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MDS e CAIXA iniciam procedimentos para implantação da
Versão 7.2 do Cadastro Único
Conectividade ficará suspenso para recepção de arquivos da Versão 6 no
período de 25 de agosto a 08 de setembro
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a CAIXA iniciaram os
procedimentos para a implementação do piloto da Versão 7.2 – Módulo de Manutenção do
novo Sistema do Cadastro Único. O piloto da versão 7.2 entrará em atividade no dia 13 de
setembro de 2010 e permitirá a execução de todas as atividades de manutenção do
Cadastro Único no ambiente da prefeitura, de modo a avaliar e validar o comportamento do
novo sistema nos municípios que participam como colaboradores e parceiros do Projeto
CadÚnico 7.
A versão 7.2 é exclusiva para a realização do piloto e por esse motivo será disponibilizada
apenas aos municípios que vem participando do Projeto CadÚnico 7. Em breve, o MDS
divulgará o calendário para implantação da Versão 7.3 em âmbito nacional.
Para que seja possível a implementação do piloto e para preparar o novo modelo do banco
de dados do Cadastro Único para implantação do novo Sistema em todos os municípios
brasileiros, será necessário suspender, no período de 25 de agosto a 08 de setembro, todas
as atividades de manutenção da Base Nacional. Isso implica a paralisação de todas as
transmissões de arquivos pelo Conectividade Social, assim como o acesso à Versão 7.1 –
Módulo de Consulta.
ATENÇÃO! No período de 25 de agosto a 08 de setembro o Conectividade Social
estará bloqueado. Por essa razão, não será possível carregar arquivos extraídos
para realizar transmissões.
Os municípios que estão realizando atualizações cadastrais nas bases locais devem efetuar
a transmissão desses dados, obrigatoriamente, até o dia 20 de agosto para que seja
possível o processamento pela base nacional, bem como a geração e envio do arquivo de
retorno até o dia 25 de agosto. Durante o período de paralisação das atividades da base
nacional, os municípios poderão trabalhar normalmente em suas bases locais realizando
todos os tipos de manutenções necessárias.
A previsão é que a partir do dia 09 de setembro as atividades sejam normalizadas, ou seja,
o Conectividade Social estará disponível aos municípios para a atividade de transmissão de
dados. Da mesma forma, a partir dessa data a Versão 7.1 - Módulo de consulta ficará
novamente disponível para acesso aos municípios.
IMPORTANTE! O MDS recomenda que em 20 de agosto os municípios efetuem
cópia de segurança de sua base de dados, assim como dos arquivos que tenham
sido transmitidos e para os quais não tenham recebido arquivo de retorno.

Suspensão temporária do envio dos Formulários
Avulsos do Cadastro Único
Algumas dificuldades contratuais tem impactado o envio de Formulários Avulsos para os
municípios que os solicitaram a partir de junho de 2010. O problema está sendo
solucionado e em breve o envio desses formulários será retomado. Entretanto, para não
haver prejuízo ao trabalho dos municípios, o MDS orienta que, durante este período,
seja solicitado via Sistema de Solicitação de Formulários (SASF) apenas o Formulário
Principal de Cadastramento (modelo 31.090 - Caderno azul) para a realização de todas
as ações de gestão do Cadastro Único, inclusive para a atualização cadastral. Nestes
casos, o município deverá solicitar o quantitativo necessário para suas atividades,
levando em consideração a composição do Formulário Principal, que contem um
Formulário Avulso de Domicílio e Família e cinco Formulários Avulsos de Identificação de
Pessoa.
O município deve ficar atento para solicitar somente o Formulário Principal, pois a
autorização das folhas avulsas está temporariamente suspensa. O município também
poderá imprimir as folhas avulsas diretamente no sitio do MDS.
Além disso, alguns municípios têm contatado o MDS informando sobre o recebimento de
Formulários Principais com defeitos de impressão, tais como:
a) Na contra capa não aparecem as Instruções Gerais;
b) No cabeçalho da primeira página do formulário, onde deve constar
Identificação do domicílio, , está impresso Identificação da Pessoa;
c) O restante do Caderno Principal deveria conter cinco formulários de Identificação
da pessoa, mas contém apenas um formulário completo e outro incompleto;
d) Não consta do Caderno Principal o formulário de Identificação do Agricultor
Familiar;
e) A cor da capa também está em tonalidade mais clara que aquela padrão.
Caso seu município tenha recebido formulários com estes problemas, solicitamos que
não os utilizem, pois o problema já foi encaminhado à CAIXA, que irá identificar todos os
municípios que tenham recebido a mesma remessa de formulários e substituí-los por
formulários corretos.

Atenção – Revisão Cadastral 2010 - As famílias que constam na lista de Revisão
Cadastral de 2010 que não atualizarem seus dados até 31 de outubro terão o benefício
bloqueado em novembro. As listas serão refeitas mensalmente, de acordo com o
trabalho de atualização executado pelos municípios (as famílias que tiverem os
cadastros atualizados saem da lista). Para saber mais sobre a Revisão Cadastral 2010,
acesse a Instrução Operacional nº 34 Senarc/MDS e a Sala de Imprensa do MDS.

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.

