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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 

A ação de controle refere-se à fiscalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, com o objetivo de identificar falhas no 
cadastro de famílias beneficiárias que tem como consequência a concessão de 
benefícios indevidos a famílias que não atendem aos critérios de renda estabelecidos 
pela legislação do Programa. 

Para avaliar o atendimento aos critérios do Programa Bolsa Família foi selecionada uma 
amostra de 31 famílias para serem entrevistadas pelos auditores da CGU, para 
confrontar informações do Cadastro Único. As análises também contemplaram a 
verificação in loco das condições das famílias beneficiárias do PBF. 

A amostra foi segmentada da seguinte forma: a) trinta famílias que possuíam os maiores 
valores de veículos, sendo selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com 
integrantes familiares que possuem a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil; e b) 
vinte famílias com saques em Estados/Municípios diferentes dos seus endereços 
registrados no Cadastro Único. 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados sob responsabilidade do gestor local. Cabe consignar que, embora 
tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do gestor 
local, não foram constatados achados de competência municipal.  

O Cadastro Único para Programas Sociais é o instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas 
sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.  

O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza 
(famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais); e pobreza (famílias com renda 
por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos). O Programa também apresenta instrumentos para dar 
segurança aos beneficiários. Quando a renda sobe para até ½ salário mínimo por pessoa, 
as famílias podem ficar mais dois anos recebendo recursos do programa Bolsa Família, 
desde que atualizem voluntariamente as informações no Cadastro Único. Está é a 
chamada Regra de Permanência, prevista na Portaria nº 617/MDS, de 11.08.2010. 

A seleção dos beneficiários do Programa é realizada com base nas informações 
cadastrais declaradas pelas famílias e registradas pelos municípios no Cadastro Único. 

Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, 
que é transferido diretamente pelo governo federal. O valor que a família recebe por 
mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos 
e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição 
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(número de pessoas, idades, presença de gestantes, etc.) e da renda da família 
beneficiária. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas 
com indícios de renda per capita superior à estabelecida na 
legislação para permanência no Programa. 

A partir da análise das informações extraídas das bases oficiais do governo federal e da 
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações registradas no 
Cadastro Único das famílias beneficiárias selecionadas na amostra, identificou-se que as 
famílias da tabela a seguir, possuem indícios de renda per capita familiar superior aos 
limites definidos nas regras para seleção ou permanência no Programa: 

Tabela 1 – Famílias com indícios de Renda Per Capita Incompatível. 

NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada 
no 

CadÚnico 
(R$) 

 

Renda per 
capita 

informada na 
visita é 

compatível com 
a situação 

encontrada (R$) 

Causa Amostra 

***904554** 0 

A renda 
informada é 
incompatível para 
seleção no 
Programa Bolsa 
Família. 

A beneficiária trabalha na Escola Técnica 
Estadual Pedro Muniz Falcão - ETE como 
auxiliar de cozinha com carteira assinada, 
percebendo a remuneração de um salário 
mínimo. A composição familiar da titular é 
composta pela beneficiária, o cônjuge e a filha 
de quinze anos, dessa forma, a renda per 
capita atual da mesma é de R$ 332,67, 
ultrapassando, portanto, a renda máxima 
para seleção no PBF que é de R$ 178.  

Cabe destacar que a beneficiária se enquadra 
na regra de permanência no PBF (variação de 
até ½ salário mínimo na renda per capita), 
entretanto, não se verificou a atualização 
voluntária das informações de renda no 
Cadastro Único. 

Saques 

***019382** 31 

A renda per capita  
apresenta indícios 
de que é 
incompatível, 
devido à atual 
ocupação do 
cônjuge. 

A titular informou que o atual cônjuge 
trabalha na fábrica de gesso do irmão que 
funciona nas proximidades da sua residência, 
conforme verificado em registro fotográfico 
apontado em vistoria in loco realizada pela 
CGU.  

Veículos 

***301367** 3 

A renda 
informada é 
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU, confirmou ser proprietária de um 
veículo Toyota/Corolla XLI16VVT, 
ano/modelo 2004/2004 e de uma motocicleta 
Yamaha/Factor ano/modelo 2009/2010, 
alegando já ter vendido o veículo e a moto 

Veículos 
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NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada 
no 

CadÚnico 
(R$) 

 

Renda per 
capita 

informada na 
visita é 

compatível com 
a situação 

encontrada (R$) 

Causa Amostra 

para o vizinho, no entanto, não transferiu a 
propriedade dos mesmos. 

***961388** 4 

A renda 
informada é 
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

Verificou-se que a família possui um amplo 
sítio (sítio dois irmãos), de alto padrão, 
incluindo criação de algumas cabeças de gado 
e, conforme informação da titular, possui a 
propriedade de uma motocicleta, placa P*J-
5**0, ano/modelo 2008/2008, fotografada 
no momento da vistoria realizada pela CGU. É 
importante ressaltar que, embora não 
confirmada pela titular, consta nos sistemas 
que a beneficiaria possui a propriedade de 
quatro motocicletas. 

Ainda que a renda per capita declarada no 
Cadastro Único seja de R$ 4, verificou-se que 
o padrão de residência e a moto da família 
denotam fortes indícios de que a renda 
correta seja maior que a informada no 
CadÚnico. 

Veículos 

***789495** 37 

A renda 
informada 
apresenta indícios 
de ser 
incompatível com 
as regras de 
permanência no 
Programa, devido 
ao vínculo 
empregatício da 
titular com a 
prefeitura. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU confirmou ser proprietária de uma 
motocicleta Honda/CG 150 Titan KS e que já 
foi proprietária de um veículo Fiat Pálio. 
Ademais, a beneficiária informou trabalhar 
para a Secretaria de Saúde, no Posto de Saúde 
do município, como auxiliar de serviços 
gerais. 

