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Serviço/ Programa de Família Acolhedora 
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Acolhimento em Família Acolhedora. Qual questionário do Censo SUAS preciso preencher? 

É necessário preencher o questionário Família Acolhedora para a sede do serviço/programa. No 

ano de 2016, era necessário preencher o Questionário Unidade de Acolhimento. Nesse ano, o 

Serviço terá um questionário próprio. 

Além desse, no questionário da Gestão Municipal também existem perguntas sobre o Serviço de 

Família Acolhedora. 

 

Como devo fazer? 

O primeiro passo é checar se o serviço/programa está cadastrado no CadSUAS na aba Unidade 

de Acolhimento. 

 

COMO CHECAR O CADASTRO DO SERVIÇO/PROGRAMA DE FAMÍLIA ACOLHEDORA NO CADSUAS 

 

1. Acesse http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/mainMenu.html com o login e senha. O 

perfil de acesso para alterar o CadSUAS é “cadsuas.municipio” (em caso de dúvidas, 

consulte a FAQ do Sistema de Autorização e Autorização – SAA) 

2. Clique na aba “Rede Socioassistencial” e depois em “Unidade de Acolhimento”, conforme 

as imagens abaixo: 

Serviço que organiza o acolhimento de crianças ou adolescentes em residências de 
famílias acolhedoras cadastradas.  

O serviço proporciona o atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção 
individualizada e convivência comunitária. Em cada Família Acolhedora são recebidas 
uma criança ou adolescente por vez, exceto quando se tratar de grupo de irmãos. 

O serviço é responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias 
acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente 
acolhido e sua família de origem. 

Para mais informações, consulte a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(2009). 

http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/mainMenu.html


 

 

3. Preencha a UF, o Município, e clique em “Pesquisar” 

 

 

4. Verifique se o Serviço/Programa já está cadastrado.  

 

5. SE O SERVIÇO/PROGRAMA JÁ ESTIVER CADASTRADO (como na imagem abaixo), é preciso 

conferir os dados (atualizar, se necessário) e informar a “modalidade”. 

 

 

 

 



COMO ATUALIZAR O CADASTRO DO SERVIÇO/PROGRAMA DE FAMÍLIA ACOLHEDORA NO CADSUAS 

Preencha o campo “Modalidade”, selecionando a opção “Família Acolhedora”  

 



6. SE O SERVIÇO/PROGRAMA NÃO ESTIVER CADASTRADO: É preciso adicionar uma nova 

unidade:  

 

COMO CADASTRAR UM NOVO SERVIÇO/PROGRAMA DE FAMÍLIA ACOLHEDORA NO CADSUAS 

7. Clique em “Adicionar”, se o serviço/programa não estiver cadastrado no CadSUAS. 

 

8. Em seguida, preencha os dados de identificação e endereço. 

 IMPORTANTE: O nome deve começar pela expressão “Unidade de Acolhimento” (já vem pré-

preenchido) como no exemplo abaixo. Recomendamos acrescentar o termo “Família Acolhedora” 

no nome. 

(Exemplo: “Unidade de Acolhimento Família Acolhedora”) 

9. O número de vagas é a quantidade máxima de crianças que o serviço pode receber no 

momento do cadastro.  Por exemplo, o programa tem 5 famílias cadastradas. Como cada 

família pode receber apenas 1 criança (exceto na hipótese de acolhimento de irmãos), 

então a capacidade de atendimento (vagas) deveria ser “5” (cinco). 

 



 

 

10. Na aba identificação, preencha também a modalidade, selecionando a opção “Família Acolhedora”: 

 

 



 

 

Ao cadastrar uma Unidade de Acolhimento, a Natureza pode ser “Governamental” ou “Não 

Governamental”. Para as Unidades de natureza Governamentais, o  campo CNPJ não aparece para 

preenchimento.  

 

Já nas Unidades de natureza não governamentais, é necessário inserir o CNPJ. 

