MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Instrução Operacional nº 063/ SENARC/ MDS

Brasília, 13 de junho de 2013.

Reeditada em 25 de julho de 2013

Assunto: Orienta os municípios sobre o
processo de Averiguação Cadastral de 2013,
que abrange famílias identificadas com
inconsistências nas informações declaradas no
Cadastro Único
1. INTRODUÇÃO
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é
um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa
renda, ou seja, aquelas com renda mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa ou
renda familiar mensal de até três salários-mínimos.
Para assegurar que as informações do Cadastro Único reflitam corretamente a
realidade desta população, os municípios têm papel fundamental na identificação das famílias de
baixa renda, na coleta de seus dados nos formulários de cadastramento e no registro das
informações coletadas na base nacional. A gestão local do Cadastro Único é responsável pela
integridade e veracidade dos dados cadastrais incluídos ou alterados. Pode, portanto, ser
responsabilizada por eventual captura inadequada de informações cadastrais que gerem
incorreções e prejuízos para os programas sociais que utilizam o Cadastro Único para a seleção
dos beneficiários.
Entre os programas sociais que utilizam o Cadastro Único, está o Programa Bolsa
Família (PBF), que é o principal usuário das informações das famílias cadastradas. A qualidade
das informações é indispensável, a fim de assegurar que as famílias beneficiárias desse programa
sejam, de fato, aquelas que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação. A qualidade dos
dados do Cadastro Único se torna cada vez mais importante, já que o uso da base tem se
ampliado e, hoje, é utilizada por todas as iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria.
Com o objetivo de garantir a qualidade das informações cadastrais, a Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) realiza verificações periódicas nas informações
registradas na base cadastral. Essas verificações visam identificar inconsistências nas
informações cadastrais, que são mapeadas a partir de dois processos: (i) comparação dos dados
do Cadastro Único com informações contidas em outros registros administrativos do Governo
Federal; e (ii) análise da consistência interna das informações coletadas.
Em 2013, em continuidade às ações periódicas de Averiguação Cadastral, a Senarc
promoveu nova série de análises e cruzamentos, a fim de identificar possíveis inconsistências nos
dados cadastrados e, com isso, acionar os municípios para promover sua averiguação e correção.
Esta Instrução Operacional aborda a primeira etapa do processo de Averiguação Cadastral de
2013, composta tanto por famílias beneficiárias como por não beneficiárias do PBF, identificadas
com indícios de inconsistência nas informações registradas no Cadastro Único. A identificação foi
realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela própria Senarc a partir do cruzamento
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da base do Cadastro Único com outros registros administrativos e a partir de análises de
consistências internas das informações declaradas no Cadastro Único.

2. PROCEDIMENTOS PARA AVERIGUAÇÃO OU TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS
CADASTRAIS.
A Averiguação Cadastral de que trata esta Instrução Operacional é composta por
três públicos distintos, aqui denominados Público A, Público B e Público C. Estes públicos foram
classificados conforme os indícios de inconsistência identificados e exigem tratamentos
diferenciados pela gestão municipal. A lista de famílias do Público B foi disponibilizada aos
municípios quando da publicação da primeira edição desta Instrução Operacional, em 13 de junho
de 2013.
As listas das famílias que compõem o público desta Averiguação Cadastral estão
disponíveis no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). A gestão municipal deve
acessar o SIGPBF, identificar o(s) público(s) presente(s) na Averiguação em seu município e
adotar os procedimentos necessários à correção das informações cadastrais, seguindo as
orientações contidas nesta Instrução Operacional.
Para auxiliar a identificação dos públicos presentes em cada município, a Senarc,
além das listas já citadas, disponibilizou a lista “publicos_averiguacao_2013_por_municipio” no
SIGPBF. Nesta lista, o gestor pode conferir os públicos disponíveis para o seu município.
Se o município não tiver qualquer marcação (identificada por um „X‟) para os
públicos A, B ou C é porque não foram encontradas famílias com inconsistências cadastrais na
localidade neste processo de Averiguação Cadastral,
Atenção:
Este Processo de Averiguação Cadastral não abrange todos os municípios brasileiros, deste
modo é possível que o município não tenha nenhuma família para análise e atualização
cadastral. Verifique no SIGPBF se há alguma lista para o seu município.
As listas dos públicos serão atualizadas mensalmente no SIGPBF para possibilitar
melhor gerenciamento das atividades no município. Instruções gerais sobre como acessar ou fazer
o download das listagens estão disponíveis no Anexo I desta Instrução Operacional.
Orientações específicas relativas a cada público desta Averiguação Cadastral estão
descritas nas seções seguintes.
2.1. Orientações para o Processo de Averiguações Cadastrais - PÚBLICO A
A identificação das famílias incluídas no Público A foi realizada com base no
Cadastro Único de abril de 2012. Para a verificação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família foi realizado o cruzamento da base do Cadastro Único com a Folha de Pagamento de
maio de 2012.
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2.1.1. Obtenção da lista das famílias
A lista correspondente ao Público A está disponível no SIGPBF. Instruções sobre
como acessar esta lista estão detalhadas no Anexo I desta Instrução Operacional.
O nome do arquivo correspondente a esta listagem possui o seguinte padrão:
“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_PUBLICO_A_Averiguacoes_2013.csv”
Exemplo de arquivo para o Município de Lajeado, no Estado do Tocantins:
“TO_LAJEADO_1712009_PUBLICO_A_Averiguacoes_2013.csv”
Na lista, há uma coluna denominada “publico”, que indica a que público as famílias
listadas pertencem – neste caso o “Público A”. O arquivo identifica as famílias que estão nesta
averiguação, indicando quais delas são beneficiárias do Programa Bolsa Família.
O arquivo com a lista dessas famílias está em formato “CSV”, no qual a primeira
linha contém o título de cada coluna, e as demais apresentam informações de todas as famílias
identificadas no procedimento de Averiguação Cadastral. Cada coluna contém as seguintes
informações:

Colunas
publico
chv_natural_prefeitura_fam
cod_familiar_fam
dat_atual_fam
vlr_renda_media_fam
nom_localidade_fam
nom_tip_logradouro_fam
nom_titulo_logradouro_fam
nom_logradouro_fam
num_logradouro_fam
des_complemento_fam
des_complemento_adic_fam
num_cep_logradouro_fam
cod_local_domic_fam
nom_pessoa_rf
num_nis_pessoa_atual_rf
marc_pbf_052013

Descrição
Especifica o público de averiguação do arquivo
Chave única de identificação da prefeitura
Código Familiar
Data da última atualização cadastral da família
Valor da renda média per capita da família

Legenda de Valores
Público A

R$

Campo de Endereço

Características do local onde está situado o
domicílio
Nome do Responsável da Família
Número do NIS do Responsável da Família
Marcação que identifica se família está no PBF,
Folha de Pagamento de maio de 2013

1= Urbanas
2= Rurais

1= Está no PBF
0= Não está no PBF
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2.1.2. Procedimentos para o tratamento das inconsistências cadastrais
O Público A é composto por famílias beneficiárias do PBF e por famílias não
beneficiárias.
Para tratar das inconsistências cadastrais identificadas pela Senarc, os municípios
devem atualizar os cadastros dessas famílias preferencialmente por meio de visita domiciliar.
Atenção:
 Para a atualização cadastral, é necessário realizar nova entrevista com a família.
 Atualize com atenção todos os dados da família que sofreram alguma alteração
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atualização cadastral.
As famílias beneficiárias do PBF também serão alertadas sobre a necessidade de
atualização cadastral, por meio de mensagens exibidas no extrato bancário de pagamento dos
benefícios. Também, receberão mensagem se tiverem os benefícios bloqueados ou cancelados
por falta de atualização cadastral, conforme quadro a seguir:
MESES DE PAGAMENTO EM QUE
AS MENSAGENS SERÃO EXIBIDAS

DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS

Agosto e setembro de 2013

VOCÊ PRECISA ATUALIZAR O SEU CADASTRO
ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2013.
PROCURE A PREFEITURA PARA QUE VOCÊ
CONTINUE RECEBENDO O BOLSA FAMÍLIA.

Outubro e novembro de 2013

BENEFÍCIO BLOQUEADO PORQUE SEU CADASTRO
NÃO FOI ATUALIZADO.
PROCURE A PREFEITURA PARA QUE VOCÊ
CONTINUE RECEBENDO O BOLSA FAMÍLIA.
MOTIVO: AVERIGUAÇÃO CADASTRAL.

Dezembro de 2013 a fevereiro de 2014

BENEFÍCIO CANCELADO PORQUE SEU CADASTRO
NÃO FOI ATUALIZADO.
PROCURE A PREFEITURA PARA QUE VOCÊ
CONTINUE RECEBENDO O BOLSA FAMÍLIA.
MOTIVO: AVERIGUAÇÃO CADASTRAL.

As famílias que fazem parte deste público receberão cartas enviadas pela Senarc
aos Responsáveis pelas Unidades Familiares (RF), alertando sobre a necessidade de imediata
atualização cadastral.
2.1.3. Prazos
Para tratamento das inconsistências cadastrais das famílias que compõem o Público
A, os municípios terão os seguintes prazos:
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SITUAÇÃO DO CADASTRO
IMPACTO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO PBF
Se não houver atualização cadastral até 20 de Benefício poderá ser BLOQUEADO a partir da
setembro de 2013
Folha de Pagamento de outubro de 2013
Se não houver atualização cadastral até 08 de Benefício poderá ser CANCELADO a partir da
novembro de 2013
Folha de Pagamento de dezembro de 2013
2.2. Orientações para o processo de Averiguações Cadastrais – PÚBLICO B
A identificação das famílias incluídas no Público B, cuja lista foi disponibilizada na
primeira edição desta Instrução Operacional em 13 de junho de 2013, foi realizada com a base do
Cadastro Único de abril de 2012. Para a verificação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família foi realizado o cruzamento da base do Cadastro Único com a Folha de Pagamentos de
maio de 2012.
2.2.1. Obtenção da lista das famílias
A lista correspondente ao público desta Averiguação Cadastral está disponível no
SIGPBF. Instruções sobre como acessar a listagem estão detalhadas no Anexo I.
O nome do arquivo correspondente a esta lista possui o seguinte padrão:
“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_PUBLICO_B_ Averiguacoes_2013.csv”
Exemplo de arquivo para o Município de Lajeado, no Estado do Tocantins:
“TO_LAJEADO_1712009_ PUBLICO_B_Averiguacoes_2013.csv”
O arquivo com a lista destas famílias está em formato “CSV”, no qual a primeira
linha contém o título de cada coluna, e as demais apresentam informações das famílias
identificadas no procedimento de Averiguação Cadastral. Cada coluna contém as seguintes
informações:
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Colunas
publico
chv_natural_prefeitura_fam
cod_familiar_fam
dat_atual_fam
vlr_renda_media_fam
nom_localidade_fam
nom_tip_logradouro_fam
nom_titulo_logradouro_fam
nom_logradouro_fam
num_logradouro_fam
des_complemento_fam
des_complemento_adic_fam
num_cep_logradouro_fam
cod_local_domic_fam
nom_pessoa_rf
num_nis_pessoa_atual_rf
marc_pbf_052013

