?
Cada núcleo será composto por no mínimo 200 crian-
ças e adolescentes. As atividades serão desenvolvidas no 
contra turno escolar. A cada beneficiado será assegura-
do treinamentos com frequência mínima de duas vezes 
na semana, com no mínimo de 90 minutos diários e em 
Dias alternados.

Para obter outras informações, assim como as diretrizes 
do programa, editais anteriores ou modelo de proposta 
de projeto, acesse a plataforma do Programa Seleções 
do Futuro.

Ou entre em contanto através do e-mail 
snft@cidadania.gov.br.

Legislação

Decreto nº 6.170/2007 Lei nº 13.019/2014 
Portaria Interministerial nº 424/2016

Os projetos apresen-
tados deverão ter vi-
gência de 15 (quinze) 
meses desde o período 
de estruturação até o 
cumprimento do objeto 
conveniado.

ATENÇÃO
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Torneios Regionais de Futebol Amador

O que é?
Promoção e estímulo a prática do futebol como um esporte popular 
de mudança social, por meio do incentivo a promoção de torneios re-
gionais e/ou nacionais de futebol e suas modalidades derivadas (futsal 
e beach soccer) amador, feminino e masculino.

Qual o objetivo?
Fomentar e apoiar os Eventos e Projetos (Competições/Campeonatos/
Torneios) de cunho regional e/ou nacional de futebol, futsal e beach 
soccer amador masculino e feminino em todas as regiões.

Qual o público alvo beneficiado pelo programa?
Desde as categorias de base (sub-07 ao sub-20) até o veteraníssimo, 
masculino e feminino.

Quem pode inscrever projetos como proponente?
Podem ser parceiros entidades públicas de todas as esferas (munici-
pal, estadual, distrital e federal) e Instituições Públicas de Ensino Su-
perior. Também podem se tornar parceiras entidades privadas sem 
fins lucrativos (Lei 13.019/2014).

Quais são as fases de seleção do projeto?
Após a definição da forma de acesso da Ação (Edital ou Emenda), a 
entidade parceira passará pela fase de formalização da parceria. Nessa 
etapa deverão ser apresentadas as documentações exigidas pela nor-
ma vigente, bem como os ajustes solicitados pela SEESP/SNFDT com 
vistas à formalização da parceria. Nos casos de chamamento por edital 
não há prazo mínimo para a formalização (devendo obedecer ao ano 
vigente), já nos casos de parceria por meio de orçamento impositivo a 
formalização deve observar o calendário estabelecido pelo Ministério 
da Economia e disponibilizado na Plataforma+Brasil. Atenção!

Para obter outras informações, assim como as diretrizes do progra-
ma ou modelo de proposta de projeto entre em contanto através 
do e-mail snfdt@cidadania.gov.br.
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Legislação

Decreto nº 6.170/2007 Lei nº 13.019/2014 
Portaria Interministerial nº 424/2016

Lei de Incentivo ao Esporte

Como obter financiamento para projetos 
esportivos por intermédio da Lei de Incentivo ao 
Esporte – LIE

O que é?
A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 – permite que empre-
sas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de Imposto de 
Renda em projetos esportivos aprovados pela Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cidadania. As empresas podem investir até 
1% desse valor e as pessoas físicas, até 6% do imposto devido.

Quem é o público-alvo?
Pessoas jurídicas, de direito público ou privado, sem fins lucrativos, 
com finalidade esportiva expressa, mínimo de um ano em funcio-
namento e sem registro de inadimplência junto no governo federal. 
Exemplo: instituições do desporto, confederações, federações, ligas, 
governo de estado, prefeituras, pessoas jurídicas do terceiro setor (as-
sociações, ONGs, institutos).

Quem pode ser proponente?
Pessoa jurídica que:

• Não tenha fins lucrativos;

• Em seu estatuto esteja expressamente declarada a finalidade es-
portiva da mesma; e esteja a pelo menos um ano legalmente em 
funcionamento.
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Quem pode ser patrocinador?
• Pessoa física; e

• Pessoa jurídica tributada com base no lucro real.

