
30 de setembro de 2011 

COMUNICADO 

Nova etapa de migração para a Versão 7 do Cadastro Único 
ocorrerá em 08 de outubro 

Em dezembro de 2010, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) iniciou a 
implantação da Versão 7.3 do Sistema do Cadastro Único. Até setembro de 2011, 5.299 (95,2%) 
municípios migraram para a nova versão.  

Atualmente, a lista de migração é gerada mensalmente após a análise de quais municípios 
cumpriram com os requisitos exigidos para a migração: realização da capacitação de formulários e 

capacitação operacional; ter infraestrutura de conectividade mínima necessária para acesso ao 
Sistema on-line; e possuir ao menos um Usuário Master cadastrado para acesso à Versão 7.1 – 

Módulo de Consulta.  

No dia 08 de outubro, teremos a migração de 92 municípios, que deverão seguir o cronograma 

abaixo: 

30/09 (sexta-feira) 06/10 (quinta-feira) 08/10 (sábado) 

Efetuar a extração e 

transmissão dos arquivos 

para a base nacional do 
Cadastro Único 

Importar os arquivos de 

retorno no Aplicativo off-line 

do Cadastro Único – Versão 
6.05 

A CAIXA promove a migração 

do município para a Versão 7.3 

do Sistema de Cadastro Único 

A lista de municípios que migrarão em 08 de outubro já está disponível. Acesse o link ou o Sistema 
de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). 

ATENÇÃO – Municípios que estão com a migração agendada para outubro, mas que não 
estejam aptos a migrar (por problemas de conectividade, de acesso ao módulo de 

consulta ou por não terem realizado as capacitações) devem, por favor, entrar em 
contato com a Coordenação Estadual ou com o MDS, solicitando a suspensão da 

migração. 

Importante - Após o início das atividades na Versão 7.3 do Sistema de Cadastro Único, os 

arquivos transmitidos para a base nacional do Cadastro Único por meio da Conectividade Social não 
serão mais processados. Retornarão automaticamente rejeitados, com a mensagem “Prefeitura 

migrada para a Versão 7”. O Aplicativo off-line do Cadastro Único – Versão 6.05 servirá 
exclusivamente como fonte de consulta para os municípios migrados para a Versão 7. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a 

Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/sistemas/sistemadecadastrounico/municipios-com-migracao-agendada-para-a-versao-7
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco

