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Lista unificada das Averiguações 2011 estará disponível
sexta-feira no SIGPBF
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) divulga a partir desta sexta-feira, 29 de abril, a
lista única das Averiguações Cadastrais 2011. O documento, que estará disponível no Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SigPBF), é resultado da unificação das listas de todas as auditorias e da Revisão
Cadastral para 2011.
A lista da auditoria é referente ao cruzamento do Cadastro Único com diversos outros registros
administrativos do Governo Federal, que identificou famílias com possíveis subdeclarações de rendimentos
ou com pessoas falecidas ainda não excluídas do Cadastro.
Anteriormente, as prefeituras recebiam, ao longo do ano, uma série de listas dos indícios de inconsistências
cadastrais para verificação. Cada uma das listas era relativa ao cruzamento dos dados do Cadastro Único
com as informações contidas em um registro administrativo diferente.
Este ano, conforme publicado no Informe nº 263, a lista das famílias que compõem o público das
Averiguações será disponibilizada em relação unificada, contendo também as famílias que estão na Revisão
Cadastral 2011. A unificação busca racionalizar e otimizar o trabalho dos municípios.
Na planilha disponibilizada no SigPBF há uma coluna denominada “Averiguações 2011” que identifica quais
ocorrências devem ser checadas pelo município: Revisão Cadastral, Óbito ou Subdeclaração de Renda e
suas eventuais combinações (Óbito e Subdeclaração de Renda, Revisão Cadastral e Óbito, Revisão
Cadastral e Subdeclaração de Renda e Revisão Cadastral, Óbito e Subdeclaração de Renda).
A listagem identifica, ainda, quais famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família.
A tabela a seguir apresenta os números encontrados na unificação dos públicos das auditorias e da Revisão
Cadastral por Unidade Federativa (UF) e região:
Quantidade de famílias identificadas nos procedimentos de auditorias e Revisão Cadastral
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Procedimentos para regularização da situação das famílias
A regularização da situação das famílias depende da atualização dos dados do Cadastro Único, que deve
ser feita, preferencialmente, por meio de visita domiciliar. Para organizar o trabalho, sugere-se que o
município siga os seguintes passos:
a)

Obtenha a lista das famílias identificadas na verificação por meio do SigPBF;

b)

Realize a visita domiciliar para atualização cadastral;

c)
Registre os dados da atualização cadastral no sistema utilizado pelo município (Aplicativo de
Entrada e Manutenção de Dados do Cadastro Único Versão 6.05 ou Sistema do Cadastro Único Versão 7.3).
Para que não haja dúvidas com relação aos procedimentos necessários, cada um desses passos será
descrito em Instrução Operacional específica a ser publicada em breve pela Senarc.
É imprescindível que cada município faça o download do arquivo com a listagem unificada e salve o
documento antes de iniciar o trabalho. O arquivo contém as informações necessárias para identificar quais
são as famílias que requerem averiguação e atualização cadastral. Essa lista será atualizada mensalmente
no SigPBF, possibilitando melhor gerenciamento da atividade no município.
Considera-se prioritária a atualização cadastral de famílias beneficiárias do PBF, pois elas sofrerão
repercussão direta em seus benefícios (bloqueios, desbloqueios ou cancelamentos). As famílias
beneficiárias serão alertadas sobre a necessidade de atualização cadastral por meio de mensagens exibidas
no extrato bancário de pagamento do PBF.

Além disso, é importante que o município empenhe esforços para a atualização cadastral de famílias não
beneficiárias do Bolsa Família, pois elas não poderão ingressar no Programa até que os indícios de
inconsistências sejam averiguados.
A atualização é relevante também para garantir que o Cadastro Único mantenha sua confiabilidade e
atenda aos programas sociais que o utilizam.
ATENÇÃO - A atualização cadastral tem reflexos sobre o Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Ela traz
ganhos diretos para as taxas de atualização e validação cadastral e, consequentemente, compõe um dos
fatores de cálculo dos recursos financeiros transferidos por meio do Índice.
Fique atento aos prazos: O município deverá efetuar a atualização cadastral das famílias até 31 de
outubro de 2011. Caso a situação não seja regularizada até lá, as famílias terão seus benefícios
bloqueados a partir da folha de pagamentos do mês de novembro de 2011. Se não houver atualização
cadastral até 31 de dezembro de 2011, os benefícios serão cancelados a partir da folha de pagamento
de janeiro de 2012.

Dia 29 de abril - Fim dos prazos para registro da frequência escolar e para o cadastramento
e a avaliação de recursos
Amanhã, 29 de abril, é a data limite para o registro da frequência escolar e para o cadastramento e a
avaliação de recursos quanto aos efeitos do descumprimento sobre o pagamento dos benefícios.
O registro da frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiários do PBF é realizado pelos
operadores master municipais no Sistema Presença/MEC com o apoio do gestor municipal. O registro
permite acompanhar o cumprimento, pelas famílias beneficiárias, do compromisso de manter as crianças
e adolescentes na escola. É importante lembrar que os índices de acompanhamento obtidos no período
impactam diretamente o valor do repasse do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).
Já o cadastramento e a avaliação de recursos quanto aos efeitos do descumprimento referem-se às
famílias que tenham sofrido indevidamente o efeito por descumprimento de condicionalidades
(advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento). Seja por erro, por motivo justificado ou de força
maior, essas famílias podem solicitar o recurso, que deve ser cadastrado e avaliado pelo gestor
municipal no Sistema de Condicionalidades (Sicon). A Senarc não aceita recursos encaminhados por
ofício.
ANOTE NA AGENDA
29 de abril - Prazo para lançamento das informações de comprovação dos gastos do IGD-M referentes
ao exercício de 2009 no Demonstrativo do SuasWeb.
29 de abril - Prazo final para registrar as informações de frequência escolar dos beneficiários do PBF
relativas aos meses de fevereiro e março. O registro das informações de frequência escolar é feito no
Sistema de Frequência Escolar do MEC (Sistema Presença/MEC).
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
Como o município que ainda está na Versão 6 deve proceder ao cadastrar uma família vinda
de um município que está na Versão 7?
O procedimento de transferência de famílias para os municípios que operam na versão 6 não sofreu

alterações. O município de destino deverá cadastrar a família com os mesmos dados cadastrais do
município de origem (que já opera a Versão 7). Os dados tem que ser iguais para que o sistema do
Cadastro Único entenda que se trata da mesma família e faça a transferência dos dados cadastrais.
Caso a família tenha benefício do PBF, ele será transferido do município de origem para o de destino.
Mesmo que algum dado cadastral precise ser alterado, o gestor do município de destino não deve fazêlo num primeiro momento. Deve incluir a família com os mesmos dados cadastrais do município de
origem e transmiti-los à base nacional do Cadastro Único. Após a inclusão ter sido efetuada com
sucesso, o gestor poderá atualizar, em uma segunda etapa, os dados que necessitem de alteração.
É recomendável que o gestor municipal sempre oriente o Responsável pela Unidade Familiar (RF) para
que, ao mudar de município, obtenha junto ao setor responsável pelo PBF do município de origem
(cidade que está deixando) uma cópia impressa do cadastro da família, a ser apresentada no município
onde irá residir (cidade de destino).
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.

