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Missão 
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle 
interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 

 

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 Programa Bolsa Família (PBF) no Distrito 
Federal, e teve por objetivo avaliar a fidedignidade das informações cadastrais das 
famílias beneficiárias e seu respectivo enquadramento no público alvo, especialmente 
quanto aos critérios de renda estabelecidos pela legislação do programa. 

O trabalho foi realizado no âmbito do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos (FEF), que 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. 

O Programa Bolsa Família foi instituído pela Lei nº 10.836, de 09.01.2004, e é 
regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17.09.2004. Consiste em programa federal de 
transferência direta de renda com condicionalidades, destinado a famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza que se encontrem identificadas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

São consideradas famílias em situação de extrema pobreza as que possuem renda per 
capita mensal de até R$ 89,00. Por sua vez, as famílias em situação de pobreza são as 
que têm renda per capita mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00, desde que tenham em sua 
composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 

A gestão do Programa é descentralizada e compartilhada por União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, que trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar 
a sua execução. 

Em relação à gestão do PBF e do CadÚnico no Distrito Federal (DF), foram obtidos os 
seguintes dados por meio do Relatório de Informações Sociais da Secretaria de Avaliação 
e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério da Cidadania, gerado em 18.07.20191: 

a) o total de famílias inscritas no CadÚnico no DF, em junho de 2019, era de 158.280, 
dentre as quais: 

• 71.091 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

• 23.571 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

• 36.510 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

• 27.108 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

b) quanto ao Programa Bolsa Família tem-se os seguintes dados para o DF referentes a 
junho de 2019: 

• 72.524 famílias foram beneficiadas; 

• R$ 179,45 foi o valor médio do benefício recebido pelas famílias; 

• R$ 13.014.762,00 foi o valor total transferido pelo governo federal em 
benefícios às famílias atendidas no mês. 

 

Para avaliar a fidedignidade das informações familiares constantes no CadÚnico e o 
consequente atendimento aos critérios do Programa Bolsa Família no DF, foram 

                                                      

1 Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?relatorio=153&file=entrada# 
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programadas entrevistas junto a famílias beneficiárias selecionadas por amostra. 
Adicionalmente, realizou-se cotejamento das informações do CadÚnico com dados de 
sistemas oficiais acerca da renda auferida pelas famílias em virtude de vínculos de 
trabalho com o GDF.  

Para realização das entrevistas, ocorridas nos dias 09.07.2019 e 10.07.2019, foi 
selecionada uma amostra não probabilística de famílias, a partir de dois grupos 
potencialmente críticos:  

a) propriedade de veículos: foram selecionadas nove famílias com pelo menos um 
membro proprietário de veículo; e 

b) recebimentos de benefícios em Unidades Federativas distantes do DF: foram 
selecionadas 23 famílias cadastradas com endereço residencial no DF, segundo dados 
do CadÚnico, mas que possuíam registro de recebimento do benefício no município de 
São Paulo/SP, segundo dados da folha de pagamentos de fevereiro de 2019. A escolha 
pelos casos com registro de recebimento no munício de São Paulo/SP se deu em virtude 
do elevado quantitativo de situações identificadas na localidade, em comparação com 
outros municípios brasileiros. 

Por sua vez, para cotejamento das rendas das famílias beneficiárias que possuem algum 
integrante familiar vinculado ao GDF, foram utilizados dados das seguintes bases: Folha 
de Pagamento do Governo do Distrito Federal (GDF) de março de 2019; Maciça/Folha 
de Pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de março de 2019; Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 2019 e 2018; e Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) 20172. 

Por fim, cabe ressaltar que os Relatórios decorrentes do FEF são separados em duas 
partes. A primeira apresenta questões para as quais a responsabilidade principal pela 
adoção de providências recai sobre o Gestor Federal. A segunda parte trata de achados 
para os quais as soluções devem ser discutidas, principalmente, em nível local.  

 

  

                                                      
2 A RAIS 2017 era a última versão disponível da base quando da realização dos cruzamentos de dados. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 - Gestor Federal 

1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cadastradas 
no DF e com registro de recebimento do benefício em outra 
localidade 

No intuito de verificar a regularidade da concessão do benefício do PBF no Distrito 
Federal, em especial quanto à adequação do cadastramento das famílias beneficiárias 
junto aos órgãos locais, foi realizada análise considerando os beneficiários que se 
encontram cadastrados no CadÚnico no DF, mas que receberam o benefício em outros 
Estados da Federação. Foram consideradas apenas famílias que constavam da folha de 
pagamentos do Programa em fevereiro de 2019.  

Foi identificado um quantitativo elevado de pagamentos a beneficiários do PBF 
(cadastrados no CadÚnico no DF) em outras Unidades da Federação, incluindo estados 
distantes. Pela natureza do Programa, seus beneficiários pertencem a unidades 
familiares que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza. 
Considerando esse fato, frequentes deslocamentos e por distâncias que abrangem 
estados de norte a sul do País não são, a princípio, características próprias dos 
beneficiários deste Programa. 

A fim de verificar a integridade dos dados do CadÚnico, com foco nos beneficiários do 
PBF que possuem residência no DF e receberam os benefícios em outras localidades, 
foram selecionadas (por amostra não probabilística) 23 famílias beneficiárias para, 
mediante ações de fiscalização, confirmar a existência dessas famílias, o efetivo 
endereço dos beneficiários, obter informações sobre os motivos de saques efetuados 
em municípios distantes das residências cadastradas no CadÚnico, e se tais 
recebimentos do PBF foram, de fato, efetuados pelos beneficiários. 

Para a seleção dessas 23 famílias, foram priorizados, inicialmente, os pagamentos 
realizados em municípios situados em estados que não fazem fronteira com o DF, tendo 
em vista que, em tese, não se justificaria o deslocamento do beneficiário para receber 
em municipalidades muito distantes de seu endereço.  

Ainda, foram selecionadas as famílias que receberam o benefício em outra localidade 
em todos os 12 meses anteriores (independentemente do local) e, dessas, as que 
receberam os maiores valores. Em seguida, foi identificada a localidade em que houve 
mais registros de recebimento do benefício fora do DF, o município de São Paulo/SP. 

Por fim, após a aplicação dos critérios supracitados, e utilizando-se de otimização 
logística para a realização das visitas, foram selecionadas 23 famílias das seguintes 
regiões administrativas do DF: Plano Piloto, Sudoeste, Taguatinga, Ceilândia e 
Samambaia.  

De posse das informações cadastrais das famílias e de dados da folha de pagamento do 
PBF, foram realizadas visitas aos endereços cadastrados, buscando a identificação das 
famílias, a confirmação de que os saques foram, de fato, efetuados pelos beneficiários 
e os motivos dos recebimentos em locais distantes das residências. 
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As visitas iniciais se deram aos Centros Pop de Brasília/DF e de Taguatinga/DF tendo em 
vista que 20 das 23 famílias beneficiárias da amostra informaram, quando do 
cadastramento no CadÚnico, o endereço de residência nos referidos Centros. Os 
Centros Pop são unidades públicas que ofertam serviços especializados para as pessoas 
em situação de rua, população essa definida segundo o Art. 1º, Parágrafo Único do 
Decreto nº 7.053, de 23.12.2009, como:  

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória. 

