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Atualização cadastral na reta final
Famílias convocadas que ainda não atualizaram ou revalidaram seu cadastro
devem se apressar. O prazo é até 31 de outubro.
Municípios devem se preparar para forte procura de beneficiários querendo
regularizar sua situação cadastral.
Lista atualizada das famílias identificadas nos procedimentos de Auditorias e
Revisão Cadastral continua disponível no SIGPBF.
Faltando pouco mais de dois meses para o encerramento do prazo para as famílias realizarem a atualização
cadastral, das 2,3 milhões de famílias convocadas em fevereiro, 1.530.443 famílias ainda precisam
regularizar sua situação junto ao Cadastro Único, de acordo com dados consolidados em junho de 2011.
Um dos públicos da atualização cadastral é o das Auditorias, composto por famílias com indícios de óbito
e/ou de subdeclaração de renda. A seleção das famílias para auditoria é resultado do cruzamento da base
do Cadastro Único com diversos outros registros administrativos do governo federal.
O outro público da atualização é o da Revisão Cadastral, composto pelas famílias atendidas pelo Programa
Bolsa Família (PBF) com cadastros desatualizados há dois anos ou mais.
Assim, uma família pode estar na lista da atualização cadastral por motivo de Auditoria, de Revisão
Cadastral, ou por ambos os motivos.
Das 1,53 milhão de famílias com atualização pendente, 916.927 são famílias exclusivas do processo de
Revisão Cadastral, e 112.619 são famílias que, além da Revisão Cadastral, também estão selecionadas para
Auditoria. As demais famílias são exclusivas da Auditoria.
Os públicos das Auditorias e da Revisão Cadastral 2011 foram unificados e disponibilizados para download
em planilhas no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), no intuito de facilitar o trabalho de
atualização cadastral da gestão municipal, conforme divulgado na Instrução Operacional nº 44, de 29 de
abril de 2011, e nos boletins Bolsa Família Informa nº 263 e nº 265. A Instrução Operacional nº 41, de 14
de fevereiro de 2011, divulgou os procedimentos relativos ao processo de Revisão Cadastral deste ano.
Os gestores municipais devem definir estratégias de atendimento que levem em conta a situação de
famílias com elevado grau de vulnerabilidade, que podem não conseguir fazer a Revisão Cadastral, vindo a
ter seus benefícios bloqueados ou até mesmo cancelados.
FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:

O município deve efetuar a atualização cadastral das famílias até 31 de outubro de 2011. Caso a
situação não seja regularizada até essa data, as famílias do PBF terão seus benefícios bloqueados a partir
da folha de pagamentos do mês de novembro de 2011. Se não houver atualização cadastral até 31 de
dezembro de 2011, os benefícios serão cancelados a partir da folha de pagamento de janeiro de 2012.
A importância da atualização cadastral
A atualização cadastral é uma atividade fundamental na Busca Ativa para cadastramento por vários
motivos. Um deles é que a renda da população mais pobre é muito instável. Famílias inicialmente
registradas como sendo de baixa renda, mas que estejam com dados desatualizados, podem ter sofrido
redução de renda, encontrando-se atualmente em extrema pobreza, o que as qualificaria, por exemplo, a
receber o Benefício Básico do Bolsa Família. Do mesmo modo, famílias inicialmente em situação de pobreza
extrema podem já tê-la superado. Além disso, há mudanças de endereço, nascimentos e óbitos que podem
ter impacto e devem ser informados.
Só a atualização cadastral contínua garante a qualidade dos dados do Cadastro Único, fortalecendo-o como
mapa representativo das famílias mais vulneráveis do país, e permitindo que os programas que utilizam o
Cadastro atendam de fato quem devem atender.
A atualização e qualidade cadastral são importantes também para cálculo do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD), refletindo nos valores repassados para auxílio financeiro da gestão municipal.
As listas no SigPBF
Para facilitar o trabalho dos municípios, as listas de Revisão Cadastral e Auditorias são atualizadas
mensalmente no SigPBF, permanecendo apenas as famílias que ainda não efetuaram a atualização
cadastral.
Para que o município possa identificar o motivo pelo qual a família precisa fazer a atualização cadastral,
essas planilhas possuem uma coluna denominada "AVERIGUACOES_2011", preenchida com as seguintes
possibilidades:





Revisão Cadastral;
Óbito;
Subdeclaração de Renda;
Combinações das ocorrências acima (Óbito e Subdeclaração de Renda; Revisão Cadastral e Óbito;
Revisão Cadastral e Subdeclaração de Renda; e Revisão Cadastral, Óbito e Subdeclaração de
Renda).