Descrição
Especifica o público de averiguação do arquivo
Chave única de identificação da prefeitura
Código Familiar
Data da última atualização cadastral da família
Valor da renda média per capita da família

Legenda de Valores
Público B

R$

Campo de Endereço

Características do local onde está situado o
domicílio
Nome do Responsável da Família
Número do NIS do Responsável da Família
Marcação que identifica se família está no PBF,
Folha de Pagamento de maio de 2013

1= Urbanas
2= Rurais

1= Está no PBF
0= Não está no PBF

2.2.2. Procedimentos para o tratamento das inconsistências cadastrais
Este público de famílias é composto somente por famílias beneficiárias do PBF.
A fim de tratar as inconsistências cadastrais identificadas pela Senarc, os
municípios devem realizar a atualização cadastral dessas famílias preferencialmente por meio de
visita domiciliar, incluindo marcação relacionada à visita no campo 1.08 dos formulários do
Cadastro Único quando a atualização cadastral de fato se realizar por meio de visita domiciliar.
Portanto, mesmo que a família busque a gestão municipal para atualizar seu
cadastro, recomenda-se que seja feito, com rapidez, um agendamento de visita domiciliar para a
atualização do cadastro. Realizando a visita domiciliar, o município deve marcar o campo “2 - com
visita domiciliar”, no quesito 1.08 dos formulários do Cadastro Único, conforme figura abaixo:

As visitas domiciliares poderão ser realizadas conforme planejamento da gestão
local.
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Os benefícios do Programa Bolsa Família destas famílias foram bloqueados na
Folha de Pagamento do PBF de junho de 2013. Para alertar as famílias sobre a necessidade de
atualização cadastral, são registradas mensagens no extrato bancário de pagamento do PBF,
conforme quadro abaixo:
MESES DE PAGAMENTO EM QUE
AS MENSAGENS SERÃO EXIBIDAS

DESCRIÇÃO DAS MENSAGENS

Junho a setembro de 2013

VOCÊ PRECISA ATUALIZAR O SEU CADASTRO ATÉ 20 DE
SETEMBRO.
PROCURE A PREFEITURA PARA QUE VOCÊ CONTINUE RECEBENDO
O BOLSA FAMÍLIA.

Outubro a dezembro de 2013

BENEFÍCIO CANCELADO PORQUE SEU CADASTRO
NÃO FOI ATUALIZADO
PROCURE A PREFEITURA PARA QUE VOCÊ
CONTINUE RECEBENDO O BOLSA FAMÍLIA.
MOTIVO: AVERIGUAÇÃO CADASTRAL.

2.2.3. Prazos
Para tratamento das inconsistências cadastrais das famílias desta Averiguação
Cadastral, os municípios terão os seguintes prazos:
SITUAÇÃO DO CADASTRO
Identificadas inconsistências cadastrais

IMPACTO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO PBF
BLOQUEIO dos benefícios a partir da Folha de
Pagamentos de junho de 2013
Se não houver atualização cadastral até 20 de CANCELAMENTO dos benefícios a partir da
setembro de 2013
Folha de Pagamento de outubro de 2013
2.3. Orientações para o processo de Averiguações Cadastrais PÚBLICO C
Para elaborar a lista do Público C foi utilizada a base do Cadastro Único de abril de
2012. Para a verificação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família foi realizado o
cruzamento da base do Cadastro Único com a Folha de Pagamentos de maio de 2012.
2.3.1. Obtenção da lista das famílias
A lista correspondente ao Público C está disponível no SIGPBF. Instruções sobre
como acessar esta listagem estão detalhadas no Anexo I.
O nome do arquivo correspondente a esta listagem possui o seguinte padrão:
“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_PUBLICO_C_Averiguacoes_2013.csv”
Exemplo de arquivo para o Município de Lajeado, no Estado do Tocantins:
“TO_LAJEADO_1712009_PUBLICO_C_Averiguacoes_2013.csv”
Na lista há uma coluna denominada “público” que identifica em qual público da
Averiguação Cadastral 2013 as famílias da lista estão, neste caso no “Publico C”. O arquivo é
composto somente por famílias extremamente pobres, beneficiárias ou não do PBF.
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O arquivo com a lista destas famílias está em formato “CSV”, no qual a primeira
linha contém o título de cada coluna, e as demais apresentam informações de todas as famílias
identificadas no procedimento de Averiguação Cadastral. Cada coluna contém as seguintes
informações:
Colunas
publico
chv_natural_prefeitura_fam
cod_familiar_fam
dat_atual_fam
vlr_renda_media_fam
nom_localidade_fam
nom_tip_logradouro_fam
nom_titulo_logradouro_fam
nom_logradouro_fam
num_logradouro_fam
des_complemento_fam
des_complemento_adic_fam
num_cep_logradouro_fam
cod_local_domic_fam
nom_pessoa_rf
num_nis_pessoa_atual_rf
marc_pbf_052013

Descrição
Especifica o público de averiguação do arquivo
Chave única de identificação da prefeitura
Código Familiar
Data da última atualização cadastral da família
Valor da renda média per capita da família

Legenda de Valores
Público C

R$

Campo de Endereço

Características do local onde está situado o
domicílio
Nome do Responsável da Família
Número do NIS do Responsável da Família
Marcação que identifica se família está no PBF,
Folha de Pagamento de maio de 2013