 

A sede do Programa/Serviço pode ser dentro 

do órgão gestor, ou em prédio/sala 

independente ou mesmo dentro de uma 

unidade Socioassistencial.  

O cadastro no CadSUAS deverá utilizar o 

endereço dessa sede, independente se é o 

mesmo endereço do órgão gestor ou de uma 

unidade. 

Se a gestão do serviço estiver no mesmo 

endereço de uma unidade Socioassistencial já 

existente (como CREAS, Unidade de 

Acolhimento, etc.), o CadSUAS exibirá uma 

mensagem automática, alertando que uma 

outra unidade já está cadastrada para o 

mesmo endereço. 

Nesse caso, acrescente no nome do 

logradouro alguma diferenciação em relação 

ao endereço original, como: “Casa A”, 

“Fundos”, “Sala 12”, entre outros. 



 

O campo Esfera possui duas opções, Estadual e Municipal, que já serão apresentadas de 

acordo o perfil do usuário que acessou o sistema e não é possível a sua alteração pelos gestores 

Estaduais ou Municipais. 

 

 



11. Na aba Recursos Humanos, é preciso cadastrar tanto a equipe técnica responsável pela 

gestão do serviço/programa, quanto o responsável de cada uma das famílias 

cadastradas. 

 

 

Em 2016, deveria ser cadastrada apenas a Equipe Técnica. Neste ano, os responsáveis de cada uma das 

famílias também deverão ser cadastrados. Para cadastrar a equipe técnica e as famílias na aba “Recursos 

Humanos”, é preciso primeiramente realizar o cadastramento na aba “Pessoa Física”. 

 

COMO CADASTRAR PESSOA FÍSICA NO CADSUAS 

 

12. Ao clicar na opção “Pessoa Física” do menu principal o sistema abrirá a página “Pesquisar 

Pessoas”. Informe o “CPF” e clique no botão “Pesquisar”. 

 



 

13. Após a pesquisa, clicar em “Adicionar” para que o sistema apresente um formulário 

composto pelas abas Informação (inserir os dados do responsável) e Endereço para Contato, 

(inserir o endereço residencial. 

 

14. Após preencher a aba Identificação, ao clicar em “avançar” no final do formulário é 

possível preencher a aba de Endereço para contato.  



 

 

15. Ao salvar o registro, a pessoa estará com seu cadastro efetivado no CadSUAS e deverá ser 

vinculada à Unidade de Acolhimento.  

16. Acesse a “Unidade de Acolhimento Família Acolhedora” que deseja vincular a equipe.  Na 

aba “Recursos Humanos”, é preciso VINCULAR a Equipe Técnica e o responsável familiar 

anteriormente cadastrado. Isso é possível acionando o ícone da lupa ao lado do campo nome.  

 

 
 

Para inserir/atualizar os dados da Equipe Técnica, preencha os campos de acordo com o 

cargo/função; a carga horária e o vínculo institucional do(a) trabalhador(a). 

 

 



Para inserir os dados do(a) Responsável Familiar de cada uma das famílias, considere as seguintes 

instruções de preenchimento:  

No campo Cargo/Função, escolher a opção “Família Acolhedora”;  

em Carga horária, “Maior que 40 horas semanais”;  

no Vínculo Institucional, selecionar “Sem vínculo”; e  

no campo Início do Exercício da Função, preencher com a data em que o Termo de Adesão e 

Compromisso foi assinado pelo Responsável Familiar. 

 

Após o cadastramento, o questionário do Censo SUAS “Família Acolhedora” estará disponível para 

preenchimento pelo Serviço/Programa de Família Acolhedora. 

   

QUESTIONÁRIO DE GESTÃO MUNICIPAL 

No questionário Censo SUAS 2017 – questionário Gestão Municipal permanece uma pergunta a seguir, 
que deverá ser respondida pelo gestor municipal. 

 


