MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Instrução Operacional nº 66/SENARC/MDS/2013, de 6 de setembro de 2013.

Assunto: Define e divulga as orientações sobre os
procedimentos para o Credenciamento ao acesso de
Usuários aos Recursos Computacionais da Caixa
Econômica Federal (CAIXA) e revoga as Instruções
Operacionais nº 15/2006, de 13 de dezembro de 2006,
e nº 35/2010, de 15 de abril de 2010

1.

INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família (PBF) tem como objetivo combater a fome e a
pobreza, oferecendo condições para que as famílias atendidas enfrentem a situação de
vulnerabilidade, tanto por meio de um benefício monetário, que visa ao atendimento de suas
necessidades básicas, quanto pelo estabelecimento de condicionalidades, que possibilitem o
acesso aos direitos sociais de segurança alimentar, saúde, educação e assistência social.
A execução do Programa Bolsa Família é realizada segundo um modelo de
gestão descentralizada com diversas atividades executadas no âmbito dos municípios e do
Distrito Federal prevê, ainda, o apoio dos estados aos municípios.
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), como Agente Operador do PBF, é
responsável pela disponibilização de sistema informatizado para o cadastramento das famílias
pobres, pela geração da folha de benefícios e pelo pagamento dos benefícios financeiros para
as famílias beneficiárias do PBF.
A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), possui Contrato de prestação de serviços firmado com a CAIXA, pelo qual esta
se compromete a disponibilizar sistemas e aplicativos para a inclusão, a manutenção, o
processamento e a consulta de dados de pessoas e famílias para gestão do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal e dos benefícios do PBF.

2.

OBJETIVO

Esta Instrução Operacional tem por objetivo regulamentar e divulgar os
procedimentos necessários para a realização do cadastramento de usuários para o acesso ao
Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) e ao Sistema do Cadastro Único Versão 7,
disponibilizados pela CAIXA, atendendo ao disposto no item 2.4.6 do Apêndice de
Procedimentos Operacionais, do Anexo Projeto Básico do Contrato firmado entre o MDS e a
CAIXA para o período de 2013 a 2015.
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3.

PROCEDIMENTO PARA CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS
3.1.

