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MDS divulga resultados da revisão cadastral de julho de
2010
Senarc mobiliza municípios para aumentar a efetividade da revisão
cadastral e evitar que famílias tenham o benefício bloqueado em
novembro
A revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família é uma ação que visa atualizar o
cadastro de famílias que estão desatualizados há mais de dois anos. Este ano, mais de 1,1
milhão de famílias foram identificadas nesta situação e devem ter o cadastro atualizado até
outubro para continuar recebendo o benefício, conforme definido na Instrução Operacional
nº 34, de 23 de dezembro de 2009. A Senarc/MDS divulgou os dados preliminares do mês
de julho, que mostram que o número de atualizações cadastrais se manteve muito baixo,
em especial quando comparado à revisão cadastral de 2009.
Por isso, a Senarc alerta para a necessidade dos municípios verificarem se são necessárias
reformulações no planejamento das ações locais de revisão cadastral. O fato de ainda haver
um grande número de famílias que precisam atualizar seus cadastros, demanda uma
intensificação das ações de atualização cadastral nos municípios nos dois meses que faltam
até 31 de outubro, de forma a evitar que estas famílias tenham o beneficio bloqueado em
novembro.
Resultados preliminares da revisão cadastral do mês de julho de 2010
Entre junho e julho, houve atualização cadastral de apenas 56.929 famílias. Nos primeiros
seis meses do ano, a média de revisões foi de apenas 53.669 cadastros por mês, número
bastante inferior à média de atualizações em 2009.
Deste modo, no mês de julho de 2010, além do estoque previsto de 467.470 famílias que
deveriam ainda estar com a revisão pendente, havia um acúmulo de 379.182 famílias dos
seis meses anteriores, o que totaliza 846.652 famílias a terem o cadastro revisado.
Figura:

Importante:
Os gestores municipais devem ficar atentos aos prazos da revisão cadastral:



A partir de 31 de outubro de 2010, as famílias beneficiárias que não tiverem
o cadastro atualizado terão o benefício bloqueado.



A partir de 31 de dezembro de 2010, as famílias beneficiárias que não
tiverem o cadastro atualizado terão o benefício cancelado.

DÚVIDA DA SEMANA
O processo de concessão de benefícios continua ou é suspenso durante o
período eleitoral?
O processo de concessão de benefícios no Programa Bolsa Família é uma atividade
automatizada e contínua, que visa garantir a inclusão de famílias inscritas no
Cadastro Único com perfil para atendimento pelo Programa. Mensalmente, novos
benefícios são concedidos em todo o Brasil. É uma atividade rotineira e necessária à
construção e manutenção da Folha de Pagamentos do PBF e, portanto, não há
interrupção durante o período eleitoral.

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.

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