Em relação ao cadastramento no CadÚnico das pessoas em situação de rua, é permitido 
ao beneficiário fornecer endereço próprio, de alguém da sua confiança e, caso não 
possua, o endereço da unidade de serviço de assistência social onde é atendido. No caso 
da amostra, parcela relevante dos beneficiários em situação de rua informaram os 
endereços dos Centro Pop de Taguatinga e da Asa Sul – Brasília/DF. Nenhum beneficiário 
estava no local quando das visitas, apesar de as unidades fornecerem abrigo para 
permanência durante o dia. Em relação a essas famílias, foi verificado que os cadastros 
no CadÚnico foram atualizados nos últimos dois anos, estando, portanto, dentro do 
prazo de validade previsto na legislação que rege o PBF.  

Em consulta aos registros de recebimentos dos benefícios do PBF no Sistema de 
Condicionalidades do MDS (SICON)3, verificou-se que 69% dessas famílias em situação 
de rua possuem conta credora do benefício em agência sediada no estado de São Paulo, 
o que evidencia residência naquele estado antes ou quando do cadastramento no 
CadÚnico. Para estes casos, não foi possível confirmar o local do saque dos benefícios a 
partir das informações disponíveis SICON, pois este sistema informa que o local da 
movimentação financeira é o de localização da agência detentora da conta credora dos 
benefícios, e não onde efetivamente está sendo realizada a transação 

Ainda nas visitas aos Centros Pop, por meio de consulta ao Sistema Integrado de 
Desenvolvimento Social (SIDS)4, da SEDES/DF, identificou-se registros de que as famílias 

                                                      

3 O Sistema de Gerenciamento de Condicionalidades (SICON) do PBF é um sistema multiusuário para 
Gestores Federais, Estaduais e Municipais e membros do Controle Social, acessível via internet, que 
disponibiliza diversas funcionalidades como: realizar consultas sobre os registros de descumprimento 
das condicionalidades; cadastrar e avaliar recursos do descumprimento de condicionalidades; registrar 
e editar o atendimento/acompanhamento familiar, ofertado pelos serviços de proteção social às 
famílias inscritas no Cadastro Único; interromper temporariamente a aplicação dos efeitos de 
condicionalidades das famílias que estão em acompanhamento familiar; consultar informações 
consolidadas sobre Acompanhamento das Condicionalidades (saúde e educação), dentre outras. 
Fonte: Manual do Usuário do Sistema de Condicionalidades (SICON), de outubro de 2014. 
 
4 O Sistema Integrado de Desenvolvimento Social v.2.0. – SIDS v.2.0. é o sistema central de gestão da 
política de Assistência Social no Distrito Federal. Sob a égide da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES-DF, o SIDS v.2.0 possibilita o registro de 
atendimentos e acompanhamentos executados pelos serviços de proteção social, assim como 
operacionaliza concessão de benefícios eventuais, gere as vagas de acolhimento institucional, registra 
solicitações de manutenção de benefícios de transferência de renda dos programas Bolsa Família, DF 
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teriam estado no DF e que teriam sido atendidas nos centros de amparo à população de 
rua, bem como em outras instituições do GDF. 

Em relação às três famílias desta amostra que não estão em situação de rua, foi 
observado que:  

a) Quanto à beneficiária cadastrada que possui NIS ***618803**, verificou-se no 
endereço visitado a existência de várias casas em um mesmo lote. No local 
cadastrado como residência da beneficiária não havia morador. Em entrevista a 
três famílias moradoras no mesmo lote não foi possível confirmar que a 
beneficiária residiu no local, pois trata-se de imóvel de aluguel onde há alta 
rotatividade de moradores. Em consulta aos registros no SICON, verificou-se que 
os documentos da família são originários de unidade da federação distinta do DF 
e que o cadastro no CadÚnico foi atualizado nos últimos dois anos; 
 

b) Naquilo que diz respeito ao beneficiário de NIS ***486304**, o endereço 
constante do CadÚnico é o mesmo do Centro Pop de Taguatinga/DF, no entanto, 
não há registro de atendimento deste beneficiário no sistema próprio dessa 
instituição, tampouco há a folha resumo que comprova a entrevista do 
beneficiário para a inclusão de dados do CadÚnico. Por meio do SICON foi 
verificado que o beneficiário recebeu os benefícios do PBF no estado de São 
Paulo, no período de jul/2018 a jun/2019; 
 

c) Quanto ao beneficiário portador do NIS ***988058**, foi confirmado pela atual 
moradora que o beneficiário do PBF utiliza o endereço cadastrado no CadÚnico 
para o recebimento de correspondências. Trata-se de beneficiário que apresenta 
indicação de possuir renda superior à permitida para permanência no PBF, 
situação detalhada no item 2 deste relatório. 

Assim, da amostra composta por 23 famílias que receberam o benefício do PBF no 
município de São Paulo/SP, não se pode afirmar que existam irregularidades cadastrais 
para as 20 famílias compostas por pessoas em situação de rua, haja vista que os 
cadastros foram atualizados no últimos dois anos, que não foi possível precisar o local 
de residência dos beneficiários e que há registros de eventuais atendimentos às mesmas 
no Sistema mantido pelo GDF. Em relação às outras três famílias da amostra, não foi 
possível obter informações acerca de uma delas, seja por meio de visitas, verificação 
documental ou consultas aos sistemas do GDF e, em relação ao outro beneficiário, há 
indicações de inobservância ao enquadramento de renda do Programa, situação 
detalhada no item 2, em sequência. 

 

 

                                                      

Sem Miséria e Bolsa Alfa, registra a frequência e uso de equipamentos da política de segurança 

alimentar, controla as vagas de atendimentos vinculados ao Cadastro Único, entre outros. 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF 
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2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com 
indicação de possuírem renda per capita incompatível com a 
declarada no Cadastro Único 

Foi realizada, também, validação das informações de renda e de endereço de 
beneficiários do PBF constantes do CadÚnico, a partir da seleção de nove famílias 
proprietárias de veículos e cujo somatório do valor desses bens, de acordo com a base 
do Renavam/2016, está entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,005.  

Importante esclarecer que o público alvo do Programa é composto por famílias que 
vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda familiar per capita de 
até R$ 178,00 por mês; assim, a posse de bens nessa faixa de valores, em princípio, não 
estaria compatível com a renda per capita das famílias beneficiárias. 

Na ação de fiscalização, foram realizadas visitas em 09 e 10.07.2019, sendo 
entrevistadas as famílias selecionadas e, também, obtidas informações junto a parentes, 
vizinhos, porteiros e recepcionistas, visando validar as informações constantes do 
CadÚnico, especialmente no que se refere à existência das famílias e à propriedade dos 
veículos.   