Veículos 

***186034** 8 

A renda 
informada tem 
indícios de ser  
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU confirmou ser proprietária das 
motocicletas Honda/CG 150 Titan ES e 
Honda/NXR 150 Bros KS e do veículo Fiat Uno 
Mille Fire modelo/fabricação 2005/2004, no 
entanto afirmou ter adquirido esses veículos 
para seu irmão, os quais foram localizados na 
casa dele, conforme registros fotográficos 
realizados na visita. Entretanto, não é possível 
afirmar que são mesmo do irmão, apenas por 
estarem em sua casa. 

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Consultas à folha de pagamentos da Prefeitura Municipal de Araripina/PE referente a maio de 2019; d) 
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra; e) Registro Fotográfico das condições de residência dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

De acordo com a tabela 1, verifica-se que as famílias possuem renda atual incompatível 
com a legislação do Programa. Nesses casos, observou-se que todos os integrantes da 



 

9 
 

família foram devidamente cadastrados, entretanto, a remuneração apurada no 
momento da visita pela CGU foi superior àquela informada no cadastramento ou na 
última atualização cadastral e/ou o patrimônio identificado não é compatível com o 
público alvo do PBF (famílias em situação de pobreza e extrema pobreza).   

Como encaminhamento para os casos relacionados na tabela 1, verifica-se a 
necessidade de revisão imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do 
Programa. 

 

2. Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a 
permanência no Programa por serem proprietárias de veículos. 

Pelas regras do Programa, verifica-se que não há impedimento de famílias beneficiárias 
serem proprietárias de veículos, desde que atendam aos critérios da renda.  

Por outro lado, considerando que o público alvo do Programa são famílias que vivem em 
situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178, 
considera-se que a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil é um forte indicativo de 
que as famílias podem ter fornecido informações inverídicas de renda para ingressarem 
ou se manterem no Programa. 

Nesse sentido, foi realizado um cruzamento de dados dos beneficiários do PBF de 
Araripina/PE com a base de dados de propriedade de veículos do governo federal, para 
identificar famílias beneficiárias que podem estar fora do perfil para o recebimento de 
benefícios do Programa.  

Como resultado, por meio de amostra, foram identificadas 2.597 famílias beneficiárias 
com algum integrante familiar que possui a propriedade de pelo menos um veículo. 
Desse total, foram selecionadas como amostra aquelas famílias que possuíam veículos 
cujo somatório dos valores estava entre os trinta maiores. Em seguida, foram 
selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com a finalidade de realizar inspeção e 
entrevista, cujo resultado está descrito na tabela 2, a seguir.  

Tabela 2 – Famílias Beneficiárias Proprietárias de Veículos. 
Nº de 

Ordem 
NIS Titular Veículo Valor (R$) 

Selecionado 
como Amostra 

Situação Encontrada 

1 ***481897** 

FIAT/STRADA 
WORKING 

12.955 
Sim 

A titular não foi localizada no 
momento da visita. GM/CORSA SEDAN 

PREMIUM 
14.928 

2 ***073286** 

FORD/FIESTA 13.095 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. 

I/SHINERAY XY 150 
GY 

3.622 

I/SHINERAY XY 150 
GY 

3.622 
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Nº de 
Ordem 

NIS Titular Veículo Valor (R$) 
Selecionado 

como Amostra 
Situação Encontrada 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

3.894 

3 ***301367** 

YAMAHA/FACTOR 
YBR125 E 

3.486 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido os 
automóveis em tela. No entanto, 
informou que já foram vendidos 
para o seu vizinho, mas não 
transferiu ainda a propriedade 
dos veículos para o comprador. 

TOYOTA/COROLLA 
XLI16VVT 

19.700 

4 ***512147** 

YAMAHA/XTZ 125K 3.747 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido os 
automóveis em tela. No entanto, 
informou que já os vendeu para 
a sua irmã, mas não transferiu 
ainda a propriedade dos veículos 
para a compradora. 

VW/SAVEIRO 1.8 14.666 

HONDA/POP100 4.249 

5 ***206290** 

HONDA/CG 125 
TITAN KSE 

2.635 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, possuir a moto 
Honda/NXR150 Bros ES, que foi 
fotografada pela CGU, 
informando, adicionalmente, 
que as outras motos e o veículo 
já foram vendidos, sem, contudo, 
transferir a propriedade dos 
mesmos. 

YAMAHA/YBR 125K 2.352 

HONDA/NXR150 
BROS ES 

5.011 

FIAT/PALIO FIRE 10.193 

HONDA/CG 125 
TITAN KS 

2.389 

6 ***186034** 

HONDA/NXR150 
BROS KS 

4.893 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido esses 
veículos, mas que os mesmos 
pertencem ao irmão que é 
comerciante no município de 
Araripina. Os veículos 
encontram-se na residência do 
irmão da titular que foram 
fotografados quando da visita da 
CGU.  

HONDA/CG 150 
TITAN ES 

3.916 

FIAT/UNO MILLE 
FIRE 

9.746 

SUNDOWN/MAX 
125 SED 

2.261 

7 ***771258** 

FIAT/STRADA FIRE 15.110 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquiridos esses 
veículos. No entanto, a titular 
informou que o veículo 
Fiat/Strada Fire se encontra na 
oficina para ser vendido e a moto 
Yamaha/Ybr125 Factor K1 
encontrava-se na residência da 
titular no momento da entrevista 
e foi fotografada pela CGU. 

YAMAHA/YBR125 
FACTOR K1 

4.879 

8 ***052924** 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

3.609 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido duas 
motos, uma em nome do esposo 
e outra que foi transferida para 
outra pessoa. As outras três 
motocicletas a titular não 
confirmou a propriedade das 
mesmas, embora conste no 
sistema Renavam como de 
propriedade da beneficiária do 
PBF.  

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

4.028 

HONDA/CG 125 FAN 3.050 

HONDA/CG 150 
TITAN KS 

2.930 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

4.804 

9 ***850411** 

FIAT/UNO MILLE 
FIRE 

10.703 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. HONDA/CG 125 FAN 2.630 

HONDA/BIZ 125 KS 4.220 
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Nº de 
Ordem 

NIS Titular Veículo Valor (R$) 
Selecionado 

como Amostra 
Situação Encontrada 

10 ***746580** 

HONDA/BIZ 125 KS 4.220 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. 

HONDA/CG 125 FAN 
ES 

4.956 

YAMAHA/YBR125 
FACTOR K1 

4.879 

HONDA/CG 150 
TITAN ES 

3.241 

11 **789495** 

HONDA/CG 150 
TITAN KS 

3.168 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquiridos esses 
veículos. No entanto, a titular 
informou que no momento atual 
só possui a motocicleta, embora 
já tenha adquirido o veículo Fiat 
Palio ELX.  

FIAT/PALIO ELX 13.477 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas ao Sistema RENAVAM c) 
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra; d) Registro Fotográfico dos veículos dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no 
município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

Essa situação aponta para a necessidade de realização de uma reavaliação da condição 
de beneficiários do Programa.  

3. Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada 
com composição familiar incorreta ou desatualizada. 

Quando a família tem composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro 
Único, tal divergência pode impactar tanto na sua condição de elegibilidade ao 
Programa, quanto no valor do benefício a ser recebido. 

Assim, foi identificada divergência quanto à composição familiar dos beneficiários da 
tabela 3 a seguir. A inserção correta dessas pessoas pode alterar a condição de 
beneficiário do Programa Bolsa Família:  

Tabela 3 – Inconsistências na Composição Familiar. 

NIS 

Renda per 
capita 
declarada 
no 
CadÚnico 
(R$) 

Renda per 
capita 
informada 
na visita 
(R$) 

Situação encontrada Amostra 

***019382** 31 - 

A responsável familiar declarou na 
última atualização cadastral três 
integrantes e renda per capita de R$ 
31. Por meio da visita constatou-se 
que a beneficiária não reside mais 
com o cônjuge constante do 
Cadastro Único. Encontra-se 
atualmente residindo com novo 
cônjuge e mais três filhos. Portanto, 
a nova composição familiar é de 
cinco pessoas. 

Saques em outros 
Estados/Municípios 
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***206290** 4 - 

A responsável familiar declarou na 
última atualização cadastral três 
integrantes e renda per capita de R$ 
4. Por meio da visita, constatou-mais 
duas pessoas residindo com a 
respectiva titular. Portanto, residem 
atualmente cinco componentes 
familiares ao invés de três.  

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra;  

De acordo com as informações extraídas da tabela 3, a seguir, relaciona-se o seguinte: 

a) NIS titular ***019382**: apresenta divergência na composição familiar declarada na 
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente, a 
titular apresenta indícios de renda incompatível com o padrão de vida encontrado na 
vistoria realizada pela CGU, pois, conforme informações da titular o atual cônjuge 
recebe renda por trabalhar na fábrica de gesso do irmão que funciona nas dependências 
da residência da beneficiária. 

b) NIS titular ***206290**: apresenta divergência na composição familiar declarada na 
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente, 
verificou-se que a titular reside em sítio incompatível com o padrão de renda para o 
Programa Bolsa Família, conforme verificado em registro fotográfico da CGU. Por fim, a 
beneficiária confirmou ser proprietária de uma motocicleta Honda NXR150 Bros ES 
(2008/2008), e que vendeu duas outras motos Honda/CG 125 Titan KSE (2003/2004) e 
Yamaha/YBR 125 K (2005/2005) e um veículo Fiat/Pálio Fire (2003/2004). 

Portanto, para esses casos, é essencial, o aprofundamento da confirmação do 
atendimento ao critério de elegibilidade do PBF pelo gestor municipal, além da 
atualização das informações dessas famílias no Cadastro Único. 

4. Subdeclaração na última atualização cadastral de famílias 
beneficiárias do PBF dos rendimentos provenientes de vínculo 
empregatício com a Prefeitura Municipal de Araripina/PE. 

Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de 
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com 
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha 
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores 
ativos, servidores inativos, bem como aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal 
de Saúde), realizando-se, então, o cruzamento das informações contidas nesse 
documento com aquelas registradas nas bases de dados do Cadastro Único e da Folha 
de Pagamento do PBF, referentes ao mês de maio de 2019.  

A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com, 
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE, cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo (R$ 499), 
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limite estabelecido para permanência no Programa, conforme Portaria nº 617/MDS, de 
11.08.2010.  

Como resultado, constatou-se que quinze famílias beneficiárias estão recebendo os 
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação 
pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada, ao se considerar a 
remuneração de maio de 2019, supera a regra de permanência do Programa (meio 
salário mínimo per capita). Ressalte-se que, em todos os casos em questão, a data da 
última atualização cadastral é posterior à data do início do vínculo com a Prefeitura, o 
que se constitui em indício de que houve subdeclaração de renda por parte das famílias 
beneficiárias relativamente aos rendimentos provenientes do mencionado vínculo. 

 

Tabela 4 – Famílias Beneficiárias com Subdeclaração de Renda Per Capita. 

NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário Bruto 

Titular  

(Folha Pagto. 

Pref.)  

(R$)  

Renda Fam.  

Per capita  

Apurada 

Cruzamento  

(R$)  

***365026** 20.12.2017 08.02.1988 1 2 4.791 4.791 

***590536** 30.09.2018 23.03.1994 1 4 3.029 3.029 

***439581*** 21.11.2018 11.05.2007 1 0 2.826 2.826 

***590528** 20.12.2017 25.03.1994 1 0 1.248 1.248 

***478528** 01.10.2018 07.05.2007 1 66 1.130 1.130 

***449566** 30.09.2018 16.04.2008 1 0 1.098 1.098 

***067401** 29.03.2019 11.03.2019 1 0 1.200 1.200 

***162952** 30.09.2018 11.05.2007 4 91 3.544 886 

***548034** 30.09.2018 15.05.2017 3 77 2.543 848 

***200790** 01.10.2018 07.07.2014 2 16 1.594 797 

***479704** 30.09.2018 11.05.2007 2 29 1.464 732 

***057078** 09.12.2017 11.05.2007 4 12 2.398 600 

***191262** 09.12.2017 10.04.2007 2 25 1.130 565 

***555412** 12.07.2016 18.03.1994 1 33 1.248 1.248 

***267459** 30.09.2018 01.06.2007 2 20 1.495 748 

***330355** 26.02.2019 01.02.2019 3 106 1.500 500 

-* 29.01.2019 15.01.2019 1 0 998 998 

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do 
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019. 

Adicionalmente, cumpre observar o seguinte: 

a) Titular CPF ***.558.504-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora 
da Secretaria de Saúde do município de Araripina/PE, no cargo de auxiliar de serviços 
gerais, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da mesma;  
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b) Titular CPF ***.875.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Ouricuri/PI, além de constar como servidora municipal de 
Araripina/PE, no cargo de Professora, na Secretaria de Educação de Araripina, com data 
de admissão de 15.05.2017, percebendo proventos de R$ 2.543. Adicionalmente, consta 
informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$ 
23, três membros cadastrados e sua última data de atualização do PBF é de 01.10.2018; 

c) Titular CPF ***.639.395-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Crato/CE, além de constar como pensionista do Fundo 
Previdenciário de Araripina da Câmara Municipal de Araripina/PE, com data de admissão 
de 01.10.2014, percebendo proventos de R$ 1.336. Adicionalmente, consta informações 
do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$ 112, um 
membro cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 30.09.2018. 

Por fim, como encaminhamentos, verifica-se a necessidade de revisão imediata dos 
dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa em relação aos beneficiários 
supracitados. 

5. Famílias beneficiárias do PBF que possuem em sua 
composição servidores municipais, com renda per capita familiar 
superior ao limite permitido pela legislação para a permanência 
no Programa (art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010). 
 
Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de 
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com 
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha 
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores 
ativos, servidores inativos, bem com aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal 
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social), realizando-se, então, o 
cruzamento das informações contidas nesse documento com aquelas registradas nas 
bases de dados do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do PBF, referentes ao mês 
de maio de 2019. 
 
A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com, 
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE e cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo  (R$ 499 
= R$ 998/2), limite estabelecido pelo artigo 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010 para 
permanência no Programa. 
 
Como resultado, constatou-se que 54 famílias beneficiárias, elencadas na tabela a 
seguir, estão recebendo os benefícios do Programa em desacordo com as regras 
estabelecidas pela legislação pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada 
ao se considerar a remuneração de maio de 2019 supera de meio salário mínimo. 
Ressalte-se, entretanto, que em todos os casos em questão, o início do vínculo com a 
Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.  
 



 

15 
 

Tabela 5 – Famílias Beneficiárias contendo servidores municipais. 

NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário Bruto 

Titular 

(Folha Pagto. 

Pref.) 

(R$) 

Renda Fam. 

Per capita 

Apurada 

Cruzamento 

(R$) 

***102425** 06.02.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***480264** 02.10.2018 05.04.2019 1 74 1.918 1.918 

***051396** 22.03.2017 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***252443** 21.01.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***651924** 29.07.2017 02.01.2018 1 468 1.861 1.861 

***640461** 09.12.2017 01.03.2018 1 78 1.861 1.861 

***738858** 01.10.2018 02.05.2019 1 28 1.854 1.854 

***187284** 09.12.2017 02.05.2019 1 0 1.854 1.854 

***647534** 22.06.2018 01.03.2019 1 0 1.600 1.600 

***565134** 15.06.2017 11.03.2019 1 16 1.500 1.500 

***680601** 01.10.2018 01.02.2019 1 0 1.500 1.500 

***171819** 01.10.2018 22.01.2019 2 25 2.700 1.350 

***593489** 01.10.2018 01.03.2019 1 41 1.200 1.200 

***507061** 27.11.2018 01.04.2019 1 100 1.200 1.200 

***645744** 11.04.2018 01.04.2019 1 100 1.200 1.200 

***843650** 01.10.2018 01.04.2019 1 200 1.200 1.200 

***442647** 01.10.2018 01.04.2019 1 318 998 998 

***716374** 30.09.2018 01.04.2019 1 234 998 998 

***980146** 01.10.2018 13.03.2019 1 8 998 998 

***000470** 19.12.2017 13.03.2019 2 33 1.996 998 

***031654** 01.10.2018 13.03.2019 1 62 998 998 

***004482** 09.12.2017 01.04.2019 1 37 998 998 

***565159** 13.12.2016 01.04.2019 1 10 998 998 

***833177** 18.05.2016 02.05.2019 1 0 965 965 

***308680** 01.10.2018 08.04.2019 2 50 1.918 959 

***196547** 30.09.2018 05.03.2018 2 30 1.918 959 

***229119** 01.10.2018 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***640461** 30.09.2018 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***869471** 28/02/2019 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***766315** 25.02.2019 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***253928** 30.03.2016 01.04.2019 2 8 1.918 959 

***132930** 30.09.2018 02.05.2019 2 60 1.854 927 

***564642** 23.05.2017 02.01.2018 2 162 1.440 720 

***563584** 30.09.2018 02.05.2019 2 0 1.404 702 

***845197** 21.02.2019 01.04.2019 3 0 1.918 639 

***749504** 13.02.2019 01.04.2019 3 33 1.918 639 

***466164** 30.09.2018 08.04.2019 3 50 1.918 639 

***107334** 28.02.2019 01.04.2019 3 0 1.918 639 

***749789** 20.12.2018 01.04.2019 3 0 1.918 639 
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NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário Bruto 

Titular 

(Folha Pagto. 

Pref.) 

(R$) 

Renda Fam. 

Per capita 

Apurada 

Cruzamento 

(R$) 

***490894** 01.10.2018 01.04.2019 3 22 1.918 639 

***252728** 18.10.2018 01.04.2019 3 5 1.918 639 

***018142** 21.03.2019 01.04.2019 3 46 1.918 639 

***525441** 30.09.2018 01.04.2019 3 2 1.918 639 

***287603** 30.09.2018 01.04.2019 3 91 1.918 639 

***020113** 01.10.2018 01.04.2019 3 5 1.918 639 

***019012** 19.12.2017 01.04.2019 3 16 1.918 639 

***793678** 19.12.2017 13.03.2019 3 52 1.918 639 

***140713** 30.09.2018 13.03.2019 3 55 1.918 639 

***748968** 30.09.2018 13.03.2019 3 0 1.918 639 

***426152** 01.10.2018 01.02.2019 3 52 1.861 620 

***117115** 09.12.2017 01.04.2019 2 156 1.200 600 

***252400** 28.06.2018 01.04.2019 2 156 1.200 600 

***042504** 09.12.2017 15.01.2019 2 43 1.134 568 

***036198** 19.10.2018 01.02.2019 3 133 1.500 500 

-* 28.01.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do 
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019. 

Adicionalmente, cumpre ressaltar o seguinte: 

a) Titular CPF ***.444.944-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora 
da Secretaria de Educação do município de Araripina/PE, no cargo de Professora Ensino 
Fundamental I, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da 
titular; 

b) Titular CPF ***.251.153-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Campos Sales/CE, além de constar como servidora municipal de 
Araripina/PE, no cargo de Auxiliar de Apoio, na Secretaria de Saúde de Araripina, com 
data de admissão de 08.05.2019, percebendo proventos de R$ 805. Adicionalmente, 
consta informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita 
de R$ 70, um membro cadastrado no Programa e sua última data de atualização do PBF 
é de 01.10.2018; 

c) Titular CPF ***.247.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Simões/PI, além de servidora municipal de Araripina/PE, no cargo 
de Professora Ensino Fundamental I, com data de admissão em 01.02.2019 e 
percebendo proventos de R$ 2.500. Adicionalmente, consta informações do Cadastro 
Único da titular que a beneficiária possui renda per capita de R$ 50, um membro 
cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 24.01.2019; 
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d) Titular CPF ***.330.003-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Ouricuri/PE, além de servidora municipal de Araripina/PE, no 
cargo de psicóloga, com data de admissão em 01.04.2019 e percebendo proventos de 
R$ 1.918. Adicionalmente, consta informações do Cadastro Único que a beneficiária 
possui renda per capita de R$ 62, um membro cadastrado e sua última data de 
atualização do PBF é de 15.02.2019. 

Ressalte-se que, para esses casos, não foi evidenciada a ocorrência de dolo, 
considerando que esses beneficiários atualizaram o Cadastro Único antes do início do 
vínculo com a Prefeitura. 

Como encaminhamentos para o caso da tabela 5, verifica-se a necessidade de revisão 
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, tendo em vista 
que a renda apurada ultrapassa meio salário mínimo, limite máximo para a permanência 
no Programa, de acordo com o art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010.  

6. Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços 
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no 
Cadastro Único. 

De um total de 31 famílias selecionadas na amostra, quinze delas não foram localizadas 
nos endereços registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem 
no endereço informado, por não mais residirem no local indicado, ou, conforme 
situações relacionadas no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Famílias Beneficiárias Não Localizadas. 
Código 

Familiar 
NIS do 
Titular 

Situação Encontrada Amostra 

***43285** 
 
***518176** 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança informou que a titular reside no Rio Grande do Sul.  

Saques 

***961707** 

 
 
***945717** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). O 
Agente Comunitário de Saúde, CPF ***.522.054-**, informou 
que a titular viajou para Petrolina/PE ou Mato Grosso. 

Saques 

***793017** 

 
 
***598104** 

 

O titular não foi localizado no endereço registrado no 
Cadastro Único. Segundo informações da Sra. CPF, 
***.230.914-**, o beneficiário encontra-se em Santa 
Catarina na plantação e colheita de cebola.  

Saques 

***593766** 

 
 
 
***902967** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF ***.414.944-**, a titular não mais reside em Araripina, 
morando atualmente em Santa Catarina, desde o início do 
exercício de 2019. 