1= Urbanas
2= Rurais

1= Está no PBF
0= Não está no PBF

2.3.2. Procedimentos para o tratamento das inconsistências cadastrais
A fim de tratar possíveis inconsistências cadastrais observadas pela Senarc, os
municípios devem atualizar os cadastros dessas famílias por meio de visita domiciliar. Além disso,
devem necessariamente preencher questionário específico no aplicativo Simac Questionários
hospedado no SIGPBF.
Atenção:
O Público C é composto, em sua maioria, por famílias extremamente pobres, beneficiárias ou
não do PBF. Portanto, é fundamental que seja realizada visita domiciliar para identificação do
nível de vulnerabilidade social destas famílias, realização da atualização cadastral e oferta das
ações e serviços requeridos quando necessário.
Ao realizar a atualização cadastral por meio de visita domiciliar, destacamos que
deve ser feita a marcação no campo “2 – com visita domiciliar” no quesito 1.08 dos formulários
do Cadastro Único, conforme figura a seguir:
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Quanto ao preenchimento do questionário, as instruções específicas sobre como
acessá-lo e respondê-lo estão descritas no Anexo III desta Instrução Operacional.
O tratamento das possíveis inconsistências relativas a este público deve seguir os
seguintes passos:
a) Preparação para a visita domiciliar
Antes de realizar a visita domiciliar às famílias do Público C, o Técnico Municipal deverá:
 Montar cronograma de visitas domiciliares;
 Consultar os dados das famílias a serem entrevistadas para embasar as visitas
domiciliares;
 Imprimir os questionários específicos no aplicativo Simac Questionários (deve ser
preenchido um questionário por família).
b) Durante a visita domiciliar
No questionário detalhado no Anexo III desta Instrução Operacional, há questões que
devem ser respondidas conforme a observação do Técnico Municipal que conduzir a visita
e questões que devem ser preenchidas de acordo com as informações prestadas pela
família entrevistada. Por isso, é necessário que o gestor esteja atento à real situação da
família, observando inclusive as condições de moradia e outras situações que podem
caracterizar a vulnerabilidade daquele grupo familiar. Durante a visita o Técnico Municipal
deverá:
 Atualizar o cadastro da família por meio do preenchimento dos formulários do
Cadastro Único;
 Preencher o(s) questionário(s) específico(s) do Público C.
c) Após a visita domiciliar
Entre as famílias inscritas no Cadastro Único, aquelas extremamente pobres estão em
maior situação de fragilidade e vulnerabilidade social. Assim, após realizar as visitas
domiciliares às famílias do Público C, caso confirmada a situação de vulnerabilidade
declarada no Cadastro Único, o Técnico Municipal deve solicitar que essas famílias sejam
priorizadas no atendimento e no acompanhamento realizado pelos assistentes sociais
municipais. Caso o técnico tenha dúvidas quanto a real situação socioeconômica da família
ou constate situações de omissão de informação ou prestação de informações inverídicas,
deve seguir os procedimentos descritos no Item 3 desta Instrução Operacional. É
importante que o Técnico Municipal não se esqueça de:
 Digitar no Sistema de Cadastro Único as informações atualizadas;
 Digitar no Simac Questionário as respostas aos questionários do Público C;
 Adotar as medidas necessárias relativas às famílias visitadas, conforme item 3.
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2.2.3. Prazos
Os municípios nos quais este público foi identificado têm até 18 de outubro de 2013
para a realização das visitas domiciliares e preenchimento do questionário referente ao Público C.
2.2.4. Repercussões
A partir da análise da atualização cadastral, conforme definida nesta Instrução
Operacional, e as respostas dos municípios registradas no questionário específico destinado ao
Público C, a Senarc avaliará os procedimentos a serem seguidos.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS
O município deve se organizar para que todas as famílias identificadas no processo
de Averiguação Cadastral recebam o tratamento especificado nesta Instrução Operacional,
conforme resumido no quadro abaixo:
PÚBLICO

PROCEDIMENTOS

PÚBLICO A

Atualização cadastral

PÚBLICO B

PÚBLICO C

PRAZOS

REPERCUSSÕES
Benefício
poderá
ser
20 de setembro de BLOQUEADO a partir da
2013
Folha de Pagamento de
outubro de 2013

08 de novembro de Benefício
poderá
ser
2013
CANCELADO a partir da
Folha de Pagamento de
dezembro de 2013
20 de setembro de Cancelamento
PBF
a
2013
partir
da
Folha
de
Atualização cadastral
Pagamento de outubro de
2013
18 de outubro de A Senarc analisará as
Atualização cadastral 2013
atualizações cadastrais e
com visita domiciliar e
o preenchimento dos
resposta
ao
questionários e definirá
questionário
os
procedimentos
a
serem seguidos.

