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COMUNICADO  

Prorrogado prazo do Lote 3 da Averiguação 2015 

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

Combate à Fome (MDS), informa que a data-limite para a atualização cadastral das famílias 
incluídas no Lote 3 da Averiguação Cadastral será adiada para 21 de agosto de 2015.  

O prazo para a atualização cadastral dessas famílias, para evitar o bloqueio dos benefícios do Programa 
Bolsa Família, venceria originalmente nesta sexta-feira, 17 de julho. Agora, esse público terá um mês a 

mais para atualizar os dados cadastrais.  

Fique atento: para as famílias do Lote 2 da Averiguação Cadastral, o prazo não mudou. Elas terão até 17 
de julho de 2015 para atualizar seus cadastros. Apenas o prazo das famílias do Lote 3 foi ampliado. 

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  17 de julho  3 de agosto  

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.  
 

 
 

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

