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Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2016
Cartazes e filipetas com as datas de pagamento dos benefícios foram distribuídos pela CAIXA
para agências, lotéricas e correspondentes. Em janeiro, os saques serão feitos a partir do dia 18
Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2016. Para saber em que dia sacar o
benefício, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no
cartão. Para cada final do NIS, há uma data correspondente por mês, que indica o primeiro dia em que a
família pode fazer o saque.

Na imagem acima, a linha destacada em amarelo é o exemplo de uma família com o NIS do titular do
cartão terminado em 4. Assim, basta identificar o número 4 na coluna à esquerda da tabela e ler a linha
até o final para saber todas as datas de saque do benefício ao longo do ano. Esse layout segue a
alteração realizada no ano passado, para facilitar a compreensão das pessoas — a leitura é mais direta,
apenas na horizontal.
O benefício do PBF é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em janeiro, por
exemplo, os benefícios serão pagos entre os dias 18 e 29. Os recursos ficam disponíveis para saque
durante 90 dias.
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), agente operador do Programa, está distribuindo, em todo o Brasil,
cartazes e filipetas (panfletos individuais) nos locais de pagamento — agências, lotéricas e
correspondentes bancários (comércios com a marca CAIXA Aqui). Os Gestores Municipais do PBF podem

entrar em contato com sua agência de relacionamento para tentar obter esse material. O calendário
também está disponível no endereço eletrônico http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-quee/beneficios/calendario_BF2016.jpg.
Mais informações nos cartazes
Nos cartazes do calendário, os telefones do Atendimento CAIXA ao Cidadão (0800 726 0207) e da
Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS — 0800
707 2003) foram colocados em destaque. Os cartazes fazem, ainda, menção ao extrato de pagamento,
lembrando que nele as famílias beneficiárias podem ler a “Mensagem Bolsa Família” e o valor integral de
seu benefício.
Aplicativo para celulares
As datas de pagamento do PBF em 2016 também podem ser consultadas no aplicativo Bolsa Família para
celulares smartphones. O app, produzido pela CAIXA, está disponível para download gratuito em vários
sistemas. Para baixar, procure, no menu do aparelho, o ícone da loja de aplicativos (se o celular for
Android, na Google Play; se for iPhone, na Apple Store; ou se for Windows Phone, na Windows Store).
Digite “Bolsa Família” no espaço de busca da loja. Em seguida, toque no ícone amarelo com o nome Bolsa
Família (abaixo estará escrito Caixa Econômica Federal), clique em instalar e depois em aceitar e aguarde
a instalação.

Mudanças na portaria da Revisão Cadastral
A Portaria MDS nº 118, de 30 de dezembro de 2015, traz aperfeiçoamentos para a Revisão Cadastral
dos beneficiários do Programa Bolsa Família. A nova portaria altera alguns dispositivos da Portaria
MDS nº 617, de 11 de agosto de 2010, que regulamenta todo o processo de revisão.
As mudanças têm por objetivo preparar as condições para a Revisão Cadastral de 2016. A inclusão
dos termos “situação de pobreza e de extrema pobreza” no parágrafo único do Artigo 1º da Portaria
nº 617/2010 teve por objetivo apenas dar maior clareza quanto ao público da ação. A alteração no
artigo 4º e a revogação de alguns dispositivos permitem maior flexibilidade ao processo, tornando
possível a construção de um cronograma de trabalho que melhor coordene a revisão com outros
eventos que afetam a administração municipal.

Novos arquivos da Atualização Cadastral 2015
A Ação de Atualização Cadastral 2015 — que reúne os processos de Revisão Cadastral e Averiguação
Cadastral — ainda está em curso. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS)
disponibilizou, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), novos arquivos, referentes
à Etapa 1 e à Etapa 2 da ação. O município deve manter as ações de atualização cadastral até o fim o
processo, lembrando que os cadastros não atualizados das famílias em Averiguação Cadastral serão
excluídos do Cadastro Único em junho de 2016.

ANOTE NA AGENDA
12 de fevereiro — Data-limite para as famílias incluídas no lote 2 da Revisão Cadastral 2015
atualizarem seus cadastros. Quem não atualizar terá os benefícios cancelados em março de 2016.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, entre em contato com a Central de Relacionamento do MDS, pelo endereço
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/contato ou pelo telefone 0800 707 2003.