3.1 Orientações para tratamento de omissão de informações ou prestação de informações
inverídicas pelas famílias
A visita domiciliar é fortemente recomendada para a correção das inconsistências
identificadas nos cadastros das famílias dos Públicos A, B e C, pois permite ao entrevistador
conhecer a real situação das famílias. Para as famílias que compõem o Público A e Público B, se
não for possível realizar visitas domiciliares devem ser chamadas para comparecimento em posto
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ou local da prefeitura designado para a atualização cadastral. É muito importante que a visita
domiciliar seja realizada para o tratamento das possíveis inconsistências observadas no Público C.
Caso persistam dúvidas sobre a veracidade dos dados informados pelas famílias,
mesmo após a visita domiciliar, o entrevistador deverá seguir os procedimentos descritos no artigo
23 da Portaria nº 177, de 2011. Assim, deve-se solicitar ao Responsável pela Unidade Familiar
(RF) que assine termo específico, por meio do qual assume a responsabilidade pela veracidade
das informações coletadas. No Anexo II desta Instrução Operacional, consta sugestão de modelo
para este termo, que o município pode utilizar.
O termo assinado deve ser anexado ao formulário de cadastramento da família ou à
Folha Resumo e arquivado durante o período de cinco anos.
Havendo evidências de omissão ou prestação de informações inverídicas pela
família, ou em caso de recusa da família em prestar informações, o município deve emitir parecer
contendo os elementos que comprovem a irregularidade e que evidenciem a existência ou não de
má fé por parte do RF. Este parecer deve ser anexado ao formulário da família.
Caso sejam comprovadas a omissão ou a prestação de informações inverídicas, o
Gestor Municipal deve efetuar a exclusão da família do Cadastro Único, indicando no Sistema de
Cadastro Único o motivo correspondente, e preencher a ficha de exclusão da família, conforme
Anexo III da Portaria n° 177, de 2011.
Para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso comprovada a
omissão ou a prestação de informações falsas no ato do cadastramento ou na atualização
cadastral, ou ainda que tenha sido utilizado de qualquer meio ilícito, a fim de ingressar
indevidamente ou de se manter no Programa, o município deve observar ainda os procedimentos
descritos no Informe Bolsa Família Informa nº 337, de 27 de setembro de 2012.
4. Planejamento das atividades relativas à Averiguação Cadastral
Para a realização das atividades previstas nesta Instrução Operacional, é muito
importante que o município faça com antecedência o planejamento das visitas domiciliares ou da
convocação das famílias. Neste planejamento, o Gestor Municipal pode utilizar alguns critérios
para a organização das atividades, tais como: montar cronograma de visitas ou de agendamentos
pelo final do Número de Identificação Social (NIS) da pessoa identificada ou do Responsável pela
Unidade Familiar; pela Localidade; pela Unidade Territorial Local, caso o município esteja
utilizando esta funcionalidade, entre outros.
A atualização das informações garante que o Cadastro Único mantenha a qualidade
e sirva adequadamente aos programas sociais que o utilizam. É importante lembrar que a
atualização cadastral traz ganhos diretos para as taxas de atualização e validação cadastral e,
consequentemente, implica um aumento nos recursos financeiros transferidos por meio do Índice
de Gestão Descentralizada (IGD).
Os municípios podem utilizar os recursos do IGD para promover a realização de
visitas domiciliares para verificação das condições das famílias cadastradas. É possível custear,
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por exemplo, aquisição de combustível e lubrificante; e contratação de profissionais por tempo
determinado para realizar atividades vinculadas ao desenvolvimento da gestão do Cadastro Único
e do PBF.
A atualização de dados cadastrais é uma atividade contínua, de responsabilidade
dos municípios e das famílias. Portanto, todas as famílias devem atualizar suas informações
cadastrais sempre que houver alguma alteração na situação e composição da família ou a cada
dois anos, conforme definido no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e na Portaria nº 177,
de 16 de junho de 2011. O município deve manter a rotina de atendimento às famílias cadastradas
e às que desejam se cadastrar.
Neste processo e, em especial, nos Processos de Averiguação Cadastral, as
famílias devem ser devidamente orientadas a apresentar durante a visita domiciliar, ou levar para
os postos de cadastramento, a documentação necessária ao cadastramento e à atualização
cadastral:
(i) Para o Responsável pela Unidade Familiar: o CPF ou Título de Eleitor devem
obrigatoriamente ser apresentados. Somente as famílias indígenas e quilombolas são dispensadas
dessa obrigatoriedade e podem apresentar qualquer outro documento de identificação de validade
nacional.
(ii) Para as demais pessoas da família: é necessário que os demais componentes da
família apresentem ao menos um dos documentos abaixo:

Geral de Identificação (RG) – Carteira de Identidade;

Atenção: embora o Cadastro Único exija a apresentação de pelo menos um
documento, o entrevistador deve registrar os dados de todos os documentos da pessoa, a fim de
deixar o cadastro da família o mais completo possível. Todas as pessoas que possuírem CPF ou
Título de Eleitor devem ter o número destes documentos registrados no Cadastro Único.
É importante que o Responsável pela Unidade Familiar seja orientado a levar outros
documentos cuja apresentação não é obrigatória, mas que qualificam a coleta das informações:

atrícula das crianças e dos adolescentes na escola; e

Para a realização da entrevista, o entrevistador precisa ter em mãos os formulários
avulsos para atualização cadastral e deve registrar, cuidadosamente, a situação de cada família.
Especial atenção deve ser dada à atualização das informações referentes à documentação
pessoal, endereço, trabalho e renda e composição familiar (pessoas falecidas devem ser excluídas
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do cadastro). É importante ressaltar que os formulários utilizados/ impressos devem ser
arquivados em boas condições por um período de cinco anos.
Durante o processo de atualização do cadastro das famílias registre, sempre que
possível, o número do telefone celular do Responsável pela Unidade Familiar. No campo 9.01,
registre sempre o DDD (dois dígitos) e o número do celular para contato.
Após a realização das entrevistas, as informações coletadas por meio dos
formulários devem ser incluídas no Sistema de Cadastro Único em utilização pelo município. Caso
esteja utilizando a Versão 7, o município deve acessar o sistema online
(https://www.cadastrounico.caixa.gov.br), localizar a família, proceder às atualizações pertinentes e
salvar as alterações.
Caso a entrevista seja realizada em posto de cadastramento, a coleta dos dados
para a atualização cadastral pode ser realizada diretamente no Sistema de Cadastro Único –
Versão 7. Neste caso, o formulário deve ser impresso integralmente ou deve ser utilizada a Folha
Resumo, sendo obrigatória, em todos os casos, a assinatura do entrevistado, do entrevistador e do
responsável pelo cadastramento.
Caso o município ainda não tenha migrado para a Versão 7 do Cadastro Único,
deve-se atualizar as informações, por meio do Aplicativo de Entrada e Manutenção de Dados do
Cadastro Único – Versão 6.05.
Mais informações sobre a utilização dos sistemas podem ser obtidas nos manuais
operacionais
disponíveis
no
site
do
MDS,
nos
seguintes
endereços:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/sistemas/sistemadecadastrounico/versao-7 ou
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/sistemas/sistemadecadastrounico/arquivos/man
uais-operacionais-versao-6.05.
Recomenda-se também a leitura da Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, que
define os procedimentos para a gestão do Cadastro Único, para obtenção de mais detalhes sobre
os processos de cadastramento e atualização cadastral.
5. CANAIS DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO
O esclarecimento de dúvidas do município pode ser realizado por meio do telefone
do MDS – 0800 707 2003 ou ainda pelos endereços eletrônicos cadastrounico@mds.gov.br e
bolsa.familia@mds.gov.br. A legislação do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família pode ser
obtida no sítio do MDS: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao.

