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Revisão Cadastral 2014 está na reta final
Termina nesta sexta-feira o prazo para a atualização cadastral das famílias convocadas.
A reedição da IO nº 70 traz as novas datas para os bloqueios e os cancelamentos
Em 16 de janeiro de 2015, termina o prazo para as famílias incluídas na Revisão Cadastral 2014 atualizarem
os dados cadastrais. As famílias que não fizerem a atualização até essa data poderão ter os benefícios
bloqueados em fevereiro. O público desta ação é formado por famílias do Programa Bolsa Família (PBF) que
não atualizam os dados cadastrais desde 2011.
Resultados preliminares e mobilização municipal
A partir das informações registradas até 12 de dezembro de 2014, balanço preliminar aponta que, das mais de
1 milhão e 200 mil famílias convocadas pela Revisão Cadastral em 2014, aproximadamente 496 mil ainda
precisam atualizar seus dados (quase 40% do público inicial). Por isso, é fundamental a continuidade da
mobilização nos municípios nesta reta final do processo.
Além da Busca Ativa e das campanhas divulgadas em carros de som e rádios comunitárias, é importante que
seja intensificado o trabalho de digitalização das informações, nos casos em que a atualização
tenha sido feita nos Formulários de papel, para garantir que os dados das famílias que atualizaram as
informações dentro do prazo estejam, efetivamente, inseridos no Sistema do Cadastro Único.
Até esta quarta-feira, 14 de janeiro, serão disponibilizadas no SIGPBF as listas das famílias que ainda não
atualizaram suas informações no Cadastro Único. Para extrair os dados, as equipes de Gestão do PBF devem
acessar o Sistema, na área de download e upload de arquivos, na pasta Revisão Cadastral 2014. A lista, por
município, traz informações de acordo com as atualizações realizadas até o último dia 12 de dezembro.
Republicação de Instrução Operacional
Além disso, foi reeditada, em 12 de janeiro, a Instrução Operacional nº 70, com ajustes no cronograma do
processo e com orientações aos municípios, para potencializar o trabalho de atendimento às famílias em
Revisão. Como já mencionado, está programado para fevereiro o bloqueio dos benefícios das famílias que não
cumprirem o prazo desta sexta-feira.
Em uma segunda etapa, as famílias que tiverem o benefício bloqueado poderão atualizar as informações até 20
de março. Quem, ainda assim, não fizer a atualização ou quem estiver fora dos critérios de renda do Programa
poderá ter o benefício cancelado a partir de abril de 2015. A IO nº 70 reeditada está disponível no endereço
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/instrucoes-operacionais/2015/ e deve ser utilizada como
referência para a organização do trabalho nos municípios.
ANOTE NA AGENDA
30 de janeiro — Data-limite para que manutenções no Sibec tenham reflexo na Folha de
Pagamentos de Fevereiro de 2015.

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). Há plantão no fim de semana,
durante o Calendário de Pagamento dos benefícios do Bolsa Família.