Quais são as etapas para utilizar o serviço?
Para se tornar Proponente, a entidade que cumpre os re-
quisitos deve fazer o cadastro on-line no sítio eletrônico da 
Secretaria Especial do Esporte.

Acesse o Portal da Secretaria Especial do Esporte, procure 
o quadro “Programas e Ações” e clique em Lei de Incentivo 
ao Esporte (LIE) à como apresentar projetos à cadastro de 
proponente, e, em seguida preencha as informações soli-
citadas no formulário “Identificação do Proponente”.

Cadastro do Projeto no SLIE – Sistema da Lei de  
Incentivo ao Esporte

1. Link do PORTAL: Acesse www.esporte.gov.br.

2. Clique no link “ÁREA RESTRITA”, no canto inferior esquerdo.

3. Insira seu login e senha recebidos após o Cadastro de 
Proponente

4. Clique no link “Lei de Incentivo ao Esporte”.

5. Clique  em  “CADASTRAR/Consultar Projetos”.

6. Clique no botão “CADASTRAR Novo Projeto”.

7. Observe o box no canto superior direito. Ele apresenta as 
sete páginas a serem preenchidas para o registro do projeto:

• Identificação.

• Objetivos/Metodologia.

• Justificativa.

• Metas.

• Orçamento.

• Ações.

Após o cadastro, a enti-
dade proponente rece-
berá “Login” e “Senha” 
via endereço eletrônico.
Somente serão anali-
sados pela Comissão 
Técnica os projetos cujos 
proponentes estejam 
com o cadastro devi-
damente atualizado na 
Secretaria Especial do 
Esporte.

ATENÇÃO

A única maneira 
de registrar o 
projeto é por 
meio do portal da 
Secretaria Especial 
do Esporte.

Observação
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O proponente poderá acompanhar o status de seu projeto na área 
restrita do proponente, bem como no site da Secretaria Especial do 
Esporte, na aba da Lei de Incentivo ao Esporte, no Cronograma de 
Projetos da LIE.

Nesse cronograma o proponente poderá consultar o andamento em 
tempo real do projeto incentivado.

Etapas:

• Protocolo

• Admissibilidade

• Autorização para Captação

• Análise Técnica e Orçamentária

• Aprovação

• Liberação dos Recursos

• Execução

• Prestação de Contas

Quanto tempo leva?
O tempo depende do projeto, não é possível estimar um tempo pa-
drão. Este serviço é gratuito para o cidadão.

Como obter outras informações?
Entrando em contato com a Central de Relacionamento, por meio do 
telefone 121.

Legislação
• Lei n° 9.615/98 – Institui normais gerais sobre desporto e dá outras 

providências;

• Decreto n° 7.984/2013 – Regulamenta a Lei nº 9.615/98, que insti-
tui normas gerais sobre desporto;

• Lei n° 11.438/2006 – Dispõe sobre incentivos e benefícios para fo-
mentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências;
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• Decreto n° 6.180/2007 - Regulamenta a Lei no 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, que trata dos incentivos e benefícios para fo-
mentar as atividades de caráter desportivo;

• Portaria n° 269/2018 - Dispõe sobre a tramitação, a avaliação e a 
aprovação do enquadramento dos projetos desportivos ou para-
desportivos, bem como a captação, o acompanhamento e mo-
nitoramento da execução e da prestação de contas dos projetos 
devidamente aprovados, de que tratam a Lei nº 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006 e o Decreto nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, 
no âmbito do Ministério do Esporte;

• Portaria n° 151/2014 - Institui a regulamentação dos projetos des-
portivos ou paradesportivos que objetivam a construção, edifica-
ção, reformas ou quaisquer tipos de obra ou serviço de engenharia, 
operacionalizados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), no âm-
bito da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e dá outras providências;

• Portaria n° 371/2018 – Altera a Portaria n° 269/2018;

• Portaria n° 377/2018 – Aprova o Regimento Interno da Comissão 
Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte – CTLIE.

Sistema Nacional do Desporto
Certidão de registro cadastral – certificação art. 18 e 18-A – Lei Nº 9.615 
de 1998. 

O que é?
Certidão de Registro Cadastral Certificação Art. 18 e 18-A.

