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Revisão Cadastral 2011
A revisão cadastral de 2011 terá como público-alvo as famílias que estão com cadastros desatualizados há
mais de dois anos, ou seja, famílias cujos cadastros foram atualizados pela última vez em 2008, ou antes.
Para este ano, estima-se que cerca de 1,6 milhão de famílias sejam convocadas para comparecer aos
postos de atendimento dos municípios no decorrer do ano. Ainda no final de janeiro, a Secretaria Nacional
de Renda de Cidadania (Senarc) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
disponibilizará a Instrução Operacional que regulamenta o processo de revisão cadastral de 2011.
O cronograma da revisão cadastral em 2011 será idêntico ao dos anos anteriores. Os municípios e as
famílias terão até o final de outubro de 2011 para realizar a revisão cadastral. Em novembro ocorrerá o
bloqueio dos benefícios das famílias cujos cadastros não foram atualizados. Em janeiro de 2012, os
cadastros que ainda não tiverem sido atualizados serão cancelados por encerramento do prazo de revisão
cadastral.
A base de dados com as famílias em revisão cadastral de cada cidade serão disponibilizadas até o final do
mês de janeiro no portal do MDS, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), para
download dos municípios. É necessário destacar que o município tem um importante papel na convocação
das famílias para a revisão cadastral. O início do ano é um importante período para o planejamento das
ações de revisão, o que tem se mostrado crucial para o desempenho dos municípios nesse processo.
Além dos esforços de comunicação com as famílias por parte dos municípios, também haverá ações de
mobilização desencadeadas pelo MDS, como o envio de mensagens nos extratos de pagamento de
benefícios, em conformidade com o final do Número de Identificação Social (NIS), ou o envio de
correspondência para as famílias que optaram receber pelas contas bancárias simplificadas.
É importante ressaltar também que parte das famílias da revisão cadastral de 2011 serão incluídas nos
processos de auditoria do Cadastro Único devido à identificação de indícios de inconsistências nas
informações cadastrais. Para que o município organize seu trabalho adequadamente, a Senarc publicará,
até o fim de janeiro, a relação total de famílias que necessitam de atualização cadastral em 2011, com a
devida identificação do motivo (revisão cadastral ou auditorias). Está previsto que serão retiradas da lista
da revisão cadastral as famílias que também fazem parte do público-alvo das auditorias, a fim de evitar
duplo trabalho pelo município.

IMPLANTAÇÃO DA VERSÃO 7 DO CADASTRO ÚNICO
Por motivo de correção do fluxo, foi alterado o período de migração da utilização da Versão 6.05 para a
Versão 7 do Cadastro Único para os municípios que passaram pela capacitação operacional no ano de
2011. Todos esses municípios migrarão para a Versão 7 no segundo mês após a capacitação.
Veja exemplos:
(a) município capacitado em janeiro de 2011: migrará para a Versão 7 no terceiro sábado do mês
de março de 2011 – dia 19/03;
(b) município capacitado em fevereiro de 2011: migrará para a Versão 7 no terceiro sábado do mês

de abril de 2011 – dia 16/04.
É importante ressaltar que a migração dos municípios para a utilização da Versão 7 está condicionada à
participação na capacitação operacional e aos demais requisitos que constam da Instrução Operacional
Senarc nº 38, de 1º de dezembro de 2010, como: acesso ao Sistema da Versão 7, presença na
capacitação de preenchimento do formulário e infraestrutura mínima de conectividade. Esta Instrução
Operacional será reeditada nesta semana, a fim de contemplar o novo fluxo.
Ainda:



Está confirmada a migração para a Versão 7, em 15 de janeiro de 2011, para os
municípios capacitados em outubro de 2010;
Está confirmada a migração dos municípios capacitados em novembro e dezembro
de 2010 para 19 de fevereiro de 2011.

Atenção: o conteúdo do ofício MDS/Senarc nº 119 só deve ser considerado por aqueles
municípios que passaram pela capacitação operacional em outubro de 2010. Somente estes
passarão a utilizar a Versão 7 no mês de janeiro.
ANOTE NA AGENDA
31 de janeiro – Prazo limite para cadastrar recursos no Módulo Recurso on-line do Sicon para efeitos
de descumprimento das condicionalidades de educação das repercussões do mês de novembro
(referente ao período de agosto e setembro de 2010).
31 de março – Prazo para lançamento das informações de comprovação do gasto do IGD-M no
Demonstrativo no SuasWeb referentes ao exercício de 2009.
31 de março – Prazo para o registro da deliberação do CMAS quanto a análise da comprovação dos
gastos do IGD-M no SuasWeb referentes ao exercício de 2009.
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.

