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Senarc prepara Revisão Cadastral de 2013

Informações preliminares à gestão municipal do PBF para o processo de Revisão Cadastral deste ano
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) dará início, nos próximos dias, ao processo de
Revisão Cadastral de 2013. Como nos anos anteriores, o público-alvo é composto por famílias beneficiárias que
estão há mais de dois anos sem atualização cadastral (famílias que, em 31 de dezembro de 2012, estavam há
mais de dois anos sem atualizar as informações cadastrais).
Início das ações do processo de Revisão Cadastral
A comunicação com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família será a primeira ação do processo de
Revisão Cadastral de 2013. Já neste mês, as famílias (público-alvo da revisão deste ano) receberão mensagens
em seus extratos, alertando quanto à necessidade de procurarem o setor responsável pelo Programa Bolsa
Família (PBF) para atualização dos cadastros. Além das mensagens no extrato, serão também enviadas cartas
nos meses de julho e agosto.
Ainda em julho, a Senarc disponibilizará, na área de download do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
(SIGPBF), as listas prévias com as famílias que são público-alvo da ação de Revisão Cadastral. Os municípios
poderão, então, iniciar o processo de atualização cadastral imediatamente.
O trabalho das gestões municipais é muito importante para que as famílias beneficiárias atualizem seus
cadastros, preferencialmente, por meio de visita domiciliar, e possam manter seus benefícios (caso continuem
dentro das regras de elegibilidade do Programa). No próximo mês, será divulgada Instrução Operacional
específica com orientações adicionais para o processo de Revisão Cadastral.
Na atualização, dê atenção especial às informações familiares de endereço, renda, documentação, composição
familiar e dados da escola das crianças e adolescentes.
ATENÇÃO – Durante o processo de cadastramento e de atualização do cadastro das famílias, registre,
quando possível, o número do telefone celular do Responsável Familiar. Essa informação pode ser
importante em caso de necessidade de contato direto com a família, por meio de mensagens SMS. No campo
9.01, registre sempre o DDD (dois digitos) e o número do celular para contato.
IMPORTANTE – A Senarc dará continuidade, ainda neste mês, ao processo de Averiguações Cadastrais
iniciado no mês passado. A Instrução Operacional Nº 63, de 13 de junho de 2013, será reeditada e terá três
listas de famílias. Esta IO trará, ainda, orientações aos municípios sobre a forma de realizar a atualização
cadastral de cada uma das listas de famílias, cujas informações relativas à renda registradas no Cadastro
Único encontram-se inconsistentes com os dados encontrados em outros registros administrativos ou com as
análises realizadas pela Senarc.
Também será publicada em breve a Instrução Operacional de Não Localizados em escolas. Esta ação é
fundamental para o aprimoramento das condicionalidades de educação.
Inscrições para Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social começam dia 1º de agosto
Os Gestores Municipais e Coordenadores Estaduais do PBF que tenham implementado práticas inovadoras e
bem-sucedidas na gestão local do Bolsa Família e do Cadastro Único podem concorrer ao Prêmio Rosani
Cunha de Desenvolvimento Social: Edição Especial – Bolsa Família 10 anos. As inscrições das
práticas concorrentes devem ser feitas no Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa Bolsa
Família, entre os dias 1º a 27 de agosto de 2013, conforme critérios e requisitos previstos no Edital nº 1.
Podem concorrer ao Prêmio os estados, municípios e Distrito Federal com boas práticas de gestão, que

tenham, ao menos, quatro meses de implementação.
O Prêmio incentiva a sistematização e o compartilhamento das informações sobre as boas práticas entre os
gestores do Programa, por meio da utilização do Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa
Bolsa Família. Este ano, a edição comemora os 10 anos do PBF, com modalidades específicas para estados e
municípios nas seguintes categorias:




Busca Ativa para o cadastramento e a atualização cadastral, incluindo identificação de grupos
populacionais tradicionais e específicos;
Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria voltadas à inclusão produtiva das famílias beneficiárias
do PBF; e
Gestão de condicionalidades e acompanhamento familiar intersetorial (assistência social, saúde e
educação).

Para
mais
informações,
acesse
o
portal
do
MDS
no
endereço
eletrônico
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/premio10anos. Inscreva e compartilhe sua prática de gestão.
Anote na Agenda
31 de julho - Prazo para prestação de contas da utilização dos recursos do IGD-M e IGD-E de 2012, para os
gestores do FMAS/FEAS;
1º a 27 de agosto – Período para as inscrições ao Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social: Edição
Especial – Bolsa Família 10 anos.
31 de agosto - Prazo para prestação de contas da utilização dos recursos do IGD-M e IGD-E de 2012, para
os Conselhos (CMAS/CEAS);

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003. A Central de Relacionamento também funciona nos fins de semana.