Cumpre frisar que, no mês de referência da extração da base de dados do CadÚnico 
utilizada nesta amostra (fev/2019), todas as famílias se encontravam com cadastro 
atualizado nesse sistema. Nesse sentido vale ressaltar o previsto na Portaria MDS nº 
177, de 16.06.2011: 

      Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se: 

[...]  

X - cadastro atualizado: o registro familiar que, no prazo máximo de dois anos 
contados da data de sua inclusão ou última atualização no CadÚnico, foi 
objeto de alteração de informações específicas;  

[...] 

Art. 12. Os procedimentos de atualização e revalidação dos registros 
cadastrais pelo município e Distrito Federal têm como objetivo assegurar a 
unicidade, a completude, a atualidade e a fidedignidade dos dados cadastrais.  

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput requerem a 
verificação, junto a cada família cadastrada, de todas as informações 
registradas no respectivo cadastro, o que deve ocorrer pelo menos a cada 
dois anos, conforme art. 7º do Decreto nº 6.135, de 2007. (grifo nosso) 

 

Em relação à localização das nove famílias selecionadas para visitas, foram obtidos os 
seguintes resultados: (i) todos os endereços foram localizados; (ii) duas famílias foram 
entrevistadas; (iii) seis famílias não estavam no local, no entanto foi possível confirmar 
dados cadastrados no CadÚnico por meio de informações fornecidas por familiares e 
terceiros; e (iv) uma família não estava no local e não foram obtidas informações que 
pudessem confirmar os dados do CadÚnico.  

                                                      

5 Optou-se por não incluir na amostra famílias com veículos com valor acima de R$ 100.000,00 por 
tratar-se de trilha de auditoria trabalhada pelo Tribunal de Contas da União em anos anteriores. 
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Em virtude das visitas realizadas, constatou-se que seis famílias proprietárias de veículos 
apresentam situações que indicam possuírem renda familiar per capita incompatível 
com a informada no CadÚnico, conforme detalhado no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 – Famílias que apresentam indicações de possuírem renda per capita 
superior à estabelecida na legislação para permanência no PBF 

NIS do 
Responsável 

Familiar 
Situação Encontrada 

Renda 
Informada 

no 
CadÚnico 

(R$) 

Valor* dos 
Veículos de 
Propriedade 

dos 
Beneficiários 

(R$) 

***621948** 

Código Familiar ***55675-** - A família foi entrevistada pela 
equipe de fiscalização. Foi confirmada a propriedade dos 
veículos citados na amostra, os quais já foram substituídos. 
Foi possível verificar a posse dos seguintes veículos pela 
família: Camioneta Modelo TUCSON e Caminhão, ano 2002, 
que é utilizado na coleta de material reciclável. A última 
atualização cadastral do CadÚnico foi em 23.03.2019.  

62,00 
35.993,00 e  
32.548,00 

***146262** 

Código Familiar ***66583-** - A responsável pela unidade 
familiar não se encontrava no endereço visitado. Uma 
parente informou à equipe de fiscalização que a beneficiária 
mora no endereço visitado enquanto constrói a própria 
residência; que as correspondências da beneficiária vão para 
este endereço; que a beneficiária trabalha como autônoma 
e dirige uma camioneta semelhante à informada na 
amostra; que o esposo da beneficiária possui renda oriunda 
do trabalho na feira do produtor e não confirma a existência 
da motocicleta informada na amostra. A última atualização 
cadastral do CadÚnico foi em 26.09.2017.  

138,00 
43.238,00 e  

32.497,00 

***073279** 

Código Familiar ***25918-** - A responsável pela unidade 
familiar foi localizada. Na visita à residência informada no 
CadÚnico, foi possível confirmar a existência do veículo 
identificado como sendo de propriedade de membro da 
família. Por ocasião da visita, identificou-se possível 
inadequação da renda familiar per capita de R$ 25,00, 
informada no CadÚnico, que a família possui renda 
decorrente do aluguel de parte da residência e que o esposo 
da beneficiária trabalha como pedreiro e possui renda 
variável. A última atualização cadastral do CadÚnico foi em 
02.10.2017.  

25,00 73.546,00 

***424322** 

Código Familiar ***99743-** - A família não foi entrevistada 
pela equipe de fiscalização, no entanto, uma recepcionista 
do hotel situado no endereço cadastrado no CadÚnico 
confirmou que a beneficiária era a proprietária do 
estabelecimento comercial que funcionava no referido hotel 
até 3 meses anteriores à visita. Em consulta ao CNPJ 
20.633.951/0001-05, foi possível confirmar que a razão 
social do estabelecimento é o nome da beneficiária. Não foi 
possível confirmar a existência dos 03 veículos identificados 
como de propriedade dos membros familiares; 
considerando o padrão do imóvel em que a beneficiária 
possuía estabelecimento comercial, há indicação de que 
tenha havido omissão de informações quanto à renda na 

150,00 
29.937,00, 

30.722,00 e 
9.739,00 
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NIS do 
Responsável 

Familiar 
Situação Encontrada 

Renda 
Informada 

no 
CadÚnico 

(R$) 

Valor* dos 
Veículos de 
Propriedade 

dos 
Beneficiários 

(R$) 

entrevista para o cadastramento. A última atualização 
cadastral do CadÚnico foi em 06.11.2018. 

***121549** 

Código Familiar ***30140-** - Beneficiário falecido em 
10.10.2018. A equipe de fiscalização foi recebida pela mãe 
do beneficiário, que sustenta a família composta por 5 
pessoas com recursos advindos de pensão alimentícia. A 
residência da família está localizada em uma das regiões 
administrativas mais valorizadas do DF, imóvel que requer 
valores superiores à renda informada no CadÚnico, no caso 
R$ 0,00, para sua manutenção. Verificou-se que o 
estabelecimento comercial de CNPJ 13.255.411/0001-70 
está registrado no nome do beneficiário. A família informou 
que em 12.12.2018 solicitou o cancelamento do PBF em uma 
agência da Caixa, que não houve saque do benefício, o que 
foi confirmado via consulta ao Sistema de Condicionalidades 
do Ministério da Cidadania (SICON). A última atualização 
cadastral do CadÚnico foi em 23.07.2018.  

0,00 63.474,00 

***419179** 

Código Familiar ***68786-** - A família não se encontrava 
no endereço visitado. A equipe de fiscalização foi recebida 
pelos sogros da beneficiária, os quais informaram que esta e 
o esposo moram em outro local, que estão construindo uma 
casa; que é proprietária de um veículo utilizado na atividade 
autônoma do esposo, que é aplicação de gesso na 
construção civil. Pelo relato dos familiares, há indicações de 
que a renda per capita familiar de R$ 33,00 mensais 
constante do CadÚnico está subdimensionada. A última 
atualização cadastral no CadÚnico foi em 23.06.2017.  

33,00 66.563,00 

*Renavam 2016. 
Fonte: Elaborado pela equipe da CGU, a partir de informações obtidas em entrevistas realizadas. 

