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Revisão Cadastral entra em uma nova etapa em 2010
Famílias beneficiárias do Bolsa Família terão que atualizar o
cadastro a cada dois anos
Com a revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família, ação que o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
está implantando
gradualmente, as famílias do PBF não poderão mais receber o benefício se a última
atualização cadastral tiver sido há mais de dois anos. Para que esta mudança
pudesse ser incorporada ao Programa de forma gradual, de fevereiro a outubro de
2009, os municípios foram convocados a atualizar o cadastro de cerca de 3,4
milhões de famílias beneficiárias com cadastros desatualizados há mais de dois
anos. Entretanto, este público inicial de 3,4 milhões representa apenas uma parte
do total de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, e a estratégia de
revisão cadastral atingirá todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Resultados preliminares da revisão cadastral em 2009
Com a colaboração dos municípios, entre os meses de fevereiro e outubro de 2009
mais de 2,2 milhões de famílias tiveram o cadastro atualizado. Algumas famílias
não foram encontradas, outras já estavam fora do perfil do Bolsa Família, outras,
ainda, tiveram o benefício cancelado em observância às regras de benefícios e de
condicionalidades. Apesar disso, mais de 60% das famílias do público inicial da
revisão cadastral (3,4 milhões) atualizaram o cadastro e permaneceram no
Programa Bolsa Família depois da atualização cadastral.
Apenas 975 mil famílias não atualizaram o cadastro nesta etapa e, por isso,
tiveram o benefício bloqueado na folha de pagamento de novembro pelo motivo
encerramento do prazo para revisão cadastral. Para desbloquear o benefício
dessas famílias, o gestor deve atualizar o cadastro da família no CadÚnico e
aguardar de dois a quatro dias, quando esta informação será incorporada ao Sibec
e o benefício será desbloqueado automaticamente.
Famílias que entrarão em revisão cadastral em 2010
Tal como ocorreu neste ano, em 2010 a revisão cadastral vai priorizar as famílias
com o cadastro desatualizado há mais de dois anos, ou seja, aquelas famílias cuja
última atualização cadastral ocorreu em 2007.
A lista de famílias beneficiárias com cadastro a atualizar com fins de revisão
cadastral em 2010 está sendo elaborada e em breve será publicada na Central de
Sistemas.
Além da lista na Central de Sistemas, em 2010, os municípios contarão com as
seguintes funcionalidades para melhor planejar e executar o trabalho de

atualização cadastral:





as telas do Sibec passarão a exibir a data de revisão cadastral da família;
a folha de pagamento trará a informação de quando foi a última
atualização cadastral da família e qual é a data da próxima revisão
cadastral;
o gestor terá acesso a relatórios que informam quais as famílias cuja data
de revisão cadastral está próxima ou já está vencida, e outras.

Em 2010, a revisão cadastral também introduzirá novas rotinas de funcionamento
do Programa Bolsa Família. Por exemplo, mensalmente, de acordo com o final do
NIS do responsável pela unidade familiar (1 a 0; sendo o final 1 em janeiro e o
final 0 em outubro), as famílias receberão mensagens no extrato bancário para
comparecer à prefeitura a fim de atualizar o cadastro. Além disso, o benefício do
Programa Bolsa Família poderá ser pago, por determinado período, mesmo quando
a renda informada no CadÚnico estiver acima de R$140,00, em conformidade com
o §1º do art. 21 do Decreto nº 5.209. Estas e outras informações constarão de
Instrução Operacional que o MDS publicará nas próximas semanas.
Leia mais sobre a Revisão Cadastral

Novo prazo para atualização das famílias da auditoria TCU
Devido às dificuldades de acesso ao Simac, o prazo para a atualização dos dados
das famílias identificadas na auditoria do TCU foi prorrogado. A atualização
cadastral e o preenchimento dos questionários do Simac deverão ser feitos até o
dia 28 de fevereiro. Os cadastros não atualizados até esta data serão
bloqueados. A atualização ainda poderá ser feita até o dia 30 de abril,
revertendo os bloqueios e evitando que os benefícios sejam cancelados.
Nos municípios em que a atualização dos dados não está acontecendo devido à
dificuldade de acesso à internet, será possível solicitar o apoio da Gerência de
Informação e Serviço Social da CAIXA (GISES) e agendar uma data para
comparecimento a uma unidade da CAIXA para utilizar a internet e realizar a
atualização. Esse apoio também poderá ser solicitado às Coordenações
Estaduais do Bolsa Família.
ATENÇÃO: É importante que todas as famílias identificadas na auditoria do
TCU tenham os dados cadastrais atualizados e os questionários do Simac
respondidos, incluindo as famílias não-beneficiárias do PBF. A nãoatualização dos dados dessas famílias vai dificultar seu acesso a programas
sociais, incluindo o Bolsa Família.

Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social:
inscrições abertas até 15 de janeiro
Estão abertas até 15 de janeiro as inscrições para o Prêmio Rosani Cunha
de Desenvolvimento Social - Ações Integradas para Promoção e
Proteção Social. Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), o prêmio tem como foco as práticas bem sucedidas de
gestão governamental de municípios, estados ou do Distrito Federal e também
da sociedade civil, além de estudos acadêmicos produzidos por pesquisadores.

Uma homenagem à ex-secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS,
Rosani Cunha, falecida em novembro de 2008, o prêmio será bianual. No total,
serão contemplados 21 trabalhos nas áreas de assistência social, segurança
alimentar e nutricional, transferência de renda e inclusão produtiva. A seleção
ocorrerá em três etapas e serão premiadas 12 ações na modalidade Práticas de
Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal (DF) – sendo quatro para
governos estaduais ou do DF e oito para governos municipais. Na modalidade
Práticas da Sociedade Civil serão selecionadas quatro iniciativas. Outros cinco
prêmios serão distribuídos para Estudos Acadêmicos – sendo três na categoria
profissional e dois na categoria estudante.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site do MDS:
www.mds.gov.br.

ANOTE NA AGENDA
18 de dezembro – prazo final para registrar as informações de
freqüência escolar dos beneficiários do PBF relativas aos meses de outubro
e novembro. O registro das informações de freqüência escolar é feito no
Sistema de Freqüência Escolar do MEC (Projeto Presença).
31 de dezembro – 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.
28 de fevereiro – 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. O registro das informações de saúde é feito no sistema
Bolsa Família na Saúde.

DÚVIDA DA SEMANA
Quando serão disponibilizadas as versões 6.06 e 7.0 do CadÚnico?
A versão 6.06 do CadÚnico encontra-se em fase piloto em quatro
municípios do Brasil. Quando liberada, a sua utilização será opcional, ou
seja, caberá ao município decidir implantá-la ou não. A Senarc informará
com antecedência aos gestores, os procedimentos a serem executados
pelos municípios que optarem por migrarem para a versão 6.06, assim que
a versão estiver disponível a todos os municípios do Brasil.
Quanto à versão 7.0, está prevista a implantação de uma versão piloto, a
partir do primeiro trimestre de 2010. É importante lembrar que os
municípios devem preparar a sua estrutura - internet e computadores –
para que estejam em condições adequadas para utilizar a nova solução

que será baseada na Web. O Bolsa Família Informa n° 168, traz as
especificações necessárias para o funcionamento adequado do novo
sistema.
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) 34331614/1615.