Saques 

***761045** 
 
***181854** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De Saques 
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Código 
Familiar 

NIS do 
Titular 

Situação Encontrada Amostra 

acordo com informações do Sr. I.S da S., a titular atualmente 
encontra-se residindo em Santa Catarina.  

***332045** 

 
 
***357932** 

 

A família beneficiária não foi localizada no endereço 
registrado no Cadastro Único. (casa fechada). A vizinhança 
não tem conhecimento da titular residir nesse endereço.  

Saques 

***072595** 

 
 
***645748** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço informado pela titular no Cadastro Único devido a 
não constar essa residência na localidade informada pela 
beneficiária.  

Saques 

***460357** 

 
 
***567927** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança informou que a titular não reside mais nesse 
endereço. 

Saques 

***074175** 

 
 
 
***285103** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF nº ***.523.314-**, a titular encontra-se residindo 
atualmente em Mato Grosso.  

Saques 

***680539** 

 
 
 
***210503** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF nº ***.472.544-**, a titular encontra-se residindo há seis 
anos no município de Sorriso, estado do Mato Grosso. 

Saques 

***167707** 

 
 
 
***972934** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações da sua mãe, CPF nº ***.537.774-**, 
a titular encontra-se, no momento em Mato Grosso, devendo 
retornar em novembro para Araripina.  

Saques 

***265646** 

 
 
***481897** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse 
endereço.  

Veículos 

***821810** 

 
 
 
***073286** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do ACS, CPF nº ***.967.874-68, a 
titular reside e trabalha atualmente em Petrolina/PE. 

Veículos 

***776633** 

 
 
***850411** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse 
endereço.  

Veículos 

***942538** 

 
 
 
***746580** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). 
Segundo informações da Sra. D.A., sua vizinha, a titular não 
se encontrava no momento da visita, pois costuma estar 
presente nesse endereço nos finais de semana.  

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Amostra de beneficiários do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, e) Registro Fotográfico das residências dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 
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Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias, 
incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do 
Programa e aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

Como encaminhamento, considerando que algumas dessas famílias possuem indícios de 
renda incompatível com o Programa, sua localização é essencial para a confirmação do 
atendimento ao critério de elegibilidade pelo gestor municipal.  

7. Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes 
dos locais de residência das famílias beneficiárias. 

De um total de vinte famílias selecionadas na amostra de saques em Estados/Municípios 
diferentes de seu endereço/cadastro, nove delas foram localizadas e entrevistadas, 
tendo informado que realizaram saques em outros Estados/Municípios ou que 
desconhecem ter realizado esses saques, conforme situações relacionadas no quadro a 
seguir.  

Ressalte-se que onze famílias beneficiárias não foram localizadas nos endereços 
registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem no endereço 
informado, ou por não mais residirem no local indicado, conforme relatado no item 6 
desse relatório. 

Quadro 2 – Saques em outras Cidades/Estados diferentes do município da família 
beneficiária do Programa. 

Código 
Familiar 

NIS Titular 
Situação Encontrada 

***638894** 

 

 
***482987** 

 

O titular do benefício confirmou ter realizado dois saques em Santa 
Catarina, quando ficou por volta de dois meses na safra de colheita de 
cebolas em Ituporanga/SC. Entretanto constam onze saques realizados 
no período de 22.03.2018 a 24.01.2019 neste município. 

***148335** 

 

 

***606419** 

 

A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em 
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município, 
embora constem dez saques efetuados pelo beneficiário no município de 
Ituporanga/SC no período de 03.05.2018 a 30.01.2019.  

***776597** 

 

 

***185640** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado saques em São José/SC. 
Justificou ter residido três meses com o irmão que fraturou a perna, 
portanto, informou ter realizado três saques no supracitado município. 
Entretanto constam doze saques realizados no período de 04.04.2018 a 
30.1.2019 neste município. 

***580699** 

 

 

***172151** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São 
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e dois meses. 
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF. 

***033205** 

 

 
***904554** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São 
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e três meses. 
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF. 

***447471** 

 

***745184** 

 
A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Sapezal/MT. 
Justificou que foi a esse município para arranjar emprego, residiu 
durante o período de setembro/2018 a março/2019. No entanto, não 
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tendo obtido sucesso, retornou para Araripina/PE. Entretanto foram 
evidenciados doze saques no período de 02.03.2018 a 30.1.2019 neste 
município. 

***085645** 

 
 
***325401** 

 

A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em 
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município, 
embora constem doze saques efetuados no município de Corumbá/MT, 
no período de 21.02.2018 a 24.01.2019, em nome da respectiva 
beneficiária. 

***614437** 

 
 
***019382** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Corumbá/MT. 
Justificou estar acompanhando o cônjuge que estava trabalhando nesse 
município no período de um ano. Os sistemas de informação apontam 
doze saques de 23.02.2018 a 28.01.2019.  

***065282** 

 
 
***967683** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado quatro saques no 
município de Sorriso/MT. Justificou que acompanhou um amigo que a 
levou para morar nesse município por quatro meses. Entretanto os 
sistemas do BPF apontam doze saques de 28.02.2018 a 31.01.2019 neste 
município. 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

Diante dos fatos apresentados, é necessário que os gestores se certifiquem da 
regularidade no Cadastro Único e/ou da folha de pagamento dos beneficiários 
supracitados. 

Parte 2 – Gestor Local 
Embora tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do 
gestor local, não foram constatados achados de competência municipal. 
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CONCLUSÃO 

No que concerne às verificações realizadas pela CGU relativas às 31 famílias beneficiárias 
da amostra, obteve-se o seguinte resultado:  

Tabela 6 – Resultado das Famílias da Amostra. 

