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Famílias identificadas no processo de Averiguações 2012 que não
atualizaram os dados no Cadastro Único terão benefícios
bloqueados a partir de novembro
Até o fim desse mês, mais de 600 mil famílias terão os benefícios do PBF bloqueados e deverão
procurar os postos do Cadastro Único para regularizar a situação
Terminou, no dia 19 de outubro, o prazo para as famílias identificadas no processo de averiguação de
inconsistências cadastrais atualizarem os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal. Com isso, as famílias que não atualizaram seus dados terão os benefícios do Programa Bolsa
Família (PBF) bloqueados a partir deste mês.
Levantamento realizado pela Senarc demonstra que apenas 22% das famílias beneficiárias do PBF
atualizaram os dados entre junho e outubro desse ano, o que representa quase 200 mil famílias com
cadastro atualizado. Ainda existem mais de 600 mil famílias que não fizeram a atualização cadastral e
deixarão de receber os benefícios do PBF. Com o bloqueio, essas famílias terão até fevereiro de 2013
para procurar os postos do Cadastro Único e atualizarem os dados. Em março de 2013, os benefícios
bloqueados por falta de atualização serão cancelados.
Seguem os prazos das Averiguações Cadastrais de 2012:
Prazos - Averiguação Cadastral
Até
19
outubro/2012

de

Atualização dos dados cadastrais

Novembro/2012

Bloqueio dos benefícios cujos cadastros não foram atualizados até 19 de outubro de 2012

Março/2013

Cancelamento dos benefícios de famílias cujos cadastros não foram atualizados até 22 de
fevereiro de 2013

Destaca-se que, do total de famílias cadastradas analisadas, mas não beneficiárias do PBF, há 782,8 mil
famílias com cadastros desatualizados. Desse total, mais de 685 mil ainda precisam atualizar os dados
para acessarem outros benefícios, como o Telefone Popular.
Importante: Além da atualização cadastral das famílias beneficiárias do PBF, é fundamental que o
município se esforce para atualizar também os dados cadastrais das famílias não beneficiárias. Isso
porque tais famílias não poderão ingressar no PBF até que os indícios de inconsistências sejam
averiguados. A atualização das informações garante que o Cadastro Único mantenha a qualidade e sirva
adequadamente aos programas sociais que o utilizam.
Vale lembrar que a atualização cadastral traz ganhos diretos para as taxas de atualização e validação
cadastral e, consequentemente, melhora dos recursos financeiros transferidos por meio do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD).
Averiguação Cadastral de 2012
Em continuidade às ações periódicas de qualificação das informações cadastradas, a Senarc realizou

durante esse ano o cruzamento da base do Cadastro Único e da Folha de Pagamentos do PBF com
outros registros administrativos do Governo Federal. Como resultado, foram encontradas inconsistências
nas informações declaradas pelas famílias e registradas no Cadastro Único, em relação a:



Óbito: pessoas falecidas, mas que ainda estão na base do Cadastro Único; e
Subdeclaração de Renda: pessoas cuja renda declarada no Cadastro Único é inferior ou
incompatível com a renda identificada em outros registros administrativos públicos.

Como regra, todas as famílias cadastradas e com indicativos de inconsistência tiveram até 19 de outubro
para procurar um posto de cadastramento e atualizar as informações. Do total de famílias analisadas,
mais de 890 mil são beneficiárias do PBF e 91% destes cadastros apresentaram indicativos de
subdeclaração de renda.
Para orientar os municípios sobre como proceder em relação a estes cadastros, a Senarc publicou a
Instrução Operacional nº 55, de 15 de junho de 2012, que apresenta todos os procedimentos e prazos
para o processo de Averiguação Cadastral de 2012.
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CECAD REGISTRA MAIS DE 500 MIL ACESSOS EM POUCO MAIS DE CINCO MESES
Lançado em março de 2012, o Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro
Único (CECAD) registrou até outubro deste ano 500 mil visualizações, com 83,45% de retorno das
visitas. O CECAD é um visualizador de dados do Cadastro Único que permite, entre outras
possibilidades, relacionar as variáveis contidas na base de dados e mostrar o resultado desse
relacionamento em números agregados, por município e por estado.
No período de lançamento, para avaliar a sobrecarga no sistema, a liberação do acesso foi realizada
de forma escalonada. Contornados os problemas iniciais, a Senarc passou a monitorar o acesso à
ferramenta a partir do dia 5 de maio de 2012. Atualmente, o CECAD possui 4.791 usuários
cadastrados e a maior parte deles tem seus acessos originados no Brasil, mas existem conexões nos
Estados Unidos, na Argentina, em El Salvador e em outros países. No Brasil, as conexões vêm de 711
cidades, sendo Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Maringá as que geraram a maior
quantidade de acessos.
Esse trabalho é resultado de um esforço conjunto dos inúmeros departamentos do MDS, em parceria
com os Gestores Estaduais e Municipais, que contribuem diariamente para a melhoria da ferramenta
e para a transparência do Cadastro Único. O CECAD está disponível para Gestores e Técnicos
Estaduais e Municipais e pesquisadores, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF)
http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/
Existe uma forma de acesso que não precisa de registro e senha, o TABCAD. Ele já foi acessado mais
de 12 mil vezes desde o dia 10 de agosto, quando o acesso foi liberado. Para consultá-lo, basta
acessar o endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
ATUALIZADA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO BPC NO SIGPBF
Foi disponibilizada no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) a atualização da lista

dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) que precisam ser
incluídos no Cadastro Único.
Conforme Instrução Operacional Conjunta Senarc/SNAS nº 12, de 23 de fevereiro de 2012, o prazo
para a fase atual de cadastramento dos beneficiários do BPC e de seus familiares se encerra em 30
de novembro de 2012.
Como obter a lista de beneficiários do BPC
Para ver a lista atualizada, acesse http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/. Após entrar no
SIGPBF, procure o arquivo disponível na área de upload e download. O acesso é feito por meio do
menu superior “Administrativo/Transmissão de Arquivos/Upload/Download de Arquivos”.
Na pasta relativa ao Cadastro Único haverá a subpasta BPC, onde estarão disponíveis para download
os arquivos em formato CSV por Unidade Federativa (UF), nome e código do IBGE do município, com
o seguinte padrão: UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_BPC.csv
Mais informações podem ser obtidas aqui, em respostas a perguntas frequentes dos municípios.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento da Senarc: 0800 707 2003