É importante destacar que:





Para as famílias com marcação "Revisão Cadastral", a coluna "NOM_PESSOA" apresenta o nome de
todos os membros da família, com exceção do nome do Responsável pela Unidade Familiar (RF);
Para famílias com marcação "Renda", a coluna "NOM_PESSOA" apresenta o nome de todos os
membros da família, com exceção do nome do RF;
Para famílias com marcação "Óbito", a coluna "NOM_PESSOA" apresenta o nome do todos os
membros da família, porém há indicação específica da pessoa com indício de falecimento;
Para famílias com mais de uma marcação (combinações de ocorrências), a coluna "NOM_PESSOA"
apresenta o nome de todos os membros da família e especifica a pessoa com indício de
falecimento.

Cadastramento e liberação do Cartão em lotéricas
A partir do dia 1º de agosto, os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) poderão ativar o Cartão
Social em Agentes Lotéricos da CAIXA. Essa facilidade torna mais ágil o cadastramento da senha e a
liberação do cartão para o saque dos benefícios.
Para cadastramento ou recadastramento de senha na unidade lotérica, o cidadão ligará para a Central
de Atendimento da Caixa (0800 726 0101), onde realizará a Certificação Positiva, que consiste no
informe de alguns dados cadastrais. Com isso, o atendente desbloqueará o cartão.
O passo seguinte será o beneficiário comparecer a uma unidade lotérica portando seu cartão e um
documento de identificação oficial com foto para cadastramento de sua senha.
A liberação do cartão e o cadastramento ou recadastramento de senha nas agências da CAIXA continua
ocorrendo sem modificações.
ANOTE NA AGENDA
31 de agosto - Data final para registro, no Sicon, dos recursos relativos ao descumprimento da
condicionalidade de educação (com repercussão sobre o pagamento de julho).
31 de agosto – Novo prazo para registro, pelo gestor do FMAS, da informação sobre a comprovação
dos gastos de recursos do IGD executados em 2010 (Portaria MDS nº 239, de 15/08/2011).
30 de setembro – Novo prazo para o CMAS registrar a informação do parecer sobre a comprovação
dos gastos de recursos do IGD executados pelo gestor do FMAS em 2010 (Portaria MDS nº 239, de
15/08/2011).
Pacto regional Sudeste
A presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza
Campello, lançam hoje, 18 de agosto, em São Paulo o pacto regional do Brasil Sem Miséria para o
Sudeste. O evento marcará a celebração de parcerias com os governos dos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Espírito Santo para a erradicação da pobreza extrema, em especial no que diz respeito à
complementação dos benefícios do Bolsa Família pelos governos estaduais. O Rio de Janeiro já está
pagando a complementação em alguns municípios, pelo Programa Renda Melhor. São Paulo e Espírito
Santo começam a pagar em janeiro de 2012.
Respostas da Teleconferência
As respostas às perguntas feitas durante a teleconferência sobre Revisão Cadastral e Auditorias,
veiculada na última segunda-feira, dia 15 de agosto, pelo canal de TV NBr, estarão disponíveis em breve
no endereço: www.mds.gov.br/bolsafamilia. Aguarde!
Artigo sobre o Bolsa Família
O jornal Correio Braziliense publicou na última segunda-feira, dia 15, um artigo de autoria do Secretário
Nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão, sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família. O
artigo é intitulado “Bolsa Família: mais que transferência de renda”. Confira em:
http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=9967&Itemid=43
Outro artigo do Secretário, sobre o reajuste dos benefícios Bolsa Família, intitulado “Bolsa Família e a
erradicação da extrema pobreza”, foi veiculado em 26 de abril pelo jornal Valor Econômico. Clique aqui e
confira!

QUERO RECEBER O INFORME PBF
Para receber o “Bolsa Família Informa” semanalmente por e-mail, clique aqui e envie uma mensagem
com o assunto “QUERO RECEBER O INFORME PBF”. Outra opção, que dá acesso a todas as edições
anteriores, é acessar o portal do MDS neste link.

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.