LUÍS HENRIQUE PAIVA
Secretário Nacional de Renda de Cidadania
Decau/R
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ANEXO I
ACESSO ÀS LISTAS DOS PÚBLICOS DA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL
Para possibilitar o trabalho dos Gestores Municipais, no SIGPBF, estão disponíveis
aos municípios a relação das famílias que compõem o público da Averiguação Cadastral referida
nesta Instrução Operacional.
Os arquivos estão no endereço abaixo:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia.
Após acessar o SIGPBF, o usuário deve clicar no menu “Administrativo –
Transmissão de Arquivos – Upload/Download de arquivos”:

Na pasta raiz, o usuário deve clicar na subpasta “Cadastro Único”, depois na
subpasta “Averiguação Cadastral 2013” e localizar os arquivos com as listas de famílias de seu
município. Em seguida, o usuário deve salvar uma cópia da lista, clicando no ícone de download
de arquivos.
É imprescindível que cada município faça o download dos arquivos disponíveis e os
salve antes de iniciar o trabalho, pois eles contêm informações necessárias sobre as famílias
identificadas nesta Averiguação Cadastral.
Para auxiliar a identificação dos públicos presentes em cada município, a Senarc,
além das listas já citadas, disponibilizou a lista “publicos_averiguacao_2013_por_municipio” no
SIGPBF.
Esta lista pode ser acessada na pasta “Averiguação Cadastral 2013/Resumo”,
localizada também na subpasta “Averiguação Cadastral 2013”, acima mencionada.
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ANEXO II

MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÃO
1)
Eu,____________________________________________________, NIS ______________,
declaro, sob as penas da lei, que todas as pessoas listadas abaixo moram no meu domicílio e
possuem o seguinte rendimento total detalhado para cada pessoa, incluindo remuneração de
doação, de trabalho, ou de outras fontes:

Nº

RELAÇÃO DOS COMPONENTES DA UNIDADE FAMILIAR MORADORES DO DOMICÍLIO
Data de
NOME
Ocupação
Renda Bruta Mensal
Nascimento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2)
Declaro ter clareza de que:

As famílias que podem participar do Programa Bolsa Família são aquelas com renda
mensal por pessoa de até R$ 70,00 ou aquelas com renda mensal por pessoa até R$ 140,00 que
possuem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos, mulheres grávidas ou que estão
amamentando;

É ilegal deixar de declarar informações ou mesmo prestar informações falsas para o
Cadastro Único, com o objetivo de participar ou de se manter no Bolsa Família, ou em qualquer
outro programa social. As famílias que fraudam o Bolsa Família terão o benefício cancelado e
serão obrigadas a devolver todos os valores recebidos indevidamente, além de responder penal e
civilmente pelas fraudes cometidas;

A qualquer tempo poderei receber visita domiciliar de Servidor do município para avaliar
se a situação socioeconômica da minha família está de acordo com as informações prestadas no
Cadastro Único;
Assumo o compromisso de atualizar o cadastro, sempre que ocorrer alguma mudança nas
informações de minha família: endereço, rendimento e trabalho, nascimento ou óbito, entre outras.
___________________________
Local e data
____________________________________________
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar
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ANEXO III
ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AO SIMAC QUESTIONÁRIOS E PREENCHIMENTO DO
QUESTIONÁRIO RELATIVO AO PÚBLICO C

1- ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DO SIMAC QUESTIONÁRIOS

Após realizar seu login no SIGPBF, ficará disponível no menu principal a opção
Simac. Ao posicionar o cursor sobre a opção Simac, será exibido o submenu Simac-Questionários,
conforme a figura abaixo:

O SIGPBF automaticamente abrirá a tela principal do Simac Questionários. Para dar
continuidade, selecione a opção “Questionários Disponíveis” e depois o item “Pesquisar
Questionário”.
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O sistema exibirá a tela de consulta para localização e identificação do questionário
a ser respondido, conforme figura abaixo:

Para localizar o questionário a ser respondido, o usuário pode usar três critérios de
consulta:




“Nome do questionário”: informe no respectivo campo o nome do questionário e selecione a
opção “Pesquisar”;
“Tema do questionário”: selecione o tema relativo ao questionário a ser respondido e em
seguida a opção “Pesquisar”;
Caso não queira utilizar os critérios de nome ou tema do questionário, basta selecionar a
opção “Pesquisar”, deixando todos os campos em branco.
O sistema irá exibir a relação de questionários disponíveis para resposta. O usuário

deverá clicar no ícone “Visualizar Questionário”

Nome do Questionário

, localizado na coluna “Abrir Questionário”.