  
Adicionalmente, destaque-se que foi identificada uma família com indicação de possuir 
renda incompatível na amostra de beneficiários do PBF cadastrados com residência no 
DF e que receberam os benefícios no município de São Paulo/SP, apesar de não consistir 
no teste principal definido para a respectiva amostra. Em visita ao endereço identificado 
no CadÚnico, o beneficiário, detentor do NIS ***988058**, não foi entrevistado por não 
estar no local. A moradora informou que o beneficiário é natural de SP; que à época do 
cadastramento no CadÚnico não possuía renda e era estudante de Direito em 
universidade particular localizada no DF; que atualmente estaria trabalhando e que não 
se trata de pessoa carente de recursos financeiros. Vale ressaltar que o beneficiário, de 
acordo com os registros de saques no sistema SICON, está recebendo regularmente os 
valores correspondentes ao PBF e Programa DF sem Miséria – benefício concedido pelo 
GDF às famílias que, mesmo recebendo o PBF, registram no CadÚnico renda per capita 
inferior a R$140,00. 

Diante do exposto, constata-se a existência de situações que indicam omissão ou 
prestação de informações incorretas relativas à renda de ao menos sete famílias 
visitadas pela CGU, haja vista a situação patrimonial verificada e as informações obtidas 
nas visitas realizadas. 
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Identificam-se como possíveis causas para as situações descritas a ausência de 
acompanhamento e fiscalização sobre a manutenção das condicionalidades para 
percepção do benefício, bem como a ausência de meios para identificar rendas 
informais auferidas pelos beneficiários. 

 

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

A composição familiar é um dos dados considerados para a habilitação e seleção de 
famílias cadastradas no CadÚnico para concessão do benefício financeiro do PBF. A 
inclusão de informações indevidas no mencionado cadastro pode acarretar no bloqueio 
dos benefícios, conforme o Decreto nº 5.209/2004: 

Art. 25 - As famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família permanecerão 
com os benefícios liberados mensalmente para pagamento, salvo na 
ocorrência das seguintes situações: 

[...]  

III - omissão de informações ou prestação de informações falsas para o 
cadastramento que habilitem indevidamente o declarante e sua família ao 
recebimento dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família ou dos 
Programas Remanescentes; (grifo nosso) 

[...] 

Para a verificação da composição das famílias, foram analisados os dados das amostras 
compostas por famílias proprietárias de veículos e famílias cadastradas no Distrito 
Federal que receberam o benefício do PBF no município de São Paulo/SP. 

Na amostra de famílias proprietárias de veículos, foi identificada uma família com 
composição familiar incorreta:  

Quadro 2 – Inconsistências na composição familiar 

NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada no 
CadÚnico 

(R$) 

Renda per 
capita 

informada na 
visita (R$) 

Situação encontrada Amostra 

***121549** 0,00 
Não 

informada 
pela família 

No CadÚnico está registrado que 
a família é composta por um 
membro; no entanto, na 
entrevista com a família, foi 
confirmado que, à época do 
cadastramento para o PBF, a 
família era composta por cinco 
pessoas: quatro adultos e uma 
criança; sendo a família mantida 
com recursos de pensão de um 
dos membros, em valor não 
declarado, mas que, pelo padrão 
do imóvel de propriedade da 
família, utilizado como moradia 
desta, e situado em local nobre da 
Capital Federal, existem 

Veículos 
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NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada no 
CadÚnico 

(R$) 

Renda per 
capita 

informada na 
visita (R$) 

Situação encontrada Amostra 

indicações de que a renda familiar 
é superior à registrada no 
CadÚnico.  

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU. 

 

Em relação às 23 famílias cadastradas no PBF pelo Distrito Federal e com registros de 
recebimento de benefício no município de São Paulo/SP, não há informações que 
indiquem que a composição familiar esteja incorreta ou desatualizada para os vinte 
beneficiários em situação de rua; para as três famílias que completam a amostra, não 
foi possível confirmar a composição familiar, pois estas não se encontravam no 
endereço de residência informado no CadÚnico no momento da visita.  

 

4. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com renda 
per capita familiar superior à estabelecida na legislação para 
a permanência no Programa que possuem em sua composição 
servidores do Distrito Federal 

No intuito de identificar famílias beneficiárias do PBF que possuem algum integrante 
servidor do Distrito Federal (incluindo aposentados e pensionistas), para os quais são 
conhecidos os proventos recebidos em virtude do vínculo com o GDF, possibilitando, 
dessa forma, apurar parte dos rendimentos que compõem a renda da família e calcular 
a sua renda per capita e identificar ocorrências acima do limite de permanência para o 
Programa Bolsa Família, foi realizado cruzamento das bases de dados do CadÚnico 
(fev/2019) e da Folha de Pagamentos do PBF (fev/2019) com as seguintes bases:  

a) Folha de Pagamento do Governo do Distrito Federal - mar/2019; 

b) Folha de Pagamento do INSS (Maciça) - mar/2019; 

c) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 2019 - Admissões no 
CAGED sem demissão posterior; e 

d) Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2017 - Vínculos ativos da RAIS para 
os quais não há demissão posterior, segundo dados de 2018 e 2019 do CAGED. 

Para o cálculo da renda familiar per capita, foram utilizados os valores relativos à renda 
dos membros das famílias que constam das bases de dados relacionadas anteriormente, 
bem como aqueles de quantitativo de membros das famílias constante do CadÚnico. 

Como resultado do cruzamento de dados, foram identificadas, por meio do Código 
Familiar, 310 famílias beneficiárias com pelo menos um integrante com vínculo junto ao 
GDF, incluindo aposentados e pensionistas, e cuja renda per capita familiar foi superior 
àquela cadastrada no CadÚnico. Dessas 310 famílias, foi verificado que: (i) 248 
apresentam renda per capita superior a meio salário mínimo, limite máximo 
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estabelecido pela legislação para a permanência no Programa (Anexo II); (ii) 44 
apresentam renda per capita familiar superior ao informado no CadÚnico, porém, 
abaixo de meio salário mínimo, de forma que podem estar enquadradas nas regras de 
permanência do programa (Anexo III); e (iii) 18 apresentam renda per capita divergente 
da registrada no CadÚnico, porém dentro dos limites do programa (até R$ 178).  

 De acordo com os dados do CadÚnico, das 248 famílias identificadas com renda per 
capita superior a meio salário mínimo, 142 famílias foram cadastradas no DF, enquanto 
que para as demais 106 famílias constam registros de cadastro em outras dezesseis 
Unidades da Federação. 

