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Municípios devem buscar as famílias na Revisão Cadastral
e Auditorias para atualização dos dados
Até julho, apenas 275.779 famílias tiveram seus cadastros atualizados
Mais de 2,3 milhões de famílias foram convocadas para atualização de dados da Revisão Cadastral e das
Averiguações de 2011. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) divulgou no SigPBF as
listas unificadas desses dois processos, e os procedimentos necessários estão detalhados na Instrução
Operacional nº 44, de 29 de abril de 2011.
Até o final do mês de julho, 275.779 famílias haviam atualizado seus cadastros, o que significa que ainda
restam cerca de 2 milhões de famílias sem atualização. Destas, 70% são beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF) e podem ter seus benefícios bloqueados e cancelados.
É preciso um grande esforço na mobilização e na convocação dessas famílias que não atualizaram seus
dados cadastrais. Elas têm até 31 de outubro de 2011 para regularizar sua situação. Se não o fizerem,
terão seus benefícios bloqueados em novembro.
Após o bloqueio por encerramento do prazo, as famílias terão um prazo adicional, até 31 de dezembro de
2011, para fazerem a atualização. Caso o cadastro permaneça desatualizado, o benefício será cancelado
definitivamente em janeiro de 2012.
O cadastramento e a atualização de dados cadastrais são atividades continuadas, de responsabilidade dos
gestores municipais do PBF e das famílias. Todas as famílias devem atualizar suas informações cadastrais
sempre que houver alguma alteração ou a cada dois anos.
Na medida em que as ações de atualização cadastral resultem em cancelamento de benefícios, a Senarc
concederá novos benefícios para outras famílias no mesmo município, observada a estimativa de famílias
pobres. Por isso, é importante que o município efetue a atualização cadastral frequentemente,
possibilitando a entrada de novas famílias no Programa.
Novidades no Programa Bolsa Família
Na próxima semana, o MDS anuncia uma série de medidas que vão aumentar a efetividade do Programa
no combate à extrema pobreza e, principalmente, na proteção às crianças, em consonância com os
objetivos do Plano Brasil sem Miséria (BSM). Aguardem!
Nova etapa de migração para a V7 neste sábado, dia 10
No próximo sábado, 10 de setembro, 75 novos municípios migrarão para a Versão 7.3 do Cadastro
Único. A lista de municípios que migrarão está disponível aqui ou no Sistema de Gestão do Programa
Bolsa Família (SigPBF). Os 75 municípios que migrarão no dia 10 de setembro devem seguir o
cronograma abaixo:
01/09 (quinta-feira)

08/09 (quinta-feira)

10/09 (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

ATENÇÃO – Municípios que estão com a migração agendada para setembro mas ainda não
estão aptos a migrar (por problemas de conectividade, de acesso ao módulo de consulta ou
por não terem realizado as capacitações) devem entrar em contato com a Coordenação
Estadual ou com o MDS, para solicitar a suspensão da migração.
Teleconferências
Os gestores municipais têm uma participação muito importante durante as teleconferências, enviando
perguntas e sugestões via e-mail e telefone. No entanto, algumas questões não são respondidas ao vivo.
Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) criou um novo espaço em
seu site para disponibilizar cada uma das perguntas e respostas enviadas pelos participantes.
Confira aqui a novidade. E se você perdeu as últimas teleconferências promovidas pelo MDS, acesse os
links abaixo para assistir aos programas.




Twitter da NBR (www.twitter.com/tvnbr)
YouTube da NBR (www.youtube.com/TVNBR)
Link de acesso: http://www.radiobras.gov.br/estatico/tv_nbr.htm#

ANOTE NA AGENDA
10 de setembro – Nova etapa de migração para Versão 7.
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).
QUERO RECEBER O INFORME PBF
Para receber o “Bolsa Família Informa” por e-mail, clique aqui e envie uma mensagem com o assunto
“QUERO RECEBER O INFORME PBF”.
Para acessar todas as edições anteriores, basta navegar pelo 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.

