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Cadastro Único
A porta de entrada para você receber os benefícios dos Programas 
Sociais do Governo!

O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famí-
lias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm: 
- Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal 
total de até três salários mínimos. 

Fazendo parte do Cadastro Único, sua família pode ser beneficiada por 
Programas Sociais, como Tarifa Residencial Social da Água, Bolsa Famí-
lia, Renda Cidadã, Ação Jovem, Tarifa Social da Energia Elétrica, 
Programa Minha Casa, Minha Vida, Cartão Gratuidade do Transporte à 
Pessoa com Deficiência – Cartão Vai, Cartão do Idoso Interestadual, 
Benefício de Prestação Continuada- BPC, Viva Leite, entre outros.

Endereço: 
Rua XV de Novembro, 1219 – Centro

Telefone: 3422-9052 / 3435-4161 
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8h às 16h
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Perguntas Frequentes
O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único é uma base de dados socioeconômicos do Governo 
Federal que dá acesso às famílias de baixa renda aos programas sociais 

municipais, estaduais e federais

Quem pode fazer o Cadastro Único?
Famílias com renda de até três salários mínimos ou famílias com renda de 

até meio salário mínimo por pessoa.

A inclusão nos programas 
sociais é automática?

O cadastramento não significa a inclusão automática nos programas 
sociais. A Seleção e o atendimento por esses programas ocorrem de 

acordo com os critérios e procedimentos de cada um deles.

Quem devo incluir no Cadastro Único?
Todas as pessoas que moram na mesma casa que você e dividam renda e 

despesa, mesmo que não tenham parentesco.

Quando devo atualizar o Cadastro Único?
O cadastro deve ser atualizado uma vez por ano ou sempre que houver 
alguma mudança nas informações prestadas na última entrevista (ex.: 

renda, endereço, escola, composição familiar, etc.).
A Família deve agendar a atualização e comparecer ao local de cadastra-

mento com os documentos de todos os moradores da casa. 
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