Sistema de Cadastro Único Versão7

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único)
é um instrumento de identificação e de caracterização socioeconômica das famílias brasileiras
de baixa renda, entendidas como aquelas com a renda mensal igual ou inferior a meio saláriomínimo per capita ou renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que pode ser utilizado
para diversas políticas e programas sociais voltados a este público.
O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica dessas
famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das
formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, a dados de cada um dos
componentes da família.
Por isso, o Cadastro Único é uma importante ferramenta para a articulação da
rede de promoção e proteção social e, também, um mecanismo fundamental para a integração
das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a
inclusão social.
3.1.1. Quem pode acessar:
Agentes do MDS, Gestão Municipal, Gestão Estadual e Órgãos de controle,
como por exemplo:
– Controladoria-Geral da União – CGU;
– Tribunal de Contas da União – TCU;
– Ministério Público Federal – MPF;
– Ministérios Públicos Estaduais – MPE; e
– Outros Agentes autorizados pelo MDS.
Observação: No âmbito do MDS, cada Secretaria e os respectivos
Departamentos serão responsáveis pelos processos de cadastramento e de
controle dos usuários lotados nas respectivas áreas, ativos e inativos, para o
acesso aos sistemas computacionais da CAIXA, conforme descrito no item 3.1.3,
do Inciso I, alínea “c”.
3.1.2. Tipos de usuários
Por se tratar de um sistema online com acesso direto à Base Nacional do
Cadastro Único, tornou-se necessária a definição de um processo de
cadastramento de usuários mais rigoroso quanto ao seu controle:
– Usuário Máster (Municipal)
O Usuário Máster tem grande responsabilidade na gestão do sistema, sua
escolha é uma decisão importante e deve ser tomada com base em critérios
como: o cargo de exercício, o grau de responsabilidade e as atribuições.
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Ele é o responsável por cadastrar os demais usuários do município e dar as
permissões de acesso para a realização de todas as atividades de manutenção na base
do Cadastro Único, bem como gerenciar a desativação do usuário, quando for
necessário. Ou seja, os demais usuários municipais não precisam preencher a Ficha de
Cadastramento de Usuário Externo (FICUS/E).
Cada prefeitura poderá indicar até dois usuários Máster.
– Usuário Municipal
Conforme mencionado anteriormente, este usuário será cadastrado pelo Usuário
Máster. O usuário municipal é responsável por realizar as ações de inclusão,
alteração e/ ou exclusão de dados cadastrais de famílias/ pessoas na base
nacional do Cadastro Único.
– Usuário Estadual, Órgãos de Controle e Agentes do MDS
São os demais usuários do sistema que têm o perfil de consulta, ou seja, não
podem realizar nenhuma ação de cadastramento, exclusão ou alteração etc.
Estes usuários poderão consultar qualquer dado cadastrado na base do
Cadastro Único.
Atenção! É importante não confundir o “tipo de usuário” com os “tipos de perfis
de acesso”. O perfil, que é atribuído a cada usuário cadastrado, indica quais
ações determinado técnico municipal tem permissão de executar nos cadastros
das famílias no município.
3.1.3. Forma de Cadastramento
Para efetuar o cadastramento dos usuários no Sistema do Cadastro Único
Versão 7, o usuário deve seguir as orientações descritas abaixo:
I. Solicitar à CAIXA a Ficha de Cadastramento de Usuários Externos – FICUS/E,
impresso ou por meio magnético (ANEXO 1 – FICUS/E), nas seguintes unidades
da CAIXA:
a) Municípios: Na agência bancária da CAIXA de relacionamento ou vinculação
municipal;
b) Estados: Em qualquer agência da CAIXA em seu território; e
c) MDS, TCU, CGU, MPF, MPE e outros agentes autorizados pelo MDS: Na
Centralizadora de Serviços Sociais em Brasília (SBS, Quadra 01 – Bloco L –
7º Andar – Brasília (DF) – CEP 70070-110).
A Ficha de Cadastramento de Usuário Externo (FICUS/E) é o documento oficial
utilizado pela CAIXA para realizar o cadastramento dos usuários. Seu
preenchimento é obrigatório e, após o envio à CAIXA, serão garantidos aos
usuários os direitos e as prerrogativas legais de acesso ao Sistema de Cadastro
Único - Versão 7, de acordo com o perfil cadastrado.
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II. Preencher a FICUS/E da seguinte forma:
Item 1 – Dados da entidade externa:
Preencher todos os campos com as informações da prefeitura, coordenação
estadual, órgão de controle ou Secretaria/ Departamento do MDS.
Item 2 – Dados do empregado da entidade externa:
Preencher todos os campos com as informações do usuário que será
cadastrado.
Item 3 – Solicitação de acesso:
Preencher o campo com a informação “Sistema do Cadastro Único 7”. Os
demais subcampos do item devem ser informados da seguinte forma:
– Quantidade de equipamentos – Número de microcomputadores utilizados para
o Cadastramento Único no município, no estado, no órgão de controle ou na
Secretaria/ no Departamento do MDS; e
– Software utilizado para a conexão com a CAIXA – qual o navegador utilizado
para acesso ao Sistema do Cadastro Único, por exemplo, Internet Explorer ou
Mozilla Firefox etc.
Item 4 – Equipamento/ software:
Preencher qual (is) a (s) marca (s) do (s) equipamento (s) (microcomputador)
utilizado(s).
Item 5 – Observações:
Preencher o NIS e o e-mail do usuário
Atenção! O e-mail informado aqui será utilizado pelo usuário como login para
acesso ao sistema.
Item 6 – Termo de responsabilidade:
Preencher com o nome do município, a data e assinar.
Atenção!
– A primeira assinatura do Termo de Responsabilidade do Item 6 da FICUS/E
deverá ser a do usuário designado pela prefeitura, coordenação estadual, órgão
de controle ou do MDS, e a segunda assinatura deverá ser a do representante
legal.
– Caso a prefeitura queira designar 2 (dois) Usuários Máster, então, deverá
preencher uma FICUS/E para cada usuário.
Itens 7, 8 e 9
Uso exclusivo da CAIXA – Não preencher nenhum desses campos
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III. O Usuário solicitante deve comparecer aos locais especificados no item I
(alíneas “a”, “b” e “c”) e solicitar o cadastramento com a apresentação da
FICUS/E, devidamente preenchida com os documentos de identificação
descritos abaixo:
– Cópia e originais do CPF e documento oficial de identidade com foto (RG ou
Carteira Nacional de Habilitação modelo novo, por exemplo); e
– Número de Identificação Social (NIS).
Caso seja apresentada apenas a cópia desses documentos, esta deverá conter
autenticação em cartório.
IV. O funcionário da CAIXA providenciará o cadastramento eletrônico da
FICUS/E e entregará uma ficha protocolada para o representante da prefeitura
ou do órgão solicitante. (ANEXO 2 – Modelo de Protocolo);
V. O usuário, em até 48 horas, receberá um e-mail da CAIXA informando sobre o
seu cadastramento e solicitando que seja acessado um link para a geração de
uma senha (ANEXO 3 – Modelo de e-mail para cadastramento da senha);
VI. O usuário deverá acessar o link e cadastrar a senha. A partir de então,
poderá acessar o Sistema do Cadastro Único Versão 7.
4.

ACESSANDO O SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7

Após o cadastramento de sua senha, o usuário poderá acessar o Sistema de
Cadastro Único pelo link:
https://www.cadastrounico.caixa.gov.br.
Ao acessar o sistema, o Usuário Máster deverá iniciar o cadastramento dos
demais técnicos municipais. Para efetuar esse cadastramento, utilize o Manual de
Cadastramento de Usuários V7, disponível pelo link:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/distribuicao_servicos_cidadao
/cadastramento_unico/documentos_download.asp
5.

SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO – SIBEC

O Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) é um sistema informatizado que
permite a gestão de benefícios do Programa Bolsa Família, como a realização de bloqueios,
desbloqueios, cancelamentos e reversões de cancelamentos de benefício, com a possibilidade
de consultas e de emissão de relatórios gerenciais.
Disponibilizado, via internet, pela CAIXA, que é responsável pela manutenção do
sistema, o Sibec foi construído em cumprimento à disposição legal contida no Decreto nº 5.209,
de 17 de setembro de 2004, que determina a Portaria GM/MDS nº 555, de 11 de novembro de
2005.
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5.1. Quem pode acessar:
Agentes do MDS, Gestão Municipal, Gestão Estadual e Órgãos de controle,
como por exemplo:
– Controladoria-Geral da União – CGU;
– Tribunal de Contas da União – TCU;
– Ministério Público Federal – MPF;
– Ministérios Públicos Estaduais – MPE; e
– Outros Agentes autorizados pelo MDS.
Observação: No âmbito do MDS, cada Secretaria e os respectivos
Departamentos serão responsáveis pelos processos de cadastramento e de
controle dos usuários lotados nas respectivas áreas, ativos e inativos, para o
acesso aos sistemas computacionais da CAIXA, conforme descrito no item 5.3,
alínea “c”.
5.2. Credenciamento do município: A Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania – Senarc libera periodicamente o acesso dos municípios ao Sibec.
Entretanto, é necessário que o Termo de Adesão ao PBF tenha sido publicado
no Diário Oficial da União, em conformidade com a Portaria GM/MDS nº 246, de
20 de maio de 2005.
Para os casos de troca de gestor municipal, é necessário encaminhar à agência
de relacionamento ou vinculação, o documento de Solicitação de Mudança de
Gestor extraído do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF)
com timbre da prefeitura.
5.3. Credenciamento de usuário: O cadastramento de usuários ao Sibec será
efetuado nas seguintes unidades de atendimento da CAIXA:
a) Municípios: Na agência bancária da CAIXA de relacionamento ou vinculação
municipal;
b) Estados, TCU, CGU, MPF e MPE: Em qualquer agência bancária da CAIXA
em sua localidade; e
c) MDS e outros agentes autorizados pelo MDS: Na Centralizadora de Serviços
Sociais em Brasília (SBS, Quadra 01 – Bloco L – 7º Andar – Brasília (DF) – CEP
70070-110).
5.3.1. Credenciamento de Usuário Municipal: É necessário seguir os
seguintes procedimentos:
1) Preencher e assinar a FICUS/E (disponível no Anexo 1, dessa Instrução
Operacional, ou no endereço www.caixa.gov.br em: Home>Downloads>Bolsa
Família – Bolsa Família) uma para cada usuário;
2) Preencher e assinar o documento denominado “Política de Acesso a
Recursos Computacionais da CAIXA por Unidades Externas” (MO 15064), em
duas vias para cada usuário (disponível no Anexo 4, dessa Instrução
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Operacional, ou no endereço www.caixa.gov.br em: Home>Downloads>Bolsa
Família – Bolsa Família) uma para cada usuário;
3) Entregar a FICUS/E e o documento denominado “Política de Acesso a
Recursos Computacionais da CAIXA por Unidades Externas” Formulário (MO
15064) na agência CAIXA de relacionamento ou vinculação, levando original e
cópia dos seguintes documentos:
– CPF, NIS e Documento oficial de identidade com foto;
– Ofício com a solicitação de cadastramento do usuário, assinado pelo Gestor
Municipal/ Estadual do PBF; e
– Cópia do ofício ou formulário de designação do gestor municipal/estadual do
PBF com timbre da prefeitura, no caso de troca de gestão local.
4) Após o cadastramento a agência da CAIXA, enviará o “Comunicado de
Cadastramento de Usuário Externo”, em até cinco dias úteis, por
correspondência em papel, para cada usuário cadastrado.
5.3.2. Credenciamento de Usuário Externo, incluindo os agentes dos
Órgãos de Controle Interno e Externo da Administração Pública: Para essa
modalidade de credenciamento, observar as regras descritas no item 4, do Guia
de Credenciamento de Usuários do Sibec, no Anexo 4, dessa Instrução
Operacional.
5.4. Cadastramento de senha Internet pelo usuário: Após o recebimento do
“Comunicado de Cadastramento de Usuário Externo”, encaminhado pela
agência, o usuário deverá executar o seguinte procedimento para cadastrar a
senha a ser utilizada no Sibec:
1) Acessar o link:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/distribuiçao_servicos_cidadao
/bolsa_familia/index.asp
2) Clicar no botão Sibec, no qual será exibida a seguinte tela:
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3) Preencher com a inscrição do NIS (PIS/PASEP) e clicar no botão cadastrar
Senha Internet, e será exibida a tela abaixo:

4) Preencher a Senha Cidadão de seis dígitos numéricos, cadastrada na agência
(caso não tenha senha cadastrada, procurar a agência da CAIXA para efetuar o
cadastramento) e confirmar;
5) Dar o “aceite” após a leitura do Contrato de Prestação de Serviços ao
Cidadão:
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6) Após o cadastramento da senha, o sistema exibirá a tela seguinte:

7) A senha de acesso ao Sibec é de uso pessoal e intransferível, não podendo
ser compartilhada ou repassada a terceiros, sob pena de responsabilização.
5.5. Descredenciamento de usuários: Nos casos em que ocorram trocas na
gestão local, para descredenciar um usuário Máster, deve-se utilizar o mesmo
modelo da FICUS/E. Para realizar o descredenciamento do usuário, deve-se
seguir a seguinte sequência:
a) Marcar o Campo Exclusão da FICUS/E e preencher os mesmos campos
relativos ao cadastramento;
b) A FICUS/E também deve ser assinada pelo representante da Entidade
Externa ou Preposto que esteja habilitado a responder juridicamente pela
entidade que faz parte;
c) A FICUS/E deve ser entregue na unidade da CAIXA definida no item 5.3.;
d) Em até 2 (dois) dias úteis, a CAIXA informará ao representante da Entidade
Externa ou Preposto do descredenciamento de usuário.
5.6. Obrigações e responsabilidades dos municípios e estados quanto ao
acesso ao Sibec:
_________________________________________________________________________________________________________
Av. W3 Norte – SEPN – Quadra 515, Bloco B, 5º andar – Senarc – Sala 548 – CEP 70770-502 – Brasília – DF

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania

Os Gestores Municipais e os Coordenadores Estaduais do PBF se
comprometem em manter o acesso dos usuários ao Sibec e ao Sistema do
Cadastro Único, permitida pela FICUS/E, impedindo o acesso a qualquer outro
usuário que não esteja cadastrado ou atuando na gestão de local. Devem
também, informar tempestivamente à CAIXA o desligamento de qualquer dos
funcionários cadastrados para o imediato cancelamento dos seus acessos.
A não utilização do acesso aos sistemas por parte do funcionário do município
ou estado cadastrado, por período superior a trinta (30) dias consecutivos,
implicará no cancelamento de sua permissão. Para recadastramento, será
necessário repetir todo o procedimento de cadastramento.
Havendo acesso indevido ou qualquer dano às informações que a CAIXA tenha
tornado disponíveis aos Gestores Municipais e aos Coordenadores Estaduais,
todos os acessos locais concedidos serão imediatamente cancelados, sendo
aplicados os procedimentos civis e penais cabíveis.
Os Gestores Municipais e os Coordenadores Estaduais do PBF comprometemse pela exatidão e pela veracidade dos dados informados nas FICUS/E,
encaminhadas à CAIXA, bem como pela veracidade dos dados informados dos
usuários cadastrados em sua localidade. Os usuários cadastrados devem ter
acesso a “Política para Acesso aos Recursos Computacionais da CAIXA por
Entidades Externa”, conforme o Anexo II, do Guia de Credenciamento de
Usuários do Sibec.
Está a cargo dos Gestores Municipais e dos Coordenadores Estaduais fazer
cumprir a “Política para Acesso aos Recursos Computacionais da CAIXA por
Entidades Externa”, bem como orientar suas equipes a dar a adequada
utilização e o adequado tratamento a todas as informações que a CAIXA
disponibilizar, com proteção e zelo.
Para informações adicionais sobre o credenciamento e o acesso, consulte as
orientações dispostas no Anexo 4, desta Instrução Operacional – o “Guia de Credenciamentos
de Usuários Sistema de Benefícios ao Cidadão – Sibec”, ou no seguinte endereço eletrônico:
https://www.beneficiossociais.caixa.gov.br.

6.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Caberá, à CAIXA, os procedimentos de cadastramento e de controle de acesso
aos usuários externos, incluindo os agentes dos órgãos do controle interno e externo da
administração pública e de acesso aos recursos computacionais da CAIXA.
No âmbito do MDS, cada Secretaria e os respectivos Departamentos designará
sua Coordenação-Geral responsável pelo cadastramento e pela atualização de seus usuários
com acesso aos sistemas, inclusive com a exclusão daqueles que não mais se enquadram na
permissão de acesso. Qualquer alteração ou exclusão deverá ser realizada por meio do
preenchimento da FICUS/E e posterior envio à CAIXA.
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A qualquer momento, as Secretarias do MDS e seus Departamentos com
usuários vinculados aos sistemas computacionais da CAIXA poderão solicitar a relação
nominal dos usuários com acesso aos sistemas computacionais objeto desta Instrução
Operacional.
7.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS nº 15/2006 e nº 35/2010

A partir da publicação desta Instrução Operacional ficam revogadas as
Instruções Operacionais nº 15, de 13 de dezembro de 2006, e nº 35, de 15 de abril de 2010.

LUÍS HENRIQUE PAIVA
Secretário Nacional de Renda de Cidadania
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DEOP/DECAU/DEBEN/R
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ANEXO 1 – modelo de – FICUS/E
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ANEXO 2 – Modelo de Protocolo

ANEXO 3 – Modelo de e-mail para o cadastramento da senha
De: ceati64@caixa.gov.br (mailto: ceati64@caixa.gov.br)
Enviada em: segunda-feira, 3 de junho de 2013 17:46
Assunto: SISUR – Alteração de Senha
A/C joaosilva@fjdklsldkfj.com
João Silva
Informamos que sua senha deve ser alterada no ambiente computacional da Caixa, conforme solicitado, e
pedimos a leitura atenta dos itens a seguir.
RECADASTRE SUA SENHA EM:
A SENHA inicial deve ser cadastrada no endereço informado acima antes do seu primeiro acesso ao
sistema, devendo a nova senha ser elaborada de acordo com os seguintes critérios, obrigatoriamente:
- A nova senha deve ter o tamanho mínimo de 06 (seis) caracteres e máximo de 08 (oito) caracteres;
- Somente caracteres alfanuméricos podem compor a senha;
- A senha deve conter no mínimo 1 (um) caractere alfabético maiúsculo (A-Z);
- A senha deve conter no mínimo 1 (um) caractere alfabético minúsculo (a-z);
- A senha deve conter no mínimo 1 (um) caractere numérico (0-9);
- Senhas facilmente dedutíveis – com caracteres repetidos, por exemplo, 111111 – não serão aceitas para
concessão de acesso ao sistema.
- Evite senhas vinculadas à data de nascimento ou CPF. A boa qualidade de sua senha é condição
indispensável para a segurança de seu acesso.
Devem ser observadas, também, as seguintes recomendações:
- A senha deve ser trocada no intervalo máximo de 60 dias;
- Mais de três tentativas com senha inválida revoga o direito de acesso ao sistema;
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1. INTRODUÇÃO
A Administração de Benefícios é o conjunto de processos e atividades que tem por
objetivo realizar continuamente a transferência de renda às famílias beneficiárias,
de acordo com as regras do Programa Bolsa Família – PBF, e compreende toda a
evolução no benefício financeiro, tais como, os bloqueios, desbloqueios,
cancelamentos de benefícios e respectivas ações de reversão.
Em consonância com o disposto no art. 8º da lei nº. 10.836, de 9 de janeiro de
2004, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS editou a
Portaria nº 555, de 11 de novembro de 2005, descentralizando a gestão de
benefícios aos municípios.
A regulamentação da gestão de benefícios, como um todo compreende, também, a
Portaria nº 341, de 7 de outubro de 2008, que trata da habilitação, seleção e
concessão de benefícios; a Portaria nº 617, de 11 de agosto de 2010, sobre revisão
cadastral e a Portaria nº 204, de 8 de junho de 2011, relativa a pagamentos e
cartões de benefícios.
Para a execução da gestão de benefícios, on line, em âmbito municipal foi
desenvolvido o Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), pela Caixa Econômica
Federal (CAIXA), Agente Operador do PBF, segundo o art. 12 da Lei nº. 10.836/04.
Para efeitos operacionais do PBF, o Sistema de Gestão de Benefícios previsto na
Portaria MDS nº 555/2005 é o SIBEC. Por meio deste Sistema são realizadas as
atividades de administração de benefícios do PBF, tais como, inclusão, liberação,
bloqueio, desbloqueio, suspensão, cancelamento, reversão de suspensão e de
cancelamento, reinclusão e reavaliação.
Para ter acesso ao SIBEC, é necessário realizar o credenciamento dos usuários do
Sistema de Benefícios ao Cidadão do PBF junto à CAIXA. Neste sentido, a
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do MDS, em parceria com a CAIXA,
desenvolveu este Guia de Credenciamento de Usuários.
1.1 Objetivo

O objetivo desde manual é prover informações de caráter indispensável aos
municípios, estados, às instâncias estadual e municipal de controle social e aos
integrantes dos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública
sobre os procedimentos para credenciamento junto à CAIXA dos usuários do
Sistema de Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família.
É recomendável que regularmente seja visitado o sítio do MDS (www.mds.gov.br)
para verificar a existência de novas informações sobre o Sistema Gestão de
Benefícios ou versões mais atualizadas deste Guia.
1.2 Canais de Atendimento

Para dúvidas, críticas e sugestões, entre em contato com:
• Central de Atendimento do MDS: 0800 707 2003
• Suporte Técnico: 0800 726 0104 (CAIXA)
• Sítio: www.mds.gov.br
• e-mail: bolsa.familia@mds.gov.br.