Procedimento de verificação das exigências previstas nos art. 18 e 18-A 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, Lei Pelé, com base na Portaria 
ME nº 115/2018.

Quem é o usuário?
Entidades do Sistema Nacional do Desporto que pretendem receber 
recursos públicos, bem como gozarem de isenção do IRPJ e da CSLL.

Serão consideradas entidades integrantes do Sistema Nacional do 
Desporto, além das listadas no parágrafo único do art. 13 da Lei nº 
9.615/1998, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem 
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fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração norma-
tização, apoio e prática do desporto de rendimento, bem como as in-
cumbidas da Justiça Desportiva.

Quais são as etapas do serviço?
Mais informações sobre o serviço podem ser acessadas na página da 
Secretaria Especial do Esporte, no Portal do Ministério da Cidadania.

Etapas do serviço:

• Envio da documentação pela Entidade

• Analise admissibilidade

• Analise estatutária

• Analise de transparência – site

Atualmente, a norma que regulamenta o procedimento adotado para 
verificação do cumprimento formal das exigências por parte das enti-
dades que compõe o SND é a Portaria ME nº 115/2018.

Quais documentos necessários?
Para a Entidade se cadastrar, a solicitação deve ser enviada à Secreta-
ria Especial do Esporte, com os seguintes documentos:

DOCUMENTOS:

Documentos de identificação da entidade e seu representante:

• Cópia autenticada do Estatuto Social da entidade devidamente 
registrado e averbado em cartório

• Cópia autenticada dos documentos pessoais do dirigente da en-
tidade (RG/CPF ou equivalente)

• Documentos de comprovação da autonomia e viabilidade finan-
ceira da entidade:

• Balanço Patrimonial do último exercício;

• Formulário de Composição de Índices do art. 4°.
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Documentos de comprovação de adimplência fiscal e trabalhista:

A entidade deverá se atentar para condição de adimplência para 
com suas obrigações fiscais e trabalhistas:

• Certidão PGFN;

• Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS;

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

• CAUC AUXILIAR.

Documentos de comprovação que o presidente ou dirigente má-
ximo tenham o mandato de até quatro anos, permitida uma única 
recondução:

• Cópia autenticada das Atas das 2 últimas Assembleias Gerais de 
Eleição para os cargos de dirigentes da entidade;

Documentos de comprovação de comprometimento e prestação 
de contas:

• Declaração conjunta firmada pelo dirigente máximo da entidade;

• Cópia da última Declaração de Rendimentos enviada a Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil;

• Parecer do Conselho Fiscal dos 2 (dois) últimos exercícios;

• Ata da Assembleia Geral de apreciação das contas dos 2 (dois) 
últimos exercícios.

Documentos de comprovação da participação de atletas nos cole-
giados de direção:

• Formulário com relação dos atletas participantes nos colegiados 
de direção.

Documentos de comprovação do processo eleitoral:

• 3 comprovantes da publicação do edital do processo eleitoral (com 
regras aplicáveis ao processo eleitoral – art. 22 da Lei 9.615) em órgão 
da imprensa de ampla circulação, em míDia digital ou impressa;

• Relatório técnico ou documento equivalente que comprove a existên-
cia de sistema de recolhimento dos votos seguro e imune a fraude.
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Quanto tempo leva?
O prazo é de 20 dias, podendo ser prorrogado por igual período, con-
forme art. 27 § 5º da Portaria ME nº 115/2018.

 O serviço prestado é a emissão da Certidão de Registro Cadastral - do-
cumento emitido para comprovar o cumprimento das exigências pe-
las entidades do Sistema Nacional do Desporto (SND) -, o qual possui 
validade de 1 (um) ano, conforme art. 28 § 1º da Portaria ME nº 115/2018. 
Tal certificação possibilita às entidades do SND receberem recursos 
públicos, bem como gozarem de isenção do IRPJ e da CSLL. A Receita 
Federal do Brasil também editou a Instrução Normativa n.º 1.700/2017, 
em seus art. 13 a 15, que vincula a isenção do IRPJ e da CSLL ao cum-
primento dos artigos 18 e 18-A da Lei 9.615/1998.