Tema

Em seguida, o sistema exibirá na tela de Detalhamento do Questionário os
seguintes dados:
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Nome do questionário;
Prazo para preenchimento;
O questionário a ser respondido.

Nesta tela, o usuário tem as seguintes opções: a) “Imprimir questionário” – ao clicar
nesta opção o sistema gerará arquivo em PDF do questionário em branco, que poderá ser
impresso pelo usuário; e b) “Visualizar questionário” - ao clicar nestas opção, o sistema
direcionará para o questionário a ser respondido.

Nome do questionário
XX/XX/XXXX

Ao final da tela de visualização do questionário, o usuário terá a opção de anexar
um arquivo, que será submetido junto com o questionário respondido. É possível anexar um
arquivo para cada questionário:




Após responder o questionário, o usuário terá duas opções:
Finalizar e enviar: permite que o usuário finalize o questionário e envie ao MDS. Não é
possível alterar um questionário após ter sido finalizado e enviado;
Salvar e voltar: permite que o usuário salve o que foi respondido e possa alterá-lo em
momento posterior, dentro do prazo de preenchimento.

Após clicar em “Finalizar e enviar”, o sistema exibe mensagem confirmando o envio
do arquivo, conforme tela a seguir.
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Após dar o “Ok” em “Finalizar e enviar”, o usuário tem a opção de imprimir o
questionário respondido.

2- ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO RELATIVO AO PÚBLICO C –
QUESTIONÁRIO SIMAC
Durante a visita domiciliar, além de atualizar o cadastro das famílias pertencentes
ao Público C por meio do preenchimento dos formulários do Cadastro Único, o profissional deve
observar, cuidadosamente, a situação de cada componente da família e responder ao questionário
complementar.
Recomenda-se que a visita seja conduzida por Servidor do município e que seja
elaborado parecer sobre a situação socioeconômica da família, que poderá ser anexado ao
questionário da família ou resumido no campo de observações do questionário. Se possível,
sugere-se que o Técnico Municipal registre a situação da família por meio de fotografias (caso a
prefeitura disponha de máquina fotográfica e que haja autorização expressa da família) e elabore
parecer. Por meio do aplicativo Simac Questionários, na tela de visualização do questionário, o
usuário terá a opção de anexar um arquivo que queira remeter ao MDS para comprovar a real
situação familiar.
A fim de responder o questionário destinado ao Público C, o Técnico Municipal deve
observar as orientações para cada questão, descritas a seguir:
Questão 1: Como você avalia as condições de moradia desta família (considere as condições
do piso, das paredes, do teto e das instalações elétricas e hidráulicas):
a) Muito precárias;
b) Precárias;
c) Em bom estado.
O objetivo desta questão é obter informações que não são captadas durante o
preenchimento do “Bloco 2 – Características do Domicílio” do Formulário do Cadastro Único. Neste
sentido, o Técnico Municipal deverá observar algumas características que indiquem o grau de
precariedade do domicílio da família para efetuar a marcação da resposta:
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Quesito
Muito precárias

Precárias

Em bom estado

Parâmetros
Observa-se deterioração da estrutura do
domicílio, como paredes, piso e tetos
deteriorados; presença de fios de energia
elétrica expostos e desencapados, com riscos
de choque ou incêndio; encanamentos
aparentes e degradados ou ausentes, banheiro
rudimentar sem aparelho sanitário ou situado
fora do domicílio;
Observa-se deterioração nos acabamentos de
paredes, pisos ou tetos ou ausência de
acabamentos, como, por exemplo, ausência de
reboco ou pintura nas paredes do domicílio; fios
elétricos expostos (mas sem riscos de choque
ou incêndio), encanamento concentrado em
apenas um cômodo;
Não há evidências que indiquem precariedade.

Atenção: A Questão 1 refere-se ao domicílio da família e deve ser respondida a partir do ponto
de vista do Técnico Municipal que está fazendo a visita domiciliar. Ela não deve ser perguntada à
família. Esteja atento aos parâmetros listados acima antes de marcar a resposta.
Questão 2 – O Responsável pela Unidade Familiar (RF) está trabalhando no momento?
a) Sim;
b) Não.

Para responder esta questão, o Técnico Municipal deve tomar como referência a
data da entrevista. Deve ser considerado qualquer tipo de trabalho, formal ou informal, temporário
ou não, desde que remunerado.
Questão 3 – Se o RF não está trabalhando, qual o motivo?
a) Doença, privação de liberdade ou outra condição que impossibilite o trabalho;
b) Está procurando, mas não consegue trabalho;
c) Não tem com quem deixar os filhos ou outra pessoa da família que requeira cuidados;
d) É aposentado, pensionista ou recebe BPC.
e) Outro motivo;
f) Não se aplica – assinale somente se marcou “sim” na Questão 2.
Para responder esta questão, o Técnico Municipal deve considerar as razões que
impedem o RF de estar trabalhando na data da entrevista. A opção “Não se aplica” somente
deve ser assinalada para aqueles que marcaram a opção “sim” na Questão 2.
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Questão 4 – Caso tenha assinalado “Outro Motivo” na questão anterior, descreva por qual
razão o RF não está trabalhando no momento:

Caso tenha sido marcada a opção “Outros Motivos” na Questão 3, o Técnico
Municipal deve descrever na Questão 4 as razões apresentadas pelo RF para não estar
trabalhando no momento.
ATENÇÃO! Como todas as questões do Simac Questionários são de resposta
obrigatória, caso tenha assinalado qualquer das outras opções na Questão 3, preencha a Questão
4 colocando “NA”, referente à expressão “Não se aplica”. Se este campo ficar em branco, o
sistema impedirá o prosseguimento para próxima pergunta e a finalização do questionário!
Questão 5 – Com que tipo de atividade ou setor de trabalho o RF trabalha (mesmo que não
esteja trabalhando no momento)?
a) Comércio (vendedores, ambulantes, etc);
b) Serviços domésticos (empregado doméstico, passadeira, jardineiro, limpeza, etc);
c) Cuidadores de crianças, jovens, adultos ou idosos;
d) Atividades de tratamento de beleza (manicure, cabelereiro, esteticista, etc)
e) Construção civil (pedreiro, ajudante, mestre de obra, etc);
f) Agricultura, criação de animais, pesca ou extrativismo;
g) Transporte, armazenagem ou correio;
h) Indústria;
i) Serviço público ou militar;
j) Outros serviços;
k) O RF nunca trabalhou.

