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Revisão Cadastral para beneficiários tem novidades em março
O assunto será abordado em Teleconferência, organizada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no dia 16 de fevereiro
A Revisão Cadastral dos beneficiários do Bolsa Família é um instrumento importante para
aprimoramento do Programa. Ela estabelece uma rotina de atualização das informações
das famílias do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que recebem o
benefício. A atualização já é um procedimento rotineiro dos gestores municipais do Bolsa
Família. O que muda a partir de 2009 é que os cadastros desatualizados há mais de dois
anos terão o benefício bloqueado caso não seja feita a atualização.
Os gestores do Bolsa Família terão disponível, na Central de Sistemas, a lista das famílias
beneficiárias que precisam ter o cadastro atualizado. Caso a atualização não seja
realizada até 31 de agosto de 2009, já na folha de pagamento de setembro o benefício
da família será bloqueado. O desbloqueio só será feito por meio da atualização de dados
no CadÚnico.
A atualização do cadastro, depois do benefício bloqueado, é a condição necessária para
que a família continue a receber o benefício, caso ainda tenha o perfil de renda definido
para o Programa. É importante ressaltar que o desbloqueio não poderá ser feito no
Sistema de Benefício ao Cidadão (Sibec), e a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(Senarc) não atenderá solicitações enviadas por ofício.

Teleconferência sobre Revisão Cadastral para beneficiários com mais de
dois anos sem atualização
Nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, das 10h até 12h30 (horário de Brasília), gestores
municipais e estaduais poderão tirar dúvidas referentes ao assunto na Teleconferência de
Revisão Cadastral. A Teleconferência será transmitida ao vivo, no estúdio da NBR, a TV do
governo federal. Poderá ser acompanhada, via satélite, pelo site da Radiobrás
(www.radiobras.gov.br), pela Sky (TV a cabo) e, em algumas cidades, pela NET. Acesse o
site do Programa Bolsa Família (www.mds.gov.br/bolsafamilia) para saber como sintonizar
a freqüência das mídias televisivas.

A Senarc, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
sempre recomendou aos gestores municipais que mantivessem atualizadas as
informações sobre as famílias inseridas no CadÚnico. As orientações em relação à gestão
do CadÚnico são bem conhecidas dos municípios: o gestor municipal do Bolsa Família
deve atualizar as informações dos beneficiários a cada dois anos. Para saber quais a
responsabilidades e competências em relação ao CadÚnico, clique aqui.
É importante ressaltar que a revisão cadastral é a continuidade de uma estratégia de
aprimoramento na qualidade das informações registradas pelos municípios no CadÚnico.
Conheça as ações que garantem o fortalecimento do Cadastro Único:



Apoio financeiro do MDS, em 2005 e 2006, na ação de complementação do
Cadastro do Bolsa Escola (CADBES), e atualização cadastral;



Criação, em 2006, do indicador de atualização cadastral no Índice de Gestão
Descentralizada (IGD), associado a incentivos financeiros para melhoria da
gestão local do CadÚnico e do Bolsa Família. Vale destacar que a atualização
cadastral das famílias é uma das atividades monitoradas para o cálculo de
pagamento do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Clique aqui para saber
mais sobre o IGD. Os cadastros que foram atualizados há mais de dois anos não
são considerados no cálculo do IGD;



Em 2007 foi estabelecido o limite de dois anos para que as informações de uma
família no CadÚnico sejam consideradas válidas. Após esse período é necessária
a atualização cadastral ou revalidação, conforme normatizado no Decreto nº
6.135, de 2007, e observado no disposto na Portaria GM/MDS 376, de 16 de
outubro de 2008.

Atenção: A partir de 16 de fevereiro, a Senarc publicará a Instrução Operacional nº
28, de 12 de fevereiro de 2009, que contém todas as informações necessárias para os
municípios realizarem a revisão cadastral. A Instrução estará disponível na página
eletrônica do Bolsa Família (www.mds.gov.br/bolsafamilia).

Programa Brasil Alfabetizado tem inscrições até 28 de fevereiro
As inscrições de alfabetizandos no Programa Brasil Alfabetizado estarão abertas até o dia
28 de fevereiro. O Programa, que visa o aumento da escolaridade de jovens e adultos, é
complementar ao Bolsa Família, uma vez que possibilita o desenvolvimento de
capacidades dos beneficiários.
Para saber como efetuar a matrícula dos interessados nas turmas de alfabetização,
procure o gestor do Brasil Alfabetizado na entidade responsável pela execução do
programa. Clique aqui para ter acesso à lista de municípios onde o Brasil Alfabetizado é
executado. Em caso de dúvida, entre em contato com o Ministério da Educação pelo
telefone (61) 2104-6140 ou no e-mail gcalfa@mec.gov.br.

Atenção: É importante que o novo gestor do Bolsa Família atualize os dados
para receber, semanalmente, o Informe Bolsa Família. Para orientações de
como proceder a atualização, consultar o Informe Bolsa Família nº 159.



DÚVIDA DA SEMANA
O que fazer quando uma família está com o benefício cancelado há mais de 60
dias?
Quando um benefício está cancelado há mais de 60 dias, a ação de reversão de
cancelamento somente pode ser feita por meio de ofício encaminhado à Secretaria
Nacional de Renda de Cidadania (Senarc). Para mais informações, clique aqui.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1560/1205.

