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Sistema do Cadastro Único Versão 7.3
Desempenho aprimorado possibilita migração de novo grupo de municípios em
9 de abril
A melhora no desempenho do Sistema do Cadastro Único Versão 7, proporcionada por uma força-tarefa
composta pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e pela CAIXA, permitiu confirmar para 9 de
abril a migração de mais um bloco de municípios para o novo Sistema. Trata-se dos municípios que
realizaram a capacitação operacional em janeiro e preencheram todos os requisitos para operacionalizar a
nova versão.
As ações da força-tarefa – criada depois que municípios que já estavam operando na Versão 7
identificaram instabilidades no novo Sistema – promoveram um melhor desempenho desde a última
semana de março. Além do acompanhamento diário do desempenho da nova versão, duas das
providências adotadas possibilitaram o monitoramento mais próximo de municípios que utilizam o novo
Sistema:
1) Dia Nacional de Visita às Prefeituras, ou “Dia C” (de Cadastro Único). Nessa ação, ocorrida em 24 de
março, as Regionais de Programas Sociais da CAIXA, em conjunto com as Regionais de Tecnologia da
Informação, visitaram 12 municípios que declararam instabilidades da nova versão, no intuito de
acompanhar o uso do Sistema e coletar dados para avaliação da sua qualidade;
2) Cinco prefeituras que relataram instabilidades foram selecionadas no âmbito de atuação de cada
Regional para um acompanhamento presencial mais prolongado, com coleta de informações sobre o
comportamento do Sistema e avaliação da estrutura local. Essas visitas encontram-se em curso.
A migração para o novo Sistema teve início em dezembro de 2010. Até 19 de fevereiro deste ano, 1.658
municípios haviam migrado para a nova versão, que funciona totalmente on-line e torna mais dinâmicos os
processos de inclusão, alteração e exclusão, eliminando a ocorrência de multiplicidades e divergências
cadastrais, além de simplificar o processo de transferência de família/pessoa entre municípios.
O objetivo é fazer com que todos os municípios possam usufruir das potencialidades da nova versão,
melhorando o atendimento às famílias cadastradas.
ATENÇÃO - Os municípios que realizaram capacitação operacional em fevereiro e preencheram os demais
requisitos de operacionalização da Versão 7 terão a data de migração divulgada em breve no portal do
MDS e no SIGPBF.

IMPORTANTE - Municípios com problemas de acesso à internet devem entrar em
contato com a Coordenação Estadual
Mensalmente, o MDS recebe da CAIXA uma lista de municípios que fizeram a capacitação operacional e
que já têm acesso ao novo Sistema. Estes dados são cruzados com as informações sobre a capacitação
de formulário e com dados da ANATEL sobre infraestrutura de conectividade. O cruzamento possibilita a

seleção dos municípios que vão migrar para a nova versão.
Alguns municípios, contudo, têm relatado que, apesar de preencherem os requisitos de infraestrutura de
conectividade, ainda não possuem a conexão mínima de banda larga para internet (de pelo menos 1
MBps, a ser compartilhada por até três computadores, conforme Instrução Operacional nº 38) em todos
os locais onde é necessário o acesso ao Sistema.
Os municípios que se encontram nessa situação devem entrar em contato com sua a Coordenação
Estadual, relatando as eventuais dificuldades de conexão e as providências que estão sendo tomadas.

Reajuste dos benefícios do Programa Bolsa Família – Parcelas serão pagas a partir
deste mês de abril
Entenda como é calculado o valor do benefício
Famílias com renda familiar mensal de até R$ 70,00 por pessoa
Número de
crianças e
adolescentes de
até 15 anos
0
1
2
3
0
1

Número de jovens
de 16 e 17 anos

Tipo de benefício

Valor do benefício

0
0
0
0
1
1

Básico
Básico + 1 variável
Básico + 2 variáveis
Básico + 3 variáveis
Básico + 1 BVJ
Básico + 1 variável
+ 1 BVJ
Básico + 2 variáveis
+ 1 BVJ
Básico + 3 variáveis
+ 1 BVJ
Básico + 2 BVJ
Básico + 1 variável
+ 2 BVJ
Básico + 2 variáveis
+ 2 BVJ
Básico + 3 variáveis
+ 2 BVJ

R$ 70
R$ 102
R$ 134
R$ 166
R$ 108
R$ 140

2

1

3

1

0
1

2
2

2

2

3

2

R$ 172
R$ 204
R$ 146
R$ 178
R$ 210
R$ 242

Famílias com renda familiar mensal de R$70,00 a R$ 140,00 por pessoa
Número de
crianças e
adolescentes de
até 15 anos
0

Número de jovens
de 16 e 17 anos

Tipo de benefício

Valor do benefício

0

-

1
2
3
0
1
2

0
0
0
1
1
1

Não recebe benefício
básico
1 variável
2 variáveis
3 variáveis
1 BVJ
1 variável + 1 BVJ
2 variáveis + 1 BVJ

R$ 32
R$ 64
R$ 96
R$ 38
R$ 70
R$ 102

3
0
1
2
3

1
2
2
2
2

3 variáveis + 1BVJ
2 BVJ
1 variável + 2 BVJ
2 variáveis + 2 BVJ
3 variáveis + 2 BVJ

R$ 134
R$ 76
R$ 108
R$ 140
R$ 172

ANOTE NA AGENDA
09 de abril - Migração para dos municípios que realizaram capacitação operacional em janeiro e
preencheram os requisitos para operacionalizar a Versão 7.
29 de abril - Prazo para lançamento das informações de comprovação dos gastos do IGD-M referentes
ao exercício de 2009 no Demonstrativo do SuasWeb.
31 de maio - Prazo para o registro da deliberação do CMAS quanto à análise da comprovação dos
gastos do IGD-M referentes ao exercício de 2009 no SuasWeb.
DÚVIDA DA SEMANA
Será gerada nova lista do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com endereços
completos?
Sim. As listas com as informações dos beneficiários do BPC que deverão ser incluídas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal e que estão disponíveis no Sistema de Gestão do Programa
Bolsa Família (SIGPBF) serão atualizadas. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) e a
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) já identificaram a ausência das informações de bairro e
CEP nas listas disponibilizadas no SIGPBF e estão tomando as providências necessárias para divulgação
de novas listas, que contenham esses dados, até o dia 8 de abril. Essas informações poderão ser
acessadas pelos municípios no SIGPBF, na área de upload/download de arquivos.
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.