2. CREDENCIAMENTO DO MUNICÍPIO
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – SENARC libera periodicamente o
acesso dos municípios ao SIBEC. Mas antes de a prefeitura iniciar o
credenciamento para acesso ao SIBEC, é preciso que o Termo de Adesão ao
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Programa Bolsa Família do município tenha sido publicado no Diário Oficial da
União, em conformidade com a Portaria GM/MDS nº 246, 20 de maio de 2005.
As informações e orientações mais recentes, necessárias para comunicar as
mudanças na gestão municipal - troca de prefeito e/ou de gestor do PBF - foram
divulgadas no Informe Bolsa Família nº 348, de 10 de janeiro de 2013.
O boletim, um dos principais instrumentos de comunicação da Senarc com os
gestores, está disponível no site do MDS: http://www.mds.gov.br > bolsafamilia >
informes (clicar em BOLSA FAMÍLIA INFORMA, na parte inferior da página).

3. CREDENCIAMENTO DE USUÁRIOS
O cadastramento de usuários para acesso ao Sistema de Gestão de Benefícios –
SIBEC é feito na agência de vinculação. A documentação necessária para acesso
ao sistema compreende:
i)

Ficha de Cadastramento de Usuário Externo (FICUS/E):
referentes ao responsável legal e os demais usuários do município (2
vias).
A FICUS/E é o documento oficial de cadastramento de usuários da
Caixa que, obrigatoriamente, deve ser preenchido e entregue na
agência de relacionamento.

ii)

Política para Acesso a Recursos Computacionais da Caixa por
Unidades Externas (MO 15064): para cada um dos usuários que
serão cadastrados (2 vias);

Os procedimentos de acesso são os mesmos para todos os usuários: Municípios,
Estados, MDS, Instâncias de Controle Social, Órgãos de Controle e outros.
A documentação consta nos Anexos I e II deste Guia e pode ser baixada
diretamente do sítio da CAIXA www.caixa.gov.br em Home>Downloads>Bolsa
Família - Bolsa Família, conforme demonstrado na sequência de telas:
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Após preencher e assinar os documentos, o solicitante deve comparecer a uma agência da
CAIXA, levando-os juntamente com os seguintes documentos:
iii)

iv)
v)

Cópia do CPF, NIS e documento oficial de identidade com foto (RG, Carteira de
Motorista modelo novo, por exemplo): documentos necessários para
cadastramento de usuários do município ou ente federado;
Ofício assinado pelo gestor municipal do Programa Bolsa Família, com a
solicitação de cadastramento dos usuários ao Sistema;
Cópia do ofício ou formulário de designação do gestor municipal do Programa
Bolsa Família, no caso de troca da gestão local.
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Gestores Municipais e Coordenadores Estaduais e demais solicitantes deverão comparecer a
uma agência da Caixa portando os documentos acima para identificação e recebimento do
protocolo correspondente à solicitação.

Cada usuário deve enviar uma FICUS/E para o seu cadastramento.
Após o cadastramento do acesso ao SIBEC, a Agência/PA envia o Comunicado de
Cadastramento de Usuário Externo, em até cinco dias úteis, por correspondência em papel,
para cada usuário cadastrado, conforme abaixo:
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COMUNICADO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIO EXTERNO
A/C usuário:
Informamos o seu cadastramento no ambiente computacional da CAIXA, conforme solicitado, e pedimos a
leitura atenta dos itens a seguir.
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: NIS (PIS/´PASEP) : .
SISTEMA/APLICATIVO/OPÇÃO DE ACESSO: .
A SENHA utilizada é a senha do Cartão do Cidadão. Caso ainda não possua a senha, comparecer a qualquer
agência da CAIXA, portando pelo menos um dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, Carteira de
Habilitação - novo modelo, C.T.P.S ou Certidão Civil.
Caso seja considerado necessário para a correta identificação pessoal, o atendente CAIXA poderá solicitar outros
documentos e comprovante de endereço como complementares.
Para cadastramento da Senha Cidadão, é obrigatória a apresentação do Termo de Responsabilidade Para
Cadastramento da Senha do Cidadão preenchido com os dados do usuário.
A senha cadastrada somente poderá ser utilizada a partir do dia seguinte.
Cadastramento da Senha Internet
- Acessar o sítio da CAIXA “www.caixa.gov.br”;
- Escolher “Para sua Cidade”;
- Escolher “Bolsa Família”;
- Escolher “Mais Detalhes”;
- Escolher “Bolsa Família”;
- Ao final da página, escolher “Sistema”;
- Clicar OK;
- Digitar o NIS (PIS-PASEP) e clicar em “Cadastrar Senha Internet”;
- Digitar a senha do cartão do cidadão e clicar em “Avançar”;
- Será exibido o contrato padrão, que deve ser lido cuidadosamente, clicando em “Aceito” ao final da página;
- Escolher uma senha e digitá-la duas vezes;
- Clicar em OK;
- Após finalizar o cadastramento, sair do sistema e efetuar novo acesso com a senha Internet.
OBS.: após esse procedimento, o acesso ao módulo de manutenção é sempre feito pela senha Internet.
Troca ou Desbloqueio das Senhas
�

Internet, deve-se repetir o procedimento para cadastrar nova senha;

�
loquear as duas senhas (Cartão do Cidadão e Internet), deve, em primeiro lugar, comparecer a
qualquer Agência da CAIXA e providenciar o cadastramento de nova Senha Cidadão e, no dia seguinte, repetir
os passos para o cadastramento da Senha Internet.
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Somente usuários do MDS poderão enviar a documentação por correspondência.

3.1. PROCEDIMENTO PARA CADASTRAMENTO DE SENHA INTERNET PELO USUÁRIO

Após o recebimento do Comunicado de Cadastramento de Usuário Externo, encaminhado pela
agência, acessar o link abaixo no sitio da Caixa Econômica Federal para cadastrar a senha a
ser utilizada no SIBEC:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/distribuicao_servicos_cidadao/bolsa_familia/index
.asp

Clicar no botão SIBEC Sistema de Benefício ao Cidadão, no qual será exibida a seguinte tela:

Preencher com a inscrição NIS (PIS/PASEP) e clicar no botão cadastrar senha
internet, onde será exibida a tela abaixo:
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Preencher a senha cidadão de seis dígitos numéricos, cadastrada na agência e
confirmar.
Caso o usuário não tenha senha cidadão cadastrada, procurar uma agência da
Caixa para efetuar o cadastramento.
A seguir dar o aceite após leitura do Contrato de Prestação de Serviços ao
Cidadão.
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Após o cadastramento da senha o sistema exibirá a seguinte tela:

_________________________________________________________________________________________________________
Av. W3 Norte – SEPN – Quadra 515, Bloco B, 5º andar – Senarc – Sala 548 – CEP 70770-502 – Brasília – DF

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania

Aos usuários são atribuídos os direitos, prerrogativas e responsabilidades legais de
acesso ao SIBEC.

Atenção: a senha de acesso ao SIBEC é de
uso pessoal e intransferível, não podendo ser
compartilhada ou repassada a terceiros, sob
pena de responsabilização.

3.2. PROCEDIMENTO PARA DESCREDENCIAMENTO DE USUÁRIO

Nos casos em que ocorram trocas na gestão local, para descredenciar um usuário
máster, deve-se utilizar o mesmo modelo da FICUS/E – Ficha de Cadastramento de
Usuário Externo (Anexo I).
Para realizar o descredenciamento do usuário, deve-se seguir a sequência:
Passo a) Marcar o campo Exclusão da FICUS/E e preencher os mesmos
campos relativos ao cadastramento.
Passo b) A FICUS/E também deve ser assinada pelo representante da Entidade
Externa ou Preposto que esteja habilitado a responder juridicamente pela Entidade
de que faz parte;
Passo c) A FICUS/E deve ser entregue na agência da CAIXA;
Passo d) Em até 2 (dois) dias úteis a CAIXA informará ao representante da
Entidade Externa ou Preposto do descredenciamento de usuário.

4. PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DOS USUÁRIOS
EXTERNOS, INCLUINDO OS AGENTES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Os agentes dos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública são:
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• Controladoria Geral da União – CGU;
• Tribunal de Contas da União – TCU;
• Procuradores do Ministério Público Federal – MPF;
• Promotores dos Ministérios Públicos Estaduais – MPE; e
• Outros agentes autorizados pelo MDS.
Os integrantes desses órgãos e instituições são credenciados para acesso ao Sibec
diretamente junto à CAIXA, de acordo com suas atribuições institucionais ou outros
instrumentos que vierem a regular ações conjuntas.
Para o credenciamento proposto acima, devem ser seguidos os seguintes
requisitos:
• Os representantes desses órgãos, em âmbito estadual ou municipal, não podem
autorizar o próprio cadastramento, sendo necessária a assinatura de seu superior
imediato na FICUS/E, com exceção para os Membros do Ministério Público Federal
(Procuradores da República, Procuradores Regionais da República e
Subprocuradores-Gerais da República) que possuem autonomia para tal;
• Qualquer agência da CAIXA pode receber a documentação entregue pelo
representante dos órgãos de controle para fins de cadastramento de usuários;
• Sendo este representante autoridade máxima no seu âmbito de atuação,
municipal ou estadual, poderá autorizar o cadastramento dos demais funcionários
que atuam na fiscalização local.
No âmbito da agência da CAIXA são seguidos os procedimentos:
 A agência recebe do representante do órgão de controle ou dos próprios
procuradores federais, estaduais e/ou regionais o Ofício de solicitação de
cadastramento para acesso ao SIBEC;
 A agência fornece ao representante da instituição ou aos próprios
procuradores/promotores duas vias da FICUS/E, juntamente com duas vias da
Política para Acesso aos Recursos Computacionais da CAIXA por Entidades
Externas, que deverão ser entregues para cada um dos usuários que serão
cadastrados;
 A instituição retorna a agência uma via da FICUS/E e da Política para Acesso
aos Recursos Computacionais da CAIXA por Entidades Externas, de cada usuário
a ser cadastrado, devidamente preenchida, assinada e rubricada;
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 A instituição deverá também entregar cópia legível da documentação dos
usuários, a qual é confrontada com o documento original, ou cópia autenticada em
Cartório, conforme abaixo:
o

Identidade Funcional do representante da instituição que está
autorizando o cadastramento do(s) usuário(s).

o

Identidade e CPF do(s) usuário(s) indicado(s) na(s) FICUS.