Para responder esta questão, o Técnico Municipal deve considerar o tipo de
profissão/ocupação do RF, mesmo que na data da entrevista ele não esteja trabalhando. Se o RF
possuir mais de um tipo de trabalho, para marcar a resposta desta questão, o Técnico Municipal
deve considerar o trabalho principal, ou seja, aquele em que é empregado o maior número de
horas. Podem ser considerados trabalhos de natureza contínua ou temporária, com ou sem
vínculo empregatício.
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Questão 6 – Por que a família estava com renda tão baixa na atualização cadastral realizada
em 2012?
a) Algum componente da família não conseguiu trabalho ou não encontrou emprego
naquele período;
b) Algum componente da família que contribuía com a renda familiar perdeu o emprego;
c) Algum componente da família que contribuía com renda foi excluído do cadastro da
família;
d) Algum componente da família ficou impossibilitado de trabalhar por condição de saúde,
privação de liberdade ou outra condição que impossibilite o trabalho;
e) Morte do RF ou de algum componente da família;
f) A renda do RF ou de algum componente da família não foi informada;
g) Não foram informadas pessoas que deveriam ter sido cadastradas como componentes
da família;
h) Foram informadas pessoas que não faziam parte da real composição familiar;
i) Situações como catástrofes, calamidades, desastres naturais.
j) Outra situação.

A Questão 6 busca compreender as razões que explicam a queda ou o baixo
padrão de renda desta família na atualização cadastral realizada em 2012. Para obter a resposta
correta, recomenda-se que o Técnico Municipal tenha em mãos as informações do cadastro da
família desta data e procure recompor a história familiar, a fim de identificar se ocorreram
situações como perda de emprego, doença ou morte, dentre outras.
As opções “f”, “g” ou “h” servem para identificar se houve omissão ou prestação de
informações incorretas por parte da família quanto à renda dos integrantes ou à composição
familiar.
Atenção: A Questão 6 admite múltipla marcação, marque todas as alternativas que expliquem o
porquê da renda familiar baixa na última atualização cadastral. O enunciado da questão pode até
ser perguntado para a família, mas as alternativas da resposta não. .

Questão 7 – Caso tenha assinalado “Outra Situação” na questão anterior, descreva por qual
outra razão a renda familiar estava tão baixa na atualização cadastral realizada em 2012:

Caso tenha sido marcada a opção “Outra Situação” na Questão 6, o Técnico
Municipal deverá descrever na Questão 7 outras razões que explicam o baixo padrão de renda
desta família na data da última atualização cadastral.
Atenção! Como todas as questões do Simac Questionários são de resposta
obrigatória, caso tenha assinalado qualquer das outras opções na Questão 6, o Técnico Municipal
deve preencher a Questão 7 colocando “NA”, referente à expressão “Não se aplica”. Se este
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campo ficar em branco, o sistema impedirá o prosseguimento para próxima pergunta e a
finalização do questionário!
Questão 8 – A renda desta família é instável (considere o período entre a data da última
atualização até hoje)?
a) Sim;
b) Não.
A questão 8 pretende identificar se ocorrem variações na renda familiar. Estas
variações de renda podem ser percebidas se ocorre mudança de emprego com frequência dos
membros da família ou se estes possuem trabalhos sazonais ou temporários, ou conseguem
trabalho num período e noutro não. O Técnico Municipal deve considerar ainda nesta questão
outras fontes de rendimento que podem oscilar, como doações, pensão alimentícia, etc.
Atenção: A Questão 8 não deve ser perguntada a família..

Questão 9 – Esta família é vulnerável?
a) Sim;
b) Não.
Para responder esta questão, o Técnico Municipal deverá considerar não apenas a
baixa renda, mas situações específicas extremas ou graves, como por exemplo: situação de
desemprego por período prolongado, doença grave que exija alto custo de tratamento e cuidados
permanentes ou prolongados, presença de pessoas portadoras de deficiência que requeiram
cuidados permanentes, dificuldade ou impossibilidade de conseguir atendimento/tratamento
médico ou medição urgente e indispensável, morte/ausência de pessoa que mantém ou contribui
em grande parte para a renda da família, etc.
Atenção: A Questão 9 deve ser respondida a partir do ponto de vista do Técnico Municipal que
está fazendo a visita domiciliar. Ela não deve ser perguntada à família. Esteja atento às
respostas dadas às outras questões e aos relatos da família a fim de responder esta questão.
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Questão 10 – Observações:

Esta questão deve ser utilizada pelo Técnico Municipal para anotar qualquer
observação que tenha acerca daquela família ou para descrever o parecer social daquela família.
ATENÇÃO! Como todas as questões do Simac Questionários são de resposta
obrigatória, se não houver observações adicionais sobre a família, preencha a Questão 10
colocando “NA”, referente à expressão “Não se aplica”. Se este campo ficar em branco, o sistema
impedirá a finalização do questionário!
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