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Concluída a terceira etapa da expansão do PBF
Mais de 500 mil novas famílias entraram na folha de pagamento de
outubro conforme cronograma divulgado
A folha de pagamento do Programa Bolsa Família de outubro incorporou mais de 500 mil
novas famílias, concluindo a terceira etapa da expansão do Programa Bolsa Família, iniciada
em maio de 2009.
A expansão do PBF tem por finalidade garantir à população pobre o acesso à renda e aos
serviços de educação e saúde. Essas novas concessões visam priorizar as regiões
metropolitanas para combater a pobreza nos grandes centros urbanos, mas a ampliação
ocorrerá em todas as regiões. Com a inclusão ocorrida em outubro, o MDS cumpre um dos
objetivos da ampliação do PBF que é a inclusão das famílias mais vulneráveis que ainda não
recebiam a transferência de renda até o início deste ano.
A região Nordeste foi a que teve o maior número de novas famílias inseridas: 297 mil
domicílios nordestinos têm direito ao benefício pela primeira vez. Em seguida vem a região
Sudeste com 153 mil famílias beneficiadas.
1,3 milhão de novas famílias no PBF
Em abril de 2009, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) divulgou aos
municípios como se daria a ampliação do Programa Bolsa Família (PBF) ao longo do ano
(Bolsa Família Informa nº 169). O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) previa a expansão do programa em três etapas. A primeira foi concluída em maio,
quando ocorreu a inclusão de 300 mil novas famílias; a segunda, em agosto, com a inclusão
de mais 500 mil famílias e a terceira e ultima aconteceu na folha de pagamentos de
outubro, com a inclusão de mais 500 mil famílias. No total, 1,3 milhão de famílias foram
incluídas em 2009. Outras 600 mil famílias serão incluídas em 2010.
Novas estimativas
As estimativas atuais de atendimento do Programa incorporam um coeficiente de
vulnerabilidade de renda que considera de maneira real a instabilidade de renda das
famílias mais pobres. Com isto, o público potencialmente beneficiário do Bolsa Família
passou de 11,1 milhões para 12,9 milhões de famílias.
A atuação dos municípios foi imprescindível para garantir a inclusão da população mais
vulnerável nessas etapas, mas ainda há muito que fazer. É preciso identificar e cadastrar
moradores que vivem em bolsões de pobreza e áreas de difícil acesso. A atualização
permanente dos dados cadastrais das famílias também é um instrumento capaz de permitir
que o benefício chegue à população que dele precisa.

Para consultar a nova meta de cobertura do Programa Bolsa Família em seu município,
acesse
o
Sistema
de
Informações
da
Senarc
em:
http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizsrch.asp

Municípios devem se preparar para acessar a Versão 7.0 do
Aplicativo do CadÚnico
A Versão 7.0 do CadÚnico é voltada para uso exclusivo na Internet e tem o objetivo de
aprimorar as funcionalidades de cadastramento e manutenção de dados e todos os
processos de gestão do CadÚnico. Para utilizar a nova versão do aplicativo os municípios
devem preparar sua infraestrutura de informática, adquirindo computadores mais
potentes e uma conexão de internet estável e rápida, com velocidade acima de 512 kbps.
Na definição da velocidade mínima é importante considerar e avaliar a quantidade de
usuários simultâneos que irão utilizar a conexão de internet.
Os municípios podem utilizar os recursos financeiros transferidos com base no Índice de
Gestão Descentralizada (IGD) para viabilizar a modernização dos equipamentos e
contratação de serviços de acesso à internet rápida. É fundamental que o município tome
todas as providências necessárias para não ocorrer nenhuma descontinuidade nos
processos do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família com a implementação da nova
versão do aplicativo. Se o acesso à internet ainda não chegou a seu município, informe
essa situação à Senarc, por meio de ofício.

ANOTE NA AGENDA
31 de outubro – último dia para atualizar os cadastros com inconsistências na
informação de renda identificados na comparação da Base do CadÚnico com a Rais.
Os arquivos com os cadastros que se encontram nessa situação estão disponíveis na
Central de Sistemas.
31 de outubro – prazo para atualizar dados dos beneficiários da Revisão Cadastral.
A lista das famílias que precisam atualizar os dados é disponibilizada mensalmente
na Central de Sistemas.
31 de outubro – último dia para atualizar os cadastros e preencher os
questionários complementares das famílias identificados na auditoria do Tribunal de
Contas da União com indícios de irregularidades. A lista das famílias e os
questionários estão disponível na Central de Sistemas. Para mais informações,
consulte o Bolsa Família Informa nº 181 e a Instrução Operacional Senarc/MDS nº
31/2009
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde, relativas ao 2° semestre de 2009.
Para
registrar
as
informações,
acesse:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp.

DÚVIDA DA SEMANA
O que fazer quando a informação de “famílias beneficiárias” ou “não
beneficiárias” não corresponde com as informações disponíveis no Sibec?

Em alguns casos pode ocorrer diferença entre os dados mostrados pelo Simac e a
situação no Sibec. Isto acontece porque os dados que alimentam o Simac foram
retirados da folha de pagamentos do Programa Bolsa Família, referente ao mês de
abril/2009, e desde então podem ter ocorrido mudanças. No entanto, essa diferença
não traz prejuízo ao trabalho realizado pelos municípios, e deve-se proceder ao
trabalho normalmente, conforme orientado na IO nº 31.
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) 3433-1614/1615.