De acordo com o art. 6º da Portaria MDS nº 617, de 11.08.2010, a qual estabelece 
normas e procedimentos para a revisão cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família, tem-se que: 

Art. 6°. Conforme disposto no § 1º do art. 21 do Decreto nº 5.209, de 2004, 
fica estabelecido o período de validade do benefício das famílias beneficiárias 
do PBF no qual a renda per capita familiar constante do cadastro da família 
poderá ultrapassar o limite citado no art. 18 do Decreto nº 5.209, de 2004, 
sem que haja o imediato cancelamento dos benefícios pelo motivo de renda 
per capita superior, permanecendo aplicáveis os demais motivos de 
cancelamento de benefícios definidos na Portaria nº 555, de 2005, alterada 
pela Portaria nº 344, de 2009. 
 
§ 1°. O aumento de renda de que trata o caput não poderá ultrapassar o limite 
de meio salário mínimo, estabelecido pelo Decreto n° 6.135, de 26 de junho 
de 2007, como renda familiar per capita máxima admitida para inscrição da 
família no Cadastro Único, valor a partir do qual caberá o cancelamento do 
benefício do PBF pelo motivo de renda per capita superior ao limite 
permitido. 

 
Assim, depreende-se da leitura do §1° do art. 6° da Portaria supra que, em caso de renda 
familiar per capita superior a meio salário mínimo, cabe o cancelamento do benefício. 

Ainda se tratando dessas 248 famílias, ressalta-se que foram identificadas 91 famílias 
em que houve atualização cadastral após o início do vínculo de membro da família junto 
ao GDF. No entanto, a informação da renda familiar per capita permaneceu 
desatualizada, mantendo inalterado o recebimento do benefício do PBF.  

Para retratar a comparação entre a renda declarada e aquela obtida no cruzamento de 
bases de dados, foram selecionadas, dentre as famílias listadas no Anexo II do Relatório, 
as cinco famílias que apresentaram maior valor de renda per capita, conforme tabela a 
seguir. 
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Tabela 1 – Cinco famílias beneficiárias contendo servidores do GDF na composição 
familiar e maior renda per capita apurada 

NIS do 
Responsável 

Familiar 

Data da 
Última 

Atualização 
CadÚnico 

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente 

Qtde. 
Membros 
CadÚnico 

Renda Familiar per 
capita Declarada 

CadÚnico R$ 

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$ 

***977234** 02/09/2002 16/05/2017 3 66,00 27.168,60 

***752020** 10/11/2006 11/11/2016 1 0,00 8.314,00 

***391496** 25/11/2014 01/08/2017 1 50,00 7.799,00 

***156297** 25/02/2016 18/09/2018 2 150,00 6.984,70 

***715754** 01/09/2007 07/01/2019 1 79,00 6.363,90 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU. 

Quanto ao fornecimento de informações incorretas ou omissão de informações quando 
do cadastramento ou atualização do CadÚnico, destaca-se o disposto no Art. 34 do 
Decreto nº 5.209/2004, transcrito a seguir: 
##/Fato## 

Art. 34. Sem prejuízo da sanção penal aplicável, o beneficiário que 
dolosamente prestar informações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito 
para indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa 
Bolsa Família será obrigado a ressarcir o valor recebido de forma indevida, 
mediante processo administrativo, conforme disposto no art. 14-A da Lei nº 
10.836, de 2004. 

 

Tal percepção indevida do benefício do PBF pelas 248 famílias identificadas com renda 
per capita superior a meio salário mínimo tem como causas a ausência de atualização 
do CadÚnico por parte dos beneficiários quando da admissão de membro da família no 
GDF, ou do próprio Responsável Familiar, a omissão de declaração de renda no ato da 
inscrição ou atualização do cadastro, e falha de comunicação entre os setores do GDF 
envolvidos. 

Como consequência, tem-se evidenciado o pagamento de benefícios indevidos a 
famílias que não atendem os critérios de renda, para inclusão e/ou manutenção, 
estabelecidos pela legislação do Programa. 

 
 

Parte 2 – Gestor Local 
 

5. Dificuldade para agendamento de entrevistas para inclusão 
ou alteração de dados no CadÚnico 

Conforme relatado por funcionários do GDF lotados na Gerência de Acompanhamento 
e Fiscalização (GEAFI) e na Coordenação de Gestão de Transferência de Renda e 
Cadastro Único (CTRAR), em reunião realizada em 11.06.2019, na sede da SEDES/DF, há 
demanda de atendimento reprimida, para inclusão ou alteração de dados no CadÚnico, 
em virtude da falta de pessoal para realizar o atendimento presencial. Esta situação foi 
relatada também pela servidora que recebeu a equipe de fiscalização, no Centro Pop de 
Taguatinga/DF. 



 

17 
 

Para a população de rua que é atendida nos Centros Pop, não há necessidade de agendar 
entrevista, logo este público não encontra dificuldade para atualizar os dados no 
CadÚnico. No entanto, para as demais famílias não há informações sobre o tempo de 
espera para agendamento das entrevistas. Nos relatos dos servidores, foi informado que 
são liberadas poucas vagas de entrevistas por unidade/mês, de forma que o interessado 
pode ficar por muitos meses aguardando o agendamento. 

De acordo com a Portaria MDS nº 177, de 16.06.2011, o Distrito Federal deve manter as 
condições para atendimento dos beneficiários do PBF que necessitam realizar o 
cadastramento ou atualização cadastral via CadÚnico: 

Art. 5º A coleta de dados poderá ser realizada por meio de quaisquer dos 
seguintes canais: 

[...] 

§1º Independentemente da forma de coleta de dados adotada, o município e 
o Distrito Federal devem manter postos de atendimento fixos em constante 
funcionamento, para atender às famílias que procuram o Poder Público local 
para o cadastramento ou atualização cadastral. 

Em consulta ao relatório do Bolsa Família e Cadastro Único6, disponível no sítio do 
Ministério da Cidadania, verificou-se que a taxa de atualização do CadÚnico no Distrito 
Federal está abaixo da média nacional e que, desde janeiro de 2019, o GDF não recebe 
valores referentes ao Índice de Gestão Descentralizada do PBF (IGD)7.  

No mês de junho/2019, a atualização Cadastral no DF apresentava-se como segue: 

- Total de famílias cadastradas: 158.280 

- Total de Famílias com cadastro atualizado: 119.717  

- Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário mínimo: 98.513 

Do referido relatório, verifica-se que o desempenho do Distrito Federal se encontra 
abaixo da média nacional (dos municípios), conforme tabela a seguir. 

 

                                                      

6 Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html, consulta em 
15.08.2019, às 12h20 

7 O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD foi instituído pela Lei nº 
10.836/2004, para utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros são 
regulamentados pelo Poder Executivo, e destinado a: I - medir os resultados da gestão descentralizada, 
com base na atuação do gestor estadual, distrital ou municipal na execução dos procedimentos de 
cadastramento, na gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na 
implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e no acompanhamento e 
execução de procedimentos de controle; II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão 
estadual, distrital e municipal do Programa; e  III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos 
entes federados a título de apoio financeiro. § 3º A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes 
federados que aderirem ao Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e 
execução descentralizada do Programa, desde que alcancem índices mínimos no IGD. 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html
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Tabela 2 – Desempenho do DF naquilo que diz respeito à atualização cadastral e ao 
acompanhamento de condicionalidades em relação à média nacional 

Acompanhamento da 
Atualização Cadastral 

Acompanhamento das 
condicionalidades de 

Educação 

Acompanhamento das 
condicionalidades de 

Saúde 
IGD-M 

Média 
nacional 

DF Média 
nacional 

DF Média 
nacional 

DF Média 
nacional 

DF 

0,83 0,75 0,94 0,92 0,77 0,58 0,80 0,00 

Fonte: Sítio do Ministério da Cidadania, http://mds.gov.br/bolsafamilia. Relatório gerado em 15.08.2019. 

