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Atenção aos prazos da Averiguação Cadastral 2014
Bloqueios e cancelamentos serão escalonados, e os Gestores devem priorizar as famílias com
cadastros mais antigos. Instrução Operacional nº 68, reeditada em 11/2, detalha o processo
A Averiguação Cadastral é um processo anual realizado pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de identificar e
corrigir inconsistências nos dados cadastrais de famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único). A fim de detalhar os prazos e os procedimentos da Averiguação Cadastral
de 2014, a Senarc reeditou a Instrução Operacional nº 68, republicada em 11 de fevereiro de 2014, no link
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/instrucoes-operacionais/2014.
Neste ano, foram incluídas no processo de Averiguação Cadastral somente famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família (PBF). Os Gestores devem ficar atentos aos prazos para atualização, pois os bloqueios e os
cancelamentos dos benefícios serão escalonados, de acordo com dois grupos de famílias:
1) O primeiro grupo é composto por beneficiários com cadastros mais antigos, ou seja, cuja última
atualização ocorreu antes de 31 de dezembro de 2012. Essas famílias devem ser priorizadas, pois
serão as primeiras a ter efeitos nos benefícios.
2) O segundo grupo é formado por beneficiários com cadastros atualizados após 1º de janeiro de 2013.
Essas famílias têm um prazo um pouco maior para a comprovação das informações cadastrais.
Atenção: esses grupos foram formados somente para facilitar os procedimentos de repercussão — todo o
público está reunido em apenas uma lista, por município. Confira no quadro abaixo as datas-limite para os
Gestores Municipais atualizarem os dados dos dois grupos:

Última data da atualização

Prazo para
atualização
Até 14/3/2014

Até 31/12/2012

Até 16/5/2014
Até 17/4/2014

Após 1º/1/2013

Até 13/6/2014

Repercussão
BLOQUEIO dos benefícios a partir da
Folha de Pagamentos de abril de 2014
CANCELAMENTO dos benefícios a partir
da Folha de Pagamentos de junho de
2014
BLOQUEIO dos benefícios a partir da
Folha de Pagamentos de maio de 2014
CANCELAMENTO dos benefícios a partir
da Folha de Pagamentos de julho de
2014

A relação das famílias está disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). No menu
“Administrativo > Transmissão de Arquivos > Upload/Download de arquivos”, o Gestor encontrará a pasta
“Averiguação 2014”.
Dentro dessa pasta, há a subpasta “Famílias_a_atualizar”, que, conforme explicado acima, contém apenas
uma lista por município, com os dois grupos. Os cadastros estão ordenados segundo a data da última
atualização cadastral, sendo que as famílias que atualizaram os dados há mais tempo (prioritárias) estão nas
primeiras posições.
As famílias serão alertadas sobre a necessidade de atualização cadastral por meio de mensagens no extrato
bancário de pagamento do PBF. Para cada grupo, a mensagem informa as datas diferenciadas de atualização.
Confira:

Última data da atualização

Até 31/12/2012

Mensagem no extrato
TEMOS INFORMACOES QUE INDICAM QUE SUA
FAMILIA ESTA FORA DA REGRA PARA RECEBER O
BOLSA FAMILIA. SE VOCE AINDA PRECISA DO
BENEFICIO, PROCURE O CRAS OU A PREFEITURA
DA SUA CIDADE ATE O DIA 14 DE MARCO PARA
CORRIGIR O CADASTRO E MANTER SEU BOLSA
FAMILIA. QUALQUER DUVIDA LIGUE 0800 707
2003. LEVE OS DOCUMENTOS DE TODA SUA
FAMILIA. LEVE TAMBEM A CONTA DE LUZ.
MOTIVO: AVERIGUACAO 2014

Após 1º/1/2013

TEMOS INFORMACOES QUE INDICAM QUE SUA
FAMILIA ESTA FORA DA REGRA PARA RECEBER O
BOLSA FAMILIA. SE VOCE AINDA PRECISA DO
BENEFICIO, PROCURE O CRAS OU A PREFEITURA
DA SUA CIDADE ATE O DIA 17 DE ABRIL PARA
CORRIGIR O CADASTRO E MANTER SEU BOLSA
FAMILIA. QUALQUER DUVIDA LIGUE 0800 707
2003. LEVE OS DOCUMENTOS DE TODA SUA
FAMILIA. LEVE TAMBEM A CONTA DE LUZ.
MOTIVO: AVERIGUACAO 2014

Observação: Na pasta “Averiguação 2014”, há outra subpasta, intitulada “Cancelados_em_janeiro_2014”.
Nesse arquivo, constam famílias que já sofreram cancelamento imediato em janeiro de 2014, devido à
evidência de renda permanente e estável, não declarada ao Cadastro Único. Mesmo com benefício cancelado, é
recomendável a atualização dos dados.

Exclusão de cadastros desatualizados há mais de 48 meses começará em abril
Foi prorrogado o prazo para a atualização dos cadastros desatualizados há mais de 48 meses. Os
municípios terão até 14 de março para localizar as famílias e atualizar os dados. Essas famílias —
em todo o Brasil, são cerca de 3,3 milhões — estão inseridas no Cadastro Único, mas não fazem
parte do Programa Bolsa Família. Conforme previsto na Instrução Operacional nº 67, de 8 de outubro
de 2013, se não forem atualizados, tais cadastros serão excluídos, pela Senarc, a partir de abril de
2014.
A IO nº 67 contém as orientações detalhadas para os Gestores a respeito desse processo, intitulado
Exclusão Lógica. A lista, por município, de famílias com os dados desatualizados há mais de 48 meses
pode ser acessada no SIGPBF.

Termina este mês o prazo para a aprovação dos gastos dos recursos do IGD-2012
Estão chegando ao fim os prazos para o lançamento das informações, no Sistema SuasWeb, sobre a
comprovação e a aprovação dos gastos dos recursos obtidos por meio do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família, referentes ao exercício de 2012. Confira:
28 de fevereiro de 2014 — data-limite para o lançamento do resultado do Parecer dos respectivos
Conselhos de Assistência Social quanto à análise da comprovação de gastos.
Para saber quais municípios ainda estão com pendência na aprovação dos gastos, clique aqui.
É necessário clicar em FINALIZAR após SALVAR o parecer.

ANOTE NA AGENDA
17 de fevereiro — Início do pagamento da Folha de fevereiro dos benefícios do Programa Bolsa
Família.
20 de fevereiro — Último dia para os Gestores Municipais do PBF ou da Assistência Social
registrarem, no Sistema de Condicionalidades (Sicon), a interrupção temporária dos efeitos
decorrentes do descumprimento de condicionalidades relativos a 1.100 famílias que podem ter o
benefício cancelado em março de 2014. O Sicon é acessado a partir do SIGPBF.
20 e 21 de fevereiro — Encontro Regional Norte de Gestores Municipais de Assistência Social. O
evento será realizado na Faculdade Ceap, em Macapá (AP). Mais informações no site
http://www.coegemas.ap.gov.br/.

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).