Tipo da Amostra 

Nº total 
de 

famílias da 
amostra 

 

Nº famílias - confirmada 
irregularidade 

Nº famílias 
não 

localizadas 

Nº famílias sem 
evidências de 

irregularidades Indicativo de 
cancelamento 

Sem indicativo 
de 

cancelamento 

Propriedade de 
Veículos 

11 7 0 4 0 

Saques em outros 
Estados/Municípios 

20 1 0 11 8 

Total 31 8 15 8 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação de parte dos recursos 
federais recebidos pelo município de Araripina/PE, relativos ao Programa Bolsa Família, 
não está em total conformidade com os normativos e exige providências de 
regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando as situações 
tratadas nos itens específicos deste Relatório. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

a) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com indícios de renda 
per capita superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa. 

Os beneficiários do PBF selecionados possuem indícios de renda incompatível com a 
legislação do Programa, apurada na visita da CGU, necessitando de adoção de 
providências por parte do Poder Público. 

b) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com indícios de renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por 
serem proprietárias de veículos. 

As famílias beneficiárias do PBF selecionadas possuem veículos de valores acima de R$ 
16 mil, necessitando de reavaliação da condição de beneficiários do Programa. 

c) Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada com composição familiar 
incorreta ou desatualizada. 
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As famílias do PBF selecionadas possuem divergência de integrante familiar, 
necessitando adoção de providências do Poder Público para promover atualização das 
informações no Cadastro Único. 

d) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família compostas por servidores 
municipais da Prefeitura de Araripina/PE com informação de renda desatualizada no 
Cadastro Único. 

Os beneficiários do PBF selecionados possuem pelo menos um membro com vínculo 
empregatício junto à Prefeitura Municipal de Araripina/PE, com renda per capita 
familiar subdeclarada ou superior ao limite para permanência no Programa, em 
desacordo com as regras da legislação em vigor, necessitando adoção de providências 
do Poder Público para revisão das informações do Cadastro Único e dos benefícios do 
Programa. 

e) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família não localizadas nos endereços 
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no Cadastro Único. 

Os beneficiários do PBF selecionados não foram localizados nos endereços constantes 
do Cadastro Único, necessitando adoção de providências do Poder Público para 
confirmação do atendimento de elegibilidade das famílias. 

f) Saques de benefícios do Programa Bolsa Família realizados em outros 
Estados/Municípios cujos beneficiários não foram localizados e/ou as famílias 
localizadas desconhecem a realização de saques em outras praças/municípios 
diferentes do município ondem residem. 

Diante de todo o exposto, vê-se que os objetivos do programa não vêm sendo 
alcançados de forma satisfatória, fato que impacta diretamente o atendimento da 
população. 
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Achados n° 1 a 7 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA n.º 93/2019, de 16.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 

“Depois de acatada análise ao relatório preliminar formado a partir das informações 
extraídas das bases oficiais do governo federal, da própria base de dados do Cadastro 
Único, da folha de pagamento do PBF e da PMA (entre outros documentos), e da 
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações por eles declaradas, 
esclarecemos que, iremos proceder às revisões imediatas dos dados do Cadastro Único 
e benefícios do programa, reavaliação da condição de beneficiário, atentando para a 
condição de elegibilidade do PBF, buscas e localizações das famílias com endereços 
incorretos e saques em cidades diferentes do endereço de residência, de modo a, 
atualizar e revisar os benefícios dessas famílias, bem como, nos certificaremos quanto a 
regularidade no Cadastro Único/ folha de pagamento das famílias apontadas no item 5 
do respeitável relatório preliminar, prezando por uma análise que identifique outros 
casos semelhantes, caso existentes.  

No entanto, é importante acrescentar que apesar da gestão municipal do cadastro único 
ser responsável pela integridade e veracidade dos dados das famílias cadastradas, essas 
famílias podem declarar no momento do seu cadastro os dados que quiserem informar, 
devendo o entrevistador e digitador fazer inserir no cadastro exatamente as mesmas 
informações declaradas. Somente se o profissional verificar no momento da entrevista 
que há indícios de informações inverídicas é que de imediato àquela família será visitada 
para confirmação dos dados informados, além disso, no momento da entrevista, o 
atendente pode solicitar que o responsável familiar assine um termo de 
responsabilidade adicional. Não sendo assim, as visitas ocorrem periodicamente, com 
famílias indicadas pelo próprio governo, decorrente de denúncias, ou com famílias que 
vieram alterar os dados do cadastro. Essas visitas são realizadas dentro do que é 
humanamente possível, pois possuímos em Araripina 16.312 (dezesseis mil trezentas e 
doze) famílias beneficiárias do PBF (dados de agosto de 2019), e contamos com uma 
equipe de 11 (onze) digitadores, 04 (quatro) entrevistadores e 01 assistente social, 
restando impossível o controle exato de todos os cadastros.  

Logo, frisamos que, todas as informações e dados inseridos no cadastro são de exclusiva 
reponsabilidade da família.  
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Quanto a atualização cadastral apontada no tópico 4 do respeitável relatório preliminar, 
é imprescindível a análise da legislação, já que a Portaria n° 177/2011 MDS, no art. 2°, 
IX, X e XI regulamenta a validade, atualização e revalidação do cadastro, permitindo um 
período de dois anos para inclusão ou modificação de informações, mesmo tema é 
tratado pelo Decreto n° 6.135/07, art. 7º.  

Ademais, no que se refere à renda per capita o Decreto n° 5.209/04, em art. 21, § 1º, 
afirma:  

‘Art. 21. A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter temporário 
e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para recebimento de 
tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de dois anos.  