Os acessos a ser liberados permitirão a seguintes ações:
i)

Consultas

ii)

Relatórios

iii)

Consulta Relatórios e Arquivos

iv)

Infraestrutura

v)

Manual

vi)

Calendário Operacional

5. ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA FICUS/E
Preencher os campos do formulário em letra de forma legível e sem rasuras.
Atenção: O campo nº 6 é reservado à CAIXA e
não deve ser preenchido pelo município.
Os passos para o preenchimento da FICUS/E são:
Passo a) Marcar o campo Inclusão.
Passo b) No campo 1- Dados da Entidade Externa: registrar a razão social,
CNPJ, Endereço completo, Cidade, UF, CEP e telefone da unidade em que o
usuário máster está lotado;
Passo c) No campo 2- Dados do Usuário Externo: registrar os dados do usuário
que está sendo credenciado. É obrigatório o preenchimento dos campos: nome
completo, CPF, PIS/NIS, Data de nascimento, Carteira de identidade (número,
órgão emissor/UF e data de emissão), Nome da mãe e endereço de e-mail
corporativo.
Passo d) No campo 3 – Solicitação de Acesso:
SIBEC – Sistema de Benefícios ao Cidadão.

o usuário deverá registrar

Passo e) No campo 4 – Observações: registrar o perfil de usuário, de acordo
com os acessos definidos na matriz de acesso do SIBEC.
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6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS MUNICÍPIOS/ESTADOS
QUANTO AO ACESSO AO SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS
1. Os gestores municipais e os coordenadores estaduais do Programa Bolsa
Família comprometem-se a manter os acessos dos usuários aos sistemas
computacionais da CAIXA, permitida por meio da FICUS/E, no que diz respeito à
utilização, impedindo o acesso a qualquer outro usuário que não esteja cadastrado
ou atuando na gestão de benefícios na localidade.
2. Os gestores municipais e os coordenadores estaduais do Programa Bolsa
Família comprometem-se a informar tempestivamente à CAIXA o desligamento de
qualquer dos funcionários cadastrados, com vistas ao imediato cancelamento dos
seus acessos.
3. A não utilização do acesso por parte do funcionário do município/estado
cadastrado, por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, implicará o
cancelamento de sua permissão Para recadastramento deverá ser solicitado que
repita todo o processo de cadastramento.
4. Havendo acesso indevido ou qualquer dano às informações que a CAIXA tenha
tornado disponíveis aos gestores municipais e os coordenadores estaduais do
Programa Bolsa Família, todos os acessos concedidos no respectivo âmbito serão
imediatamente cancelados, sendo-lhe aplicados os procedimentos civis e penais
cabíveis.
5. Os gestores municipais e os coordenadores estaduais do Programa Bolsa
Família comprometem-se pela exatidão e a veracidade dos dados informados nas
FICUS/E, encaminhadas à CAIXA, bem como a veracidade dos dados informados
dos usuários cadastrados em sua localidade. Os usuários cadastrados devem ter
acesso a "Política para Acesso aos Recursos Computacionais da CAIXA por
Entidades Externas” (Anexo II).
6. Está a cargo dos gestores municipais e dos coordenadores estaduais do
Programa Bolsa Família fazer cumprir a “Política para Acesso aos Recursos
Computacionais da CAIXA por Entidades Externas”, bem como orientar suas
equipes a dar adequada utilização e tratamento a todas as informações que a
CAIXA lhe tornar disponíveis, com a proteção e zelo necessários.

7. CONTRATO FIRMADO ENTRE A CAIXA E O MDS PARA ACESSO
AOS SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO AGENTE OPERADOR
1. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), firmou com
a Caixa Econômica Federal (CAIXA) o contrato nº 1/2013, de 28 de dezembro de
2012, publicado no DOU de 08 de janeiro de 2013. O objeto é a prestação de
serviços no âmbito do Cadastro Único e das ações de transferência direta de renda
do Governo Federal sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
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2. Conforme dispõe o item 2.4.6.1 do Apêndice I – Procedimentos Operacionais,
do Anexo do Contrato, a CAIXA, quando solicitada, efetuará o cadastramento e
controle de acesso aos usuários externos em seus Recursos Computacionais
vinculados ao contrato, incluindo os agentes dos órgãos do controle interno e
externo da administração pública.
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ANEXO I - FICHA DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS EXTERNO – FICUS/E
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ANEXO II - POLITICA PARA ACESSO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA
CAIXA POR ENTIDADES EXTERNAS
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ANEXO III – EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DE FICUS
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