Considerando a situação relatada, foram solicitadas à SEDES/DF informações quanto ao 
atendimento dos beneficiários do PBF no DF, bem como quanto ao agendamento de 
entrevistas. Em 09.08.2019, por meio de mensagem eletrônica, foi informado que: 

Os atendimentos do Cadastro Único são majoritariamente executados pelos 
27 (vinte e sete) Centros de Referência de Assistência Social - CRAS dispostos 
no DF, mediante agendamentos realizados por meio da Central 156 opção 1 
e do site www.sedes.df.gov.br. 
Os agendamentos e atendimentos do 1º semestre/2019, estão descritos no 
quadro abaixo: 

 Histórico de agendamento/atendimento 2019 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total 

Agendados 7.251 7.789 7.777 10.391 12.495 7.699 8.449 61.851 

Atendidos 5.791 6.197 6.013 7.562 8.503 5.832 6.291 46.189 

 

 A SEDES dispõe, atualmente, de reduzido quadro de servidores públicos, fator 
limitante de atendimentos, para a realização dos serviços, o que impede o 
atendimento das demandas da população. A secretaria tem controle do 
quantitativo de demanda reprimida, atendimentos e não comparecimento, 
dentre outras informações, através do Sistema Integrado de Desenvolvimento 
Social – Sids, programa interno de registros. 

Normalmente as vagas são disponibilizadas no início de cada mês e, devido 
ao grande número de procura e reduzido quantitativo de servidores para 
atendimento, esgotam-se rapidamente. 

 A demora decorrente da espera por atendimento limita o acesso das famílias 
de baixa renda aos serviços, programas, projetos e benefícios da Política de 
Assistência Social e demais políticas setoriais que utilizam a base do Cadastro 
Único. O quadro abaixo disponibiliza o número de tentativas para 
agendamento da população. 

 AGENDAMENTO 156 

MÊS FAMILIAS SEM VAGAS 

jan/19 2.317 

fev/19 7.810 

mar/19 159 

abr/19 2.461 

mai/19 70 

jun/19 7 

jul/19 4.629 

TOTAL 17.453 

http://mds.gov.br/bolsafamilia
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.sedes.df.gov.br&umid=D1767944-9019-A705-A8D9-1F8AA8D99C5B&auth=21f1be4651a15dc98d8fa3d0e3c599b318018b6d-f67b7ae7162ea68ede45f000396d97e73ef852c4
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AGENDAMENTO WEB 

MÊS FAMILIAS SEM VAGAS 

mai/19 4.718 

jun/19 15.050 

jul/19 20.731 

ago/19 8.489 

TOTAL 48.998 

A seguir é apresentada tabela com a consolidação dos dados a partir das informações 
prestadas pela SEDES/DF. 

Tabela 3 – Demanda de agendamento para o CadÚnico no DF 

Famílias que não conseguiram agendamento Famílias que 
conseguiram 

agendamento 

Demanda total 
de agendamento 

Famílias 
atendidas Mês  

Agendamento 
Telefone 156 

Agendamento 
Internet 

mai/19 70 4.718 12.495 17.283 8.503 

jun/19 7 15.050 7.699 22.756 5.832 

jul/19 4.629 20.731 8.449 33.809 6.291 

TOTAL 4.706 40.499 28.643 73.848 20.626 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações disponibilizadas pela SEDES/DF 

A partir dos dados apresentados pela SEDES/DF, considerando os dois canais 
disponibilizados para agendamento (Telefone 156 e Internet), verificou-se, nos meses 
de maio, junho e julho de 2019, que: (i) a quantidade de famílias que conseguiram 
agendamento equivale a aproximadamente 39% da demanda total; e (ii) a quantidade 
de famílias efetivamente atendidas, corresponde a 28% da demanda total de 
agendamento e a 72% da quantidade de agendamentos realizados. 

Assim, confirmou-se que os beneficiários do PBF encontram dificuldades para realizar o 
cadastramento ou a atualização cadastral no CadÚnico no DF, situação que prejudica a 
implantação e execução de políticas públicas que utilizam os dados deste cadastro para 
identificação e caracterização das famílias destinatárias dessas políticas. 

 

6. Folha Resumo sem assinaturas do entrevistador e do 
entrevistado e sem o devido arquivamento   

De forma a subsidiar a realização das visitas às famílias beneficiárias do Programa, foi 
solicitada a documentação com os respectivos registros de cadastramento no CadÚnico 
para as 33 famílias incluídas nas amostras da CGU. Diante da documentação 
apresentada pelos gestores locais, constatou-se casos de inclusão, alteração e 
transferência de cadastro sem a coleta de assinatura do entrevistador e do entrevistado 
e, ainda, sem arquivamento da folha resumo, o que está em desacordo com o Decreto 
nº 5.209/2004 e com a Portaria MDS/GM nº 177/2011. 
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Conforme o Decreto nº 5.209/2004: 

Art.33. [...] 

§ 1º - Os documentos que contêm os registros realizados no Cadastramento 
Único do Governo Federal deverão ser mantidos pelos Municípios e Distrito 
Federal pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data de encerramento 
do exercício em que ocorrer a inclusão ou atualização dos dados relativos às 
famílias cadastradas. 

[...]  

E conforme a Portaria MDS/GM nº 177/2011: 

Art. 9º Os formulários impressos, ou as folhas resumo, serão arquivados em 
boa guarda por um período mínimo de cinco anos, contados da data de 
encerramento do exercício em que ocorrer a inclusão ou atualização dos 
dados relativos às famílias cadastradas, nos termos do §1º, do art. 33, do 
Decreto nº 5.209, de 2004. 

Parágrafo único. Havendo dificuldade de manutenção do arquivo dos 
formulários impressos, os formulários preenchidos podem ser arquivados em 
meio magnético, conforme definido no caput, desde que possuam as 
assinaturas do entrevistado, do entrevistador e do responsável pelo 
cadastramento. 

Em resposta a questionamentos da CGU, a SEDES/DF encaminhou, por mensagem 
eletrônica, datada de 02.07.2019, as folhas resumo das 33 famílias integrantes das 
amostras utilizadas neste trabalho, cujos documentos não continham assinaturas dos 
entrevistados e entrevistadores. 