§ 1o Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a renda familiar mensal per capita fixada 
no art. 18, no período de que trata o caput, poderá sofrer variações sem que o fato 
implique o imediato desligamento da família beneficiária do Programa.  

As variações as quais o texto legal acima se refere, são tratadas na Portaria 617, art. 6º, 
§ 1º e Decreto n° 6.135/07, art. 4°, II, a, e são as situações chamadas de regra de 
permanência, que nada mais é que um instrumento do PBF para dar segurança aos (às) 
beneficiários (as). Quando a renda sobe para até meio salário mínimo por pessoa, as 
famílias podem ficar mais dois anos no Bolsa Família, desde que atualizem 
voluntariamente as informações no Cadastro Único.’ 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Administração deste município sempre 
estiveram cientes da importância da manutenção e atualização dos dados do Cadastro 
Único, solicitando, por meio dos ofícios SDS/PMA N° 93/2018 e SDS/PMA N° 018/2019 
(em anexo), a regularização de cadastros e cruzamentos de dados do PBF e folha de 
pagamento dos servidores municipais de Araripina – PE. Com isso, a gestão do programa 
iniciou cruzamento de dados e fiscalização interna, chegando a fazer bloqueio de 
benefício de alguns servidores. Segue em anexo, relatório de fiscalização interna e 
cruzamento de dados, e ainda, relação de servidores averiguados. Tal procedimento 
afasta qualquer dúvida quanto à tomada de providências para regularização dos 
cadastros. 

Comprometida com a necessidade de regular o funcionamento do PBF, após o 
recebimento de denúncias anônimas e informais, a Secretaria de Desenvolvimento 
Social confeccionou um relatório com possíveis irregularidades no PBF e Cadastro Único 
e encaminhou para o gabinete, que de imediato, solicitou ao presidente da Comissão 
Municipal de Inquéritos a tomada de providências em caráter de urgência, conforme 
Ofício n° 189/2019/GP, em anexo.  

Esclarecemos ainda que, o gestor municipal do Cadastro Único foi exonerado (Portaria 
de exoneração em anexo), e já estamos providenciando a substituição para que o (a) 
novo (a) gestor (a) se dedique a erradicação de irregularidades no Cadastro Único e 
PBF.” 
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Análise da equipe (Achados nº 1 a 3) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias da realização de tratativas para 
revisar e atualizar os dados do Cadastro Único dos beneficiários do PBF com a finalidade 
de corrigir, de imediato, as inconsistências apuradas que evidenciaram:  famílias que 
possuem renda atual incompatível com a legislação do Programa; famílias com 
propriedade de veículos acima de R$ 16 mil, com  indicativo de renda incompatível com 
a legislação do PBF, pois o público alvo do Programa são famílias que vivem em situação 
de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178; e famílias com 
composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro Único, impactando, na 
sua condição de elegibilidade e no valor do benefício a ser recebido. 

Análise da equipe (Achados nº 4 e 5) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa, reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
o seguinte: 

- O gestor disponibilizou, em anexo, Ofício SDS/PMA nº 018/2019, de 21.03.2019, da 
Secretária de Desenvolvimento Municipal, oficiando ao Gestor do CADUNICO e PBF para 
que: “efetue o cruzamento do Bolsa Família com a folha de pagamento dos servidores 
municipais.”. 

- Adicionalmente, foram disponibilizados Relatórios de Fiscalização interna do PBF, com 
datas de 08.07.2017 e 30.09.2019, informando que o gestor realizou procedimento de 
análise da folha de pagamento do PBF com o CadÚnico com a finalidade de identificar 
possíveis servidores recebendo o benefício do Programa. 

É importante destacar que o Relatório de Fiscalização, de 30.09.2019, informa que se 
verificou 164 servidores efetivos e dezoito contratados, de uma amostra analisada de 
1.058 servidores, recebendo o benefício do Programa, existindo, conforme os termos 
do citado Relatório, a possibilidade de existir ainda cerca de 220 servidores entre 
contratados e comissionados recebendo o benefício do bolsa família em diversas 
secretarias e sede do município de Araripina. Por fim, o Relatório ainda informa que o 
procedimento foi finalizado em 01.07.2019 e não mais retomado.  

Conclui-se, portanto, que, embora o gestor tenha realizado tratativas com a finalidade 
de identificar servidores públicos do município recebendo os benefícios do Programa, 
faz-se necessário que a Prefeitura dê prosseguimento às tratativas para realizar a revisão 
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, e corrigir o que foi 
identificado no seu Relatório de Fiscalização, bem como o identificado na fiscalização 
realizada pela CGU, em que verificou-se a existência famílias beneficiárias recebendo os 
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação, 
sendo quinze com indícios de subdeclaração de renda per capita superior a meio salário 
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mínimo por parte das famílias beneficiárias, relativamente aos rendimentos do vínculo 
com a Prefeitura e a existência de 154 famílias beneficiárias recebendo os benefícios do 
PBF com indícios de renda familiar superior a meio salário mínimo, onde o início do 
vínculo do servidor com a Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.  

Análise da equipe (Achado nº 6) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para 
efetivamente confirmar a localização das famílias beneficiárias do PBF nos endereços 
registrados no Cadastro Único, com a finalidade de confirmar o atendimento aos 
critérios de elegibilidade do Programa.  

Análise da equipe (Achado nº 7) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para 
confirmar os motivos dos beneficiários terem realizados saques em Municípios/Estados 
diferentes dos locais de residência das famílias beneficiárias, com a finalidade de 
corrigir, se for o caso, de imediato, as inconsistências apuradas, na fiscalização realizada 
pela CGU, referentes às famílias que possuem renda atual incompatível com a legislação 
do Programa. 


