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COMUNICADO 

Averiguações Cadastrais 2013 – 1ª etapa 
Lista contendo as famílias identificadas com inconsistências cadastrais já está disponível aos 

municípios 
 

Para garantir a qualidade das informações do Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único), a 

Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) realiza periodicamente verificações nas informações 

registradas na base cadastral. São realizados cruzamentos de dados do Cadastro Único com outros registros 

administrativos do Governo Federal, a fim de identificar possíveis incorreções e, com isso, promover sua 

regularização. 

 

Em continuidade às ações periódicas, a Senarc promoveu nova série de análises e cruzamentos, a fim de 
identificar possíveis inconsistências nos dados cadastrados e, com isso, acionar os municípios a promover sua 

averiguação e correção. Assim, foi publicada a Instrução Operacional nº 63, que trata da 1ª etapa do 

processo de Averiguação Cadastral de 2013. Esta etapa é composta por famílias beneficiárias do PBF 
identificadas, em outros registros administrativos, com fontes de rendimento estáveis que não estão 

registradas no Cadastro Único. A identificação foi realizada pela Controladoria- Geral da União (CGU) e pela 
própria Senarc e abrange 13,6 mil famílias distribuídas em 2.270 municípios. 
 

Já está disponível para consulta, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), a lista com as 

famílias identificadas nesta 1ª etapa de Averiguações Cadastrais de 2013.  

 

Atenção: Este processo de Averiguação Cadastral não abrange todos os municípios brasileiros, deste 
modo é possível que seu município não tenha nenhuma família com indícios de inconsistências cadastrais. 

Verifique no SIGPBF se há alguma lista para o município. 

 

Todos os casos precisam ser averiguados pelo município e deve ser feita a atualização cadastral de cada 

família identificada, preferencialmente, por meio de visita domiciliar. Para iniciar o trabalho, o município deve 
planejar a ação e fazer o download do arquivo com a lista das famílias identificadas. Para facilitar o 

gerenciamento da atividade, esse arquivo será atualizado mensalmente no SIGPBF.  
 

A famílias que são beneficiárias do Programa Bolsa Família e fazem parte do público desta etapa da 
Averiguação Cadastral estão com seus benefícios bloqueados na Folha de Pagamento de junho/2013.  

 

A fim de tratar as inconsistências identificadas, os municípios devem realizar a atualização cadastral, 
observando os seguintes prazos: 

 

SITUAÇÃO DO CADASTRO IMPACTO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO PBF 

Identificadas inconsistências cadastrais 
BLOQUEIO dos benefícios a partir da Folha de 

Pagamentos de junho de 2013 

Se não houver atualização cadastral até 16 de 
agosto de 2013 

CANCELAMENTO dos benefícios a partir da folha de 
pagamentos de outubro de 2013 

 

Os procedimentos para tratamento das inconsistências também estão detalhados na Instrução Operacional 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/instrucoes-operacionais/2013/Instrucao%20Operacional%20no%20063%20Lista%20b%20apenas%20-%20SIBEC%20-%2012jun13%20-3.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/instrucoes-operacionais/2013/Instrucao%20Operacional%20no%20063%20Lista%20b%20apenas%20-%20SIBEC%20-%2012jun13%20-3.pdf


nº 63. 
 

Contatos - MDS  
0800-707-2003  
cadastrounico@mds.gov.br 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de 
Relacionamento da Senarc: 0800 707 2003 
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