Guamaré (RN)
A integração do Programa Municipal
Renda Cidadã ao Cadastro Único
Objetivo

Metodologia

Utilizar os parâmetros do Cadastro Único do Governo
Federal para o alinhamento e monitoramento do Benefício Municipal “Programa Renda Cidadã”.

Após o cruzamento de dados, foi construído um Plano de
Acompanhamento que contemplou as seguintes ações:
● Reuniões com os usuários da Assistência Social;
● visitas domiciliares;
● elaboração de pareceres sociais deferindo ou indeferindo o benefício;
● bloqueio do benefício para impelir as famílias a comparecer na SEMAS e regularizar a situação;
● unificação e sistematização no acompanhamento
dos beneficiários, a partir dos critérios estabelecidos
em lei.

Público-alvo
Beneficiários do Programa Municipal Renda Cidadã
do município de Guamaré/RN.

Apresentação
O Programa Renda Cidadã – PRC é um
programa de transferência de renda
que se utiliza das condicionalidades
do Programa Bolsa Família, e tem
como objetivo atender famílias em situação de extrema
pobreza, com iminentes riscos sociais e econômicos.
Esse benefício se dá por meio de um cartão padronizado, denominado Renda Cidadã, com crédito mensal de
R$ 125,00, operações de compra e venda no comércio
local, em empresas credenciadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Em 2013, a Equipe de Vigilância Socioassistencial identificou que alguns ajustes deveriam ser feitos, por meio do
cruzamento de dados entre o Cadastro Único e o Renda Cidadã. Foram identificados beneficiários que não possuíam
Número de Identificação Social – NIS, que tinham cadastro
desatualizado ou eram cadastrados em outros municípios,
além dos casos com divergência entre Responsável pela
Unidade Familiar – RF no Cadastro Único e no PRC.

Resultados
Como resultado desse trabalho, houve a mudança na
fabricação dos cartões magnéticos assegurando que
todos os beneficiários do “Renda Cidadã” fossem identificados a partir do NIS, além da identificação no Formulário Suplementar 1 do Cadastro Único, no campo
2.01, item 5, como forma de controle do benefício e o
aperfeiçoamento da Gestão das Condicionalidades do
Programa Bolsa Família que são as mesmas utilizadas
pelo Programa Renda Cidadã.