Posteriormente, em complementação à resposta anterior, a SEDES/DF encaminhou, por 
mensagem eletrônica, datada de 26.07.2019, 19 folhas resumo com as assinaturas dos 
entrevistadores e dos entrevistados e, em 09.10.2019, encaminhou uma folha resumo 
emitida no CRAS de Ceilândia/DF.  

De acordo com servidores do Centro Pop da Asa Sul – Brasília/DF que receberam a 
equipe de fiscalização, há cerca de três anos iniciou-se o arquivamento dos 
comprovantes das entrevistas para o CadÚnico, mas apenas para os casos de 
cadastramento inicial. Nessa instituição, para os casos de transferência e alteração de 
cadastro não há coleta de assinaturas e, consequentemente, não há arquivamento da 
folha resumo. 

No Centro Pop de Taguatinga/DF, da mesma forma, não há coleta de assinatura dos 
entrevistadores e dos entrevistados, tampouco há o arquivamento das folhas resumo 
na forma estabelecida na legislação.  

Verifica-se que os servidores desconhecem ou não aplicam os procedimentos previstos 
na legislação relativos à coleta de assinaturas e à guarda das folhas resumo 
correspondentes às entrevistas para a inclusão/alteração de dados no CadÚnico, o que 
está em desacordo com os normativos relacionados e dificulta a realização da 
fiscalização prevista no Decreto anteriormente mencionado no que se refere à 
confirmação do atendimento presencial do beneficiário para a inclusão/atualização de 
dados no CadÚnico. 

Como exemplo, cita-se o beneficiário cadastrado sob o NIS ***486304**, Código 
Familiar ***21861-**, para o qual se verificou que o endereço constante do CadÚnico 
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é o mesmo do Centro Pop de Taguatinga/DF, no entanto, não há registro do 
atendimento deste beneficiário no sistema próprio dessa instituição, bem como não há 
folha resumo referente à alteração cadastral no CadÚnico ocorrida em 13.05.2018. 
Destaca-se que, por meio do sistema SICON, foi verificado que o beneficiário efetuou 
saques em SP no período de jul/2018 a jun/2019.  

Diante do exposto, constata-se que houve descumprimento da legislação que rege os 
procedimentos para inserção/atualização de dados no CadÚnico e arquivamento de 
documentos. 
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CONCLUSÃO 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fidedignidade das informações cadastrais 
das famílias beneficiárias do PBF no DF, no âmbito do 6º ciclo do Programa de 
Fiscalização em Entes Federativos (FEF). 

Foram analisadas as informações familiares constantes no CadÚnico e o consequente 
atendimento aos critérios do programa no DF, a partir da seleção de amostras não 
probabilísticas, compostas por dois grupos potencialmente críticos: (i) beneficiários do 
PBF proprietários de veículos; e, (ii) beneficiários do PBF cadastrados no DF e com 
registro de recebimento do benefício no município de São Paulo/SP.  

O trabalho também contemplou a comparação dos dados acerca da renda auferida pelas 
famílias em virtude de vínculos de trabalho de membros familiares com o GDF, a fim de 
confirmar se a renda per capita familiar dos servidores é compatível com a estabelecida 
na legislação para a permanência no Programa, bem como se os registros no CadÚnico 
contemplam essa renda. 

Com base nos exames realizados, concluiu-se que há famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família com indícios de renda per capita incompatível com a permitida para 
permanência no PBF; que famílias beneficiárias do PBF foram identificadas com 
composição familiar incorreta ou desatualizada; e, que famílias beneficiárias que 
possuem membros familiares que são servidores do GDF apresentam renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa. 

Em relação à gestão local do PBF, verificou-se que famílias que desejam atualizar o 
cadastro no CadÚnico, com vistas ao ingresso, permanência ou alteração cadastral, 
encontram dificuldades para conseguir agendar entrevista, bem como identificou-se 
inobservância à legislação aplicável ao CadÚnico no que se refere à coleta de 
assinatura do entrevistado e o registro daquela do entrevistador, quando da realização 
das entrevistas, bem como quanto ao arquivamento da folha resumo, documento que 
confirma o atendimento presencial do beneficiário. 

No que concerne às visitas realizadas pela CGU junto às 33 famílias beneficiárias que 
compõem a amostra elaborada, obteve-se o resultado apresentado na tabela em 
sequência.  

Tabela 4 – Consolidação do resultado das verificações junto às famílias que 
compõem as amostras (propriedade de veículos e recebimento em outro local) 

Situação Encontrada 
Amostra 
Veículos 

Amostra 
Recebimento 

Fora do DF 
Total 

Famílias integrantes da amostra  09 23 33 

Famílias identificadas/localizadas durante os trabalhos 09 22 32 

Famílias com indicação de possuir renda superior à 
estabelecida na legislação 

06 01 07 

Famílias com composição familiar incorreta ou desatualizada 01 0 01 

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU. 
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Para as famílias que recebem o PBF e que possuem servidores do GDF em sua 
composição, verificou-se que 310 se encontram com renda superior à declarada no 
CadÚnico. Desse total, 248 famílias apresentam renda familiar per capita incompatível 
com a legislação para permanência no Programa e 44 famílias apresentam renda per 
capita superior ao informado no CadÚnico, mas se encontram dentro dos limites de 
renda previstos na regra de permanência. 

As situações identificadas demonstram oportunidades de melhoria na gestão 
descentralizada por parte do GDF, naquilo que diz respeito à identificação, ao 
cadastramento, à atualização e à revisão dos dados do CadÚnico. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Não houve manifestação da unidade examinada para os achados do Relatório. 

 

II – LISTA DAS 248 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS COM RENDA PER 
CAPITA APURADA SUPERIOR A R$ 499 (MEIO SALÁRIO MÍNIMO)  

