
Traz indicadores dos principais programas do Ministério
 da Cidadania. É possível fazer busca por palavra chave ou
por programa. Dentre as funcionalidades da ferramenta 
destacam-se a possibilidade de baixar dados, visualizar a informação
por diferentes desagregações geográficas e visualizar os resultados no mapa

     VIS DATA

 Apresenta todas as informações necessárias para 
apoiar os gestores municipais do Programa Auxílio 
Brasil e do Cadastro Único

Auxílio Brasil e Cadastro 
Único no seu município

Permite consultar, selecionar e extrair 
informações agregadas constantes no 

CadÚnico tais como: nº de famílias 
cadastradas, situação da atualização 

do cadastro, dados demográficos, 
dentre outras

     CECAD 2.0

                                             Permite elaborar
tabulações dos dados 

levantados no Censo 
SUAS, ou seja, dos 

serviços executados no 
âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social - SUAS

Portal de Dados Abertos

A disponibilização dos dados e as ferramentas informacionais descritas foram
desenvolvidas e são mantidas pela SAGI/SE/MC

Referências

É possível acessar as principais bases do Ministério 
da Cidadania e produzir tabulações simples e 
cruzadas de bases como os Censos e o Cadastro Único

Microdados

Dados e ferramentas informacionais
Saiba o que encontrar em cada ferramenta

informacional

Mops

 Traz informações sobre serviços, equipamentos 
públicos e programas sociais em municípios, 

microrregiões e estados. Traz a localização e o 
contato dos equipamentos, gera relatórios 

socioterritoriais e cartogramas personalizados

Possibilita a consulta e 
extração de estatísticas a 

partir da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 

Contínua, de divulgação anual, 
produzida pelo IBGE

 Direciona para o Portal de Dados abertos do Governo 
Federal, onde é possível acessar as bases de dados dos 

principais programas do Ministério da Cidadania

TAB PNADC

TAB Suas

               As ferramentas informacionais mantidas pela SAGI disponibilizam 
dados e informações de responsabilidade de cada secretaria gestora do 

respectivo programa, sendo destinados ao apoio à gestão e informação à 
sociedade e não guardam relação com as ações de fiscalização e controle


