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Três milhões de famílias podem sair do Cadastro Único
por estarem com os cadastros desatualizados
A Instrução Operacional nº 67 prevê a exclusão dos cadastros sem atualização
há mais de 48 meses. Nenhum deles é de beneficiários do Bolsa Família
A base nacional do Cadastro Único possui, segundo dados de maio de 2013, 25.813.799 famílias cadastradas,
entre as quais 13% — cerca de 3 milhões e 350 mil famílias — estão com cadastro desatualizado há mais de
48 meses. Os municípios têm até fevereiro de 2014 para atualizar os dados dessas famílias, pois os cadastros
indicados que não forem atualizados até esse prazo serão excluídos da base do Cadastro Único a partir de abril
de 2014.
A realização da exclusão lógica pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é um novo procedimento previsto na Portaria MDS nº 177,
de 16 de junho de 2011, que tem como objetivo qualificar a base nacional do Cadastro Único. É importante
ressaltar que nenhuma das famílias relacionadas nesse processo é beneficiária do Programa Bolsa Família.
A Instrução Operacional nº 67, de 8 de outubro de 2013, traz as orientações detalhadas para os municípios a
respeito do processo de exclusão lógica dos cadastros desatualizados há mais de 48 meses. A IO está
disponível no link http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/instrucoes-operacionais/2013.
De acordo com a IO nº 67/2013, a lista de famílias com os dados desatualizados há mais de 48 meses pode
ser acessada no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), localizado no endereço
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia. Veja como realizar o download:
•

Na aba “Administrativo” do SIGPBF, selecione a opção “Transmissão de Arquivos”;

•

Clique em “Upload/Download de Arquivos”;

•

Selecione a pasta “Cadastro Único” e, em seguida, a subpasta “Famílias com cadastros
desatualizados há mais de 48 meses”;

•

Clique no link
MESES_2013.csv.
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Embora as famílias com risco de exclusão do Cadastro Único não façam parte do Bolsa Família, elas devem ser
localizadas para realizar a atualização cadastral, pois podem ter perfil para acessar esse Programa ou outros
que utilizam o Cadastro Único como instrumento de seleção de seus beneficiários. Atualmente, 16 programas
usam os dados do Cadastro, como o Minha Casa, Minha Vida, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Política de
Cisternas, entre outros.
Considerando a defasagem dos dados, é recomendável que os municípios adotem diferentes estratégias para
dar visibilidade à ação e localizar as famílias. Vale relembrar: os cadastros listados que não forem atualizados
serão excluídos a partir de abril de 2014.

Bolsa Família recebe prêmio internacional
Em 15 de outubro de 2013, a Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) anunciou ao
governo brasileiro que o Programa Bolsa Família foi o vencedor da primeira edição do Prêmio por
Desempenho Extraordinário em Seguridade Social. A AISS, localizada em Genebra, na Suíça, é a
principal organização internacional voltada à promoção e ao desenvolvimento da seguridade social no
mundo. Fundada em 1927, congrega, atualmente, mais de 330 organizações de 157 países.
Segundo o presidente da AISS, Errol Frank Stoové, a Associação decidiu agraciar o Bolsa Família por
considerá-lo uma experiência excepcional e pioneira na redução da pobreza e na promoção da
seguridade social. “O prêmio reconhece o sucesso do Programa Bolsa Família, que ajudou a aliviar a
pobreza entre as famílias mais pobres do Brasil e impulsionou a melhoria nos índices de saúde e de
educação para as crianças”, disse Stoové, que afirmou ainda que o programa brasileiro é muito
eficiente, pois atende cerca de 13,8 milhões de famílias e custa apenas 0,5% do PIB nacional.
Em mensagem enviada à entidade, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que “este é um
reconhecimento importante pelo esforço realizado pelo governo brasileiro para estender a proteção
social a todo o país”. “O Bolsa Família garante que 36 milhões de brasileiros vivam acima da linha da
extrema pobreza, mantém 16 milhões de crianças e adolescentes na escola, e também foi decisivo
para reduzir a mortalidade infantil”. O prêmio será entregue em novembro, em cerimônia que ocorrerá no
Fórum Mundial de Seguridade Social, em Doha, no Catar. O evento reunirá representantes de mais de 150
países.
Nós, Servidores da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), compartilhamos esse
reconhecimento internacional com todos os que trabalham cotidianamente para este sucesso. Esperamos
que cada gestor, cada técnico, cada assistente social envolvido nas ações do Programa também se sinta
premiado e reconhecido.

Comemoração pelos 10 anos do Bolsa Família
Está marcado para o próximo dia 30 de outubro, às 11h, o Ato de Celebração dos 10 anos do
Programa Bolsa Família. A solenidade será realizada no Auditório do Museu Nacional, em Brasília, e
contará com a presença da Presidenta Dilma Rousseff, da Ministra de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Tereza Campello, e do Presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes
Hereda. Para o evento, estão programados o lançamento dos livros “Programa Bolsa Família: Uma
década de inclusão e cidadania” e “Os filhos deste solo: olhares sobre o povo brasileiro”, a
apresentação do selo personalizado e do carimbo dos Correios e a realização de debates sobre o
Programa. O MDS convida os envolvidos na gestão do Bolsa Família a participarem da cerimônia. Mais
informações pelo e-mail gabinete.senarc@mds.gov.br.

ANOTE NA AGENDA
20 de novembro — Debate com o tema “Bolsa Família, Desenvolvimento Regional e Pobreza”, pelo
Ciclo de Debates 10 anos do Bolsa Família: Avanços, Efeitos e Desafios. O encontro será em Fortaleza,
no Ceará.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h).

