
FAQ - CENSO SUAS_POSTO DO CADASTRO UNICO 

1 - O que é um Posto do Cadastro Único? 

O Posto do Cadastro Único é qualquer lugar que realize entrevistas de inclusão e/ou 

atualização para o Cadastro Único para Programas Sociais e que não seja nem Centro de 

Referência de Assistência Socia (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) ou Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro Pop) 

 

2 – Um entrevistador do Cadastro Único que trabalha em um equipamento público de uma 

política específica caracteriza um Posto do Cadastro Único? 

Sim. Uma pessoa que realiza entrevistas do Cadastro Único em um local específico já 

caracteriza um Posto de Cadastro Único. Essa pessoa pode trabalhar em um equipamento de 

política da Assistência Social ou de um programa usuário do Cadastro Único ou de outra 

política pública. 

 

3 – Um local que apenas realiza atividade de gestão do Cadastro Único, mas não realiza 

entrevistas caracteriza um Posto do Cadastro Único 

Não. Um local que apenas realiza gestão do Cadastro Único, mas não atende famílias não é 

considerado um Posto do Cadastro Único.  

 

4 – Todas as entrevistas do Cadastro Único são realizadas em CRAS, preciso preencher o 

questionário de Posto do Cadastro Único? 

Não. Se as entrevistas do Cadastro Único forem realizadas no CRAS, as perguntas relativas à 

gestão e atendimento do Cadastro Único deverão ser respondidas no questionário CRAS, que 

replica boa parte do questionário Posto do Cadastro Único. 

 

5 – O CRAS realiza entrevistas do Cadastro Único com equipe não vinculada aos serviços 

socioassistenciais, o município precisa preencher o questionário de Posto do Cadastro 

Único? 

Não. Se as entrevistas do Cadastro Único forem realizadas no CRAS, as perguntas relativas à 

gestão e atendimento do Cadastro Único deverão ser respondidas no questionário CRAS, que 

replica boa parte do questionário Posto do Cadastro Único. 

 

6 – Algumas das atividades descritas como atividades de Cadastro Único no questionário 

CRAS são realizadas pela equipe dos serviços socioassistenciais, e não do Cadastro Único, 

indico que a atividade é realizada no âmbito do Cadastro Único? 

Sim. Mesmo que a atividade não seja realizada pela equipe do Cadastro Único, se ela for 

realizada no CRAS, ela deve ser identificada. Isso ajuda a mapear se algumas atividades que 

precisam ser realizadas no âmbito do Cadastro Único são realizadas independentemente do 

equipamento onde ela é realizada. 
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7 – Não sei quando o Posto de Cadastro Único foi criado, que data marcar? 

Você pode marcar uma data aproximada. Por exemplo, o posto foi criado quando o Programa 

Bolsa Família passou a ser implementado no município, no ano XXXX. Nesse caso, pode 

registrar a data aproximada do início de implementação do programa. 

 

8 – Como registro a equipe do Cadastro Único no CadSUAS? 

Os funcionários do Cadastro Único devem ser registrados no CadSUAS de acordo com o local 

em que trabalham. Aqueles que trabalham nos CRAS devem ser registrados como equipe do 

CRAS. Os que trabalham em postos do Cadastro Único, devem ser registrados como equipe do 

Posto. Nesse caso, deve-se seguir todas as orientações de registro do Posto do Cadastro Único 

no CadSUAS. Já os funcionários da gestão, que não trabalham em nenhum equipamento 

específico, devem ser registrados no equipamento “órgão gestor”. Ao fazer o registro, será 

possível identificar que o trabalhador tem como área de atuação o Cadastro Único. 

 

9 – Por causa do Estado de Emergência motivado pela pandemia de Covid-19, o Posto do 

Cadastro Único deixou de realizar boa parte das atividades que em geral ele realiza. Como 

respondo as perguntas, considero o funcionamento do posto em uma situação típica ou 

durante a pandemia? 

Sempre que não houver uma data de referência identificada no enunciado, a gestão municipal 

pode considerar uma situação típica. O questionário de Posto do Cadastro Único e de CRAS 

vão identificar as mudanças no atendimento causados pela pandemia de Covid-19 em um 

bloco específico sobre esse tema. Mas se houver indicação de período de referência no 

enunciado, considere esse período, mesmo que tenha sido totalmente atípico. 

 


