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 Reunião da Comissão Intergestores Tripartite 

 

 

Data: 29 de agosto de 2018 

Local: Sala de Reunião do CNAS, Esplanada dos Ministérios, Anexo do Bloco F, Ala A, 1
o
 

andar, Brasília-DF. 

Horário: 09h30 

 

 

Pauta: 

 

1. Apresentação da inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único 

Atualmente, cerca de 35% dos beneficiários ainda se encontram fora do Cadastro Único, o que 

representa 1.632.637 beneficiários idosos e pessoas com deficiência. O desafio se assenta em incorporar 

esse passivo ao Cadastro Único até 31 de dezembro deste ano, prazo determinado pelas Portarias 

Interministeriais nº2/2016 e nº5/2017. 

Serão apresentadas as ações desenvolvidas pelo MDS no intuito de apoiar o cadastramento e as 

implicações da restrição do período eleitoral para essas ações. 

 

2. Apresentação do Decreto nº 9.426, de 8 de agosto de 2018 

Altera o Decreto 6.214/2007, que regulamenta o Benefício de Prestação Continuada. Serão apresentadas 

as alterações do Decreto relativas à revisão do benefício, bem como as portarias que regulamentarão os 

dispositivos que remetem ao Ministro Desenrolamento Social.  

 

3. Apresentação da Senarc sobre a implantação da nova forma de acesso ao Sistema do 

Cadastro Único e procedimentos da Averiguação e Revisão Cadastral 2018 

Desde o dia 07 de julho de 2018, quando a Caixa (responsável pela operacionalização do sistema) 

implantou novo modo de acesso, chamado de autenticação em duas etapas, que o Sistema de Cadastro 

Único enfrenta indisponibilidade e lentidão quase que diariamente. Essa situação tem gerado inúmeros 

transtornos para as famílias cadastradas, sobretudo aquelas que necessitam de programas sociais 

utilitários do Cadastro Único, principalmente o Programa Bolsa Família. 

Discussão sobre os procedimentos e prazos de averiguação e revisão cadastral. 

 

4. Avaliação dos compromissos da União no Pacto dos Estados e DF 

Ponto pendente na última CIT - Síntese do andamento das ações do Pacto e relatório descritivo relativo 

ao cumprimento dos Compromissos da União.   

 

5. Apresentação da execução financeira do fnas de janeiro a julho de 2018 e o 

comparativo com 2017 e 2016  

 

6. Apresentação da proposta da Portaria de Investimento  
 

 

Informes: 

 MDS  

 CNAS 

 CONGEMAS 

 FONSEAS 

 


