Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – Senarc

Nº 315 • 03 de maio de 2012

Senarc inicia Revisão Cadastral de 2012
IO nº 53 orienta gestores municipais sobre o processo de atualização cadastral deste ano
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) deu início ao processo de Revisão Cadastral 2012.
Para orientar os municípios sobre como proceder na Revisão Cadastral, foi publicada a Instrução Operacional
nº 53, de 02 de maio, que divulga informações e procedimentos relativos ao processo de atualização do
cadastro das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Familia (PBF).
Assim como nos anos anteriores, o público-alvo da Revisão Cadastral 2012 é composto por todas as famílias
beneficiárias que estão há mais de dois anos sem nenhuma atualização cadastral. Em linhas gerais, a
estratégia usada para este ano é a mesma dos anos anteriores, o que muda é o prazo para atualização
cadastral que neste ano será de oito meses (devido à prorrogação do prazo da Revisão Cadastral 2011).
Mensagem nos extratos de pagamento das famílias
Com a finalidade de evitar filas, a Senarc estabeleceu um calendário que vincula o mês de Revisão Cadastral
ao algarismo final do NIS do Responsável Familiar. A definição de um mês específico de Revisão Cadastral para
cada grupo de famílias visa a organizar a convocação do público, distribuindo-o ao longo do ano. De acordo
com esse calendário, serão enviadas mensagens convocando as famílias a atualizarem seu cadastro. Veja
abaixo o calendário da Revisão Cadastral:
Calendário de Revisão Cadastral 2012
Final de NIS

Mês de Revisão Cadastral

1e2

Maio

3e4

Junho

5

Julho

6

Agosto

7

Setembro

8

Outubro

9

Novembro

0

Dezembro

É importante lembrar que a atualização cadastral pode ser feita antes ou depois do mês sugerido, desde que
respeitando a data final de 31 de dezembro de 2012, para evitar o bloqueio do benefício .
Cronograma de trabalho da Revisão Cadastral em 2012
Maio/2012 – Disponibilização de listas na área de download do SigPBF, com a relação de famílias
selecionadas para a Revisão Cadastral em 2012, para que os municípios possam dar início ao trabalho de

atualização cadastral dessas famílias;
Maio a dezembro/2012 – Os municípios precisarão atualizar os cadastros;
Janeiro/2013 – Os benefícios cujos cadastros não foram atualizados serão bloqueados; os benefícios cujos
cadastros foram atualizados com renda familiar per capita superior a R$140,00 serão cancelados*; e o
Benefício Básico será cancelado para as famílias que atualizarem o cadastro com renda per capita superior a
R$70,00;
Março/2013 – Os benefícios bloqueados, por falta de atualização cadastral, serão cancelados, caso não
sejam atualizados até 28/2/2013.
* No caso dos cadastros que tiverem atualização da renda familiar per capita superior a R$ 140,00 o benefício será cancelado em
janeiro de 2013 apenas se a renda per capita permanecer inferior a meio salário mínimo. Se for superior, o benefício será cancelado no
mês subseqüente ao mês em que foi feita a atualização.

Canais de Atendimento ao município
O esclarecimento de dúvidas referente ao processo de Revisão Cadastral 2012 poderá ser realizado por meio
do 0800 707 2003, ou ainda com a equipe para atendimento ao gestor municipal, no 0xx 61 3433-1500, ou
pelo endereço eletrônico bolsa.família@mds.gov.br.
Agentes Comunitários de Saúde e equipes de Atenção Básica, do Ministério da Saúde,
realizarão busca ativa das famílias de baixa renda

O Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
promovem uma ampla mobilização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e das equipes de Atenção
Básica (ABs) com vistas à identificação das famílias de baixa renda ainda não incluídas no Cadastro
Único, e encaminhamento aos postos de cadastramento dos órgãos e serviços da rede de assistência
social da prefeitura.
Para facilitar o trabalho de identificação e cadastramento dessas famílias, o MDS orienta que seja feita
uma articulação prévia entre as equipes de saúde, gestor municipal do PBF e do Cadastro Único para
que definam no município qual o melhor encaminhamento para as famílias identificadas com perfil, mas
ainda não incluídas no Cadastro Único.
É importante que os ACS tenham conhecimento dos locais de cadastramento e das rotinas utilizadas no
município para orientar as famílias identificadas. O MDS disponibilizou a lista de gestores municipais
indicados no SigPBF, bem como outras informações básicas sobre o Cadastro Único, que poderão ser
utilizadas pelas equipes do MS nesta ação de busca ativa.
Essa ação de Busca Ativa é uma das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria (BSM) para a superação da
extrema pobreza.
Lembre-se: A responsabilidade pelo cadastramento e pela atualização cadastral continua sendo dos
gestores municipais do Cadastro Único. A participação dos parceiros no processo de identificação de
famílias de baixa renda ainda não cadastradas é uma forma de apoio para o fortalecimento das
atividades realizadas pelo poder local.
Senarc realiza Encontros Regionais dos Coordenadores Estaduais do PBF e do Cadastro
Único
A partir da próxima semana a Senarc iniciará encontros regionais com gestores estaduais das áreas de
educação, saúde e assistência social e com os coordenadores estaduais do PBF e Cadastro Único. Em
cada um dos encontros serão realizadas oficinas de trabalho para discutir os processos de
aprimoramento da gestão do PBF e Cadastro Único, além da disseminação de informações para os

gestores, coordenadores e técnicos estaduais.
Sua participação é fundamental para a construção de uma agenda comum de atividades intersetoriais.
Fique atento ao cronograma:
07 a 10/05/2012 - 1º Encontro Regional dos Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família e
do Cadastro Único
Estados: Roraima; Amapá; Amazonas; Acre; Pará; Piauí; Maranhão.
22 a 25/05/2012 - 2º Encontro Regional dos Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família e
do Cadastro Único
Estados: Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Goiás; Distrito Federal; Rondônia; Tocantins
12 a 15/06/2012 - 3º Encontro Regional dos Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família e
do Cadastro Único
Estados: Paraná; Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Minas Gerais; São Paulo; Rio de Janeiro; Espírito
Santo.
19 a 22/06/2012 - 4º Encontro Regional dos Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família e
do Cadastro Único
Estados: Ceará; Rio Grande do Norte; Paraíba; Pernambuco; Alagoas; Bahia; Sergipe.
Contato com a equipe de Capacitação da Senarc/MDS, no 061 3433-2992.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação de
Atendimento da Senarc: 0800 707 2003.

