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Aplicativo para consulta, seleção e extração de informações do
Cadastro Único está disponível aos estados e municípios de todo o País
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) desenvolveu um novo aplicativo para
acesso aos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que já está disponível
aos estados e municípios de todo o Brasil. O sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do
CadÚnico (CECAD) atenderá à demanda de dados para planejamento e implantação de políticas públicas.
O CECAD permite que seja feita a tabulação de dados dos estados, do Distrito Federal (DF) e municípios
a partir de frequência simples ou por meio do cruzamento de duas variáveis, utilizando informações de
diversos blocos do formulário do Cadastro Único. Os municípios poderão identificar, por exemplo, famílias
extremamente pobres e que tenham indícios de trabalho infantil, famílias com crianças e que não
tenham acesso à água canalizada e etc. Além disso, é possível acessar informações individualizadas
incluídas no Cadastro Único a partir do nome completo e do Número de Identificação Social (NIS).
O aplicativo apresenta quatro níveis de consulta:
a) TABULADOR: Permite o cruzamento de duas variáveis do Cadastro Único e a aplicação de filtros;
b) FREQUÊNCIA SIMPLES: Permite a tabulação de apenas uma variável do Cadastro Único;
c) EXTRATOR DADOS: Permite extrair informações das famílias inscritas no Cadastro Único, em formato
CSV, com alguns filtros, tais como o pertencimento a grupos tradicionais e específicos;
d) BUSCA NOME/NIS: Permite consultar as informações analíticas da pessoa (formulário completo). A
pessoa poderá ser consultada com base nos seguintes parâmetros: Nome, NIS e/ou CPF.
O “Tabulador” e a “Frequência Simples” possibilitam uma visão agregada das características das pessoas
e famílias cadastradas nos municípios, DF e estados pesquisados. O “Extrator Dados” e “Busca
Nome/NIS” permitem a realização de consultas detalhadas, onde a menor unidade de análise é a família
ou a pessoa.
Nesta primeira versão do CECAD, há informações sobre algumas variáveis do Cadastro Único que ainda
não estão disponíveis. Entretanto, o aplicativo estará em processo de aprimoramento constante a partir
da avaliação e das sugestões dos usuários.
Como acessar o CECAD?
A ferramenta CECAD está disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF).
Caso haja dúvidas de como acessar o SigPBF, consulte os guias disponíveis aqui ou o Bolsa Família
Informa nº 241.

Ao acessar o SigPBF, o usuário deverá clicar no menu superior, no link “CECAD”, conforme figura a
seguir:
Figura 01 – Link de acesso ao CECAD

Ao clicar no link, será aberta uma nova janela com a página inicial do CECAD, conforme figura a seguir:
Figura 02 – Página inicial do CECAD

Para obter mais informações sobre as possibilidades de consulta do CECAD, acesse a Instrução
Operacional n°14/Senarc/Snas/Sagi/MDS, de 19 de março de 2012.
ATENÇÃO: Para garantir o sigilo das informações, cada município/estado poderá visualizar apenas os

dados de sua área de abrangência.
Fique atento: Em breve, será disponibilizado aos gestores municipais e coordenadores estaduais um
curso a distância sobre o CECAD. Divulgaremos mais informações aqui no Bolsa Família Informa.
Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas ao MDS no e-mail institucional cecad@mds.gov.br

Versão atualizada do Caderno do IGD-M está disponível no portal do MDS
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) atualizou o Caderno do Índice de Gestão
Descentralizada Municipal (IGD-M), que já está disponível no portal do MDS.
O Caderno contém informações necessárias à implementação do IGD-M, Despesa Orçamentária,
Controle Social e Transparência Pública, temas atuais relevantes para a Gestão do PBF e do Cadastro
Único.
Além disso, aponta sugestões e exemplos de uso do IGD-M, de forma que os recursos possam ser
empregados na melhoria da qualidade da Gestão do PBF e do Cadastro Único com mais segurança.
Tais sugestões, que passaram por revisão e adequação da Senarc, surgiram dos próprios
questionamentos dos gestores no Observatório de Boas Práticas.
É muito importante que os gestores municipais do PBF e suas equipes técnicas tenham conhecimento
aprofundado de todo o material, da mesma forma que os coordenadores estaduais e suas equipes
dominem o Caderno do IGD-E, disponível, também, no portal.
Acesse aqui o Caderno do IGD-M
Acesse aqui o Caderno do IGD-E
ANOTE NA AGENDA
Revisão Cadastral – prevista para abril/2012;
Auditorias – prevista para maio/2012;
Exclusão das famílias desatualizadas há mais de 48 meses – prevista para julho/2012;
Disponibilização da lista de Auditoria aos gestores municipais – maio/2012;
Disponibilização da lista de Famílias com cadastros desatualizados há mais de 48 meses –
julho/2012
Famílias não localizadas no processo de acompanhamento de condicionalidade de educação - a
definir
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação de
Atendimento da Senarc:. 0800 707 2003

