
 
  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

BOLSA FAMÍLIA INFORMA 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – Senarc                                       22 de julho de 2015 

COMUNICADO  

Lote 1 da Averiguação 2015 tem novo prazo 

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), estendeu para 21 de agosto de 2015 a data-limite para a atualização cadastral das 
famílias incluídas no Lote 1 da Averiguação Cadastral.  

Essas famílias estão com os benefícios bloqueados desde junho e seriam desligadas do Programa Bolsa 
Família a partir de agosto. O prazo original para a atualização cadastral, a fim de evitar o cancelamento, 

venceu na última sexta-feira, 17 de julho, mas agora esse público terá um mês a mais para atualizar os 

dados. Os cancelamentos referentes ao Lote 1 só ocorrerão a partir de setembro.  

Fique atento: As gestões municipais deverão realizar a atualização cadastral das famílias do Lote 1 

da Averiguação Cadastral 2015 com visita domiciliar obrigatória, que tem de ser indicada por meio da 
marcação do item “2” do quesito 1.08 — Forma de Coleta de Dados, do Bloco 1 do Formulário de 

Cadastramento, e registrada no Sistema de Cadastro Único. 

É importante que as gestões do Cadastro Único nos municípios se organizem, com as equipes que 

usualmente fazem visitas domiciliares, para cumprir essa exigência, uma vez que atualizar sem visita 

domiciliar não evitará o cancelamento do benefício dessas famílias.   

Além disso, é preciso que os postos de cadastramento, no fluxo de atendimento das famílias, consultem a 

lista baixada do SIGPBF para identificar se a família está em averiguação e a qual lote ela pertence.  Se a 
família estiver no Lote 1, então é preciso agendar uma visita domiciliar.  

Veja a seguir como ficou o calendário das ações de Averiguação e de Revisão Cadastral de 2015: 

 Averiguação 

Cadastral — 
Público 

Data-limite para 
atualizar o cadastro 

e evitar o bloqueio 

Data de bloqueio 
dos benefícios 

Data-limite 

para atualizar o 
cadastro e 

evitar o 
cancelamento 

Data de 
cancelamento 

dos benefícios 

Lote 1 22 de maio  5 de junho  21 de agosto  3 de setembro  

Lote 2 17 de julho  3 de agosto  18 de setembro  2 de outubro  

Lote 3 21 de agosto  4 de setembro  16 de outubro  6 de novembro  

Obs: todas as datas da Averiguação são do ano de 2015. 

 Revisão 

Cadastral — 

Público 

Data-limite para 

atualizar o cadastro 
e evitar o bloqueio 

Data de bloqueio 
dos benefícios 

Data-limite 
para atualizar o 

cadastro e 
evitar o 

cancelamento 

Data de 

cancelamento 
dos benefícios 

Lote 1 16 de outubro de 2015 
6 de novembro  

de 2015 
11 de dezembro 

de 2015 
4 de janeiro  

de 2016 

Lote 2 
11 de dezembro de 

2015 
4 de janeiro  

de 2015 
19 de fevereiro 

de 2016 
4 de março  

de 2016 
 

 
 



 

  

  
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de 
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). 

 

 
 

http://www.mds.gov.br/falemds/