NIS do 
Responsável 

Familiar  

Data da Última 
Atualização 
CadÚnico  

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente  

Qtde. 
Membros 
CadÚnico  

Renda Familiar per 
capita Declarada 

CadÚnico R$  

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$  

***535187**  29/06/2018  28/05/1993  2  0,00  2.784,50   

***624355**  20/08/2018  18/02/2015  1  79,00  2.786,00   

***645168**  03/01/2018  09/07/2018  4  50,00  555,75   

***960025**  02/01/2018  11/02/2019  1  50,00  4.640,00   

***710782**  04/06/2018  27/06/2010  1  25,00  3.080,00   

***691290**  02/08/2017  27/10/2013  5  176,00  519,20   

***811372**  24/08/2018  02/08/2007  3  77,00  1.821,67   

***362644**  02/10/2018  16/03/1990  2  20,00  1.585,00   

***564415**  31/10/2018  21/05/2018  1  0,00  2.309,00   

***411144**  09/03/2017  19/01/2016  1  80,00  998,00   

***365667**  25/06/2018  04/07/2018  5  0,00  506,00   

***140804**  26/06/2017  23/11/2001  5  33,00  853,60   

***804899**  19/07/2017  11/02/2019  3  50,00  2.554,33   

***981600**  18/12/2017  27/03/2000  4  50,00  851,50   

***391496**  01/08/2017  25/11/2014  1  50,00  7.799,00   

***818260**  18/07/2017  11/02/2019  3  50,00  1.974,67   

***817550**  01/02/2018  11/02/2019  6  38,00  618,50   

***820738**  28/08/2017  24/10/2018  2  50,00  3.360,50   

***645039**  16/05/2017  04/07/2018  2  0,00  2.269,50   

***663327**  20/09/2016  07/02/2019  3  82,00  670,33   

***960684**  11/12/2017  11/02/2019  4  58,00  1.704,00   

***387726**  25/05/2017  22/09/2016  2  0,00  998,00   

***754230**  12/09/2017  04/09/2018  4  17,00  618,25   

***159336**  03/07/2018  08/03/1986  4  111,00  1.166,75   

***174844**  15/02/2018  23/10/2017  5  95,00  885,06   

***412204**  30/01/2019  23/04/2018  3  533,00  2.688,33   

***426596**  18/08/2017  24/05/2018  2  66,00  6.477,50   

***542868**  18/01/2017  11/02/2019  7  56,00  712,00   

***427754**  20/07/2017  20/03/2019  2  50,00  1.534,50   

***415911**  07/03/2017  01/01/1992  3  100,00  708,33   

***155306**  31/08/2018  20/09/2008  6  50,00  949,47   

***717288**  16/08/2018  12/02/2019  5  60,00  671,15   

***346401**  27/07/2017  17/11/2004  5  80,00  539,00   

***519065**  05/12/2018  11/02/2019  4  238,00  1.546,25   

***765262**  29/06/2017  01/03/2018  4  93,00  1.082,25   

***099811**  27/06/2018  03/07/2014  4  238,00  3.359,50   
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NIS do 
Responsável 

Familiar  

Data da Última 
Atualização 
CadÚnico  

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente  

Qtde. 
Membros 
CadÚnico  

Renda Familiar per 
capita Declarada 

CadÚnico R$  

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$  

***554260**  19/11/2018  01/03/2019  6  0,00  827,00   

***543172**  26/06/2018  18/02/2019  4  57,00  1.305,75   

***890841**  26/03/2018  11/02/2019  4  70,00  1.752,24   

***529502**  13/09/2018  01/06/2016  5  66,00  567,75   

***990597**  21/08/2018  01/02/2019  4  83,00  680,75   

***013552**  09/08/2017  05/02/2019  3  312,00  778,00   

***861018**  11/06/2018  11/02/2019  5  80,00  928,00   

***290382**  12/01/2018  11/08/2000  5  65,00  984,40   

***144572**  22/06/2018  11/02/2019  3  0,00  1.729,00   

***741272**  03/05/2017  23/01/2019  5  35,00  666,40   

***339471**  02/02/2017  07/05/2018  2  150,00  4.335,50   

***369892**  14/06/2018  11/02/2019  5  348,00  1.123,40   

***199268**  28/09/2017  02/09/2016  3  100,00  666,40   

***214829**  01/09/2017  15/08/2013  4  100,00  1.919,33   

***876862**  19/06/2018  11/02/2019  3  50,00  2.855,00   

***929412**  19/09/2017  25/04/2018  3  133,00  1.729,00   

***637317**  24/07/2018  11/02/2019  3  66,00  1.086,00   

***645684**  10/08/2018  21/08/2018  6  138,00  1.889,33   

***803101**  23/05/2018  03/05/2016  6  159,00  1.141,67   

***080670**  18/07/2017  26/10/2017  3  83,00  980,17   

***291612**  05/12/2016  29/01/2019  4  50,00  2.003,10   

***938101**  01/08/2017  11/02/2019  2  52,00  711,50   

***641422**  08/04/2016  11/02/2019  3  250,00  2.593,50   

***259661**  15/08/2017  11/02/2019  2  69,00  1.872,33   

***682572**  20/06/2018  15/02/2019  4  83,00  2.593,50   

***140690**  30/01/2017  12/02/2019  4  78,00  899,75   

***800516**  14/06/2018  11/02/2019  4  110,00  518,00   

***131153**  19/01/2016  25/02/2019  1  52,00  1.367,00   

***294632**  08/01/2019  11/02/2019  3  20,00  2.011,00   

***618395**  19/06/2018  11/02/2019  2  138,00  1.597,67   

***711853**  19/06/2017  11/02/2019  1  75,00  2.593,50   

***058402**  26/02/2018  11/02/2019  5  70,00  5.187,00   

***388632**  19/10/2017  18/02/2019  3  130,00  1.434,45   

***453802**  01/03/2018  27/02/2019  1  125,00  1.110,67   

***846412**  06/02/2018  22/01/2019  4  60,00  2.678,00   

***444785**  21/05/2018  01/07/2015  5  74,00  833,00   

***284810**  10/04/2017  11/02/2019  1  33,00  1.133,01   

***057337**  21/02/2018  01/03/2019  4  70,00  8.249,00   

***183286**  21/09/2017  11/02/2019  2  50,00  832,50   

***029668**  16/05/2018  25/09/2018  3  115,00  3.023,50   

***123302**  01/08/2018  12/02/2019  3  4,00  1.807,33   

***286656**  04/09/2018  01/10/2018  1  133,00  1.843,00   

***827612**  10/08/2017  29/05/2018  2  0,00  5.033,00   

***120037**  22/12/2015  11/02/2019  3  13,00  3.688,00   

***930677**  17/09/2018  11/02/2019  5  25,00  1.729,00   

***266512**  19/03/2018  11/02/2019  3  40,00  1.199,00   

***171692**  25/08/2017  11/02/2019  4  66,00  1.729,00   

***597972**  15/08/2018  11/02/2019  4  100,00  1.296,75   



 

26 
 

NIS do 
Responsável 

Familiar  

Data da Última 
Atualização 
CadÚnico  

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente  

Qtde. 
Membros 
CadÚnico  

Renda Familiar per 
capita Declarada 

CadÚnico R$  

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$  

***331895**  06/11/2017  11/02/2019  2  43,00  1.404,25   

***027082**  08/06/2017  11/02/2019  3  58,00  2.593,50   

***306819**  29/08/2018  06/02/2019  3  100,00  1.729,00   

***805142**  25/10/2018  30/01/2019  4  21,00  670,33   

***325578**  18/04/2018  11/02/2019  2  50,00  659,00   

***177114**  30/08/2017  24/01/2019  3  50,00  515,50   

***291163**  06/11/2017  11/09/2018  1  33,00  1.229,67   

***029196**  05/07/2018  22/01/2019  2  0,00  2.913,00   

***788432**  17/02/2017  08/03/2019  3  50,00  1.503,74   

***184915**  29/05/2017  01/02/2019  2  50,00  1.328,67   

***560342**  12/06/2017  05/07/2018  4  6,00  1.079,00   

***306252**  10/04/2017  22/01/2019  3  22,00  644,25   

***106142**  04/06/2018  01/02/2019  1  66,00  670,33   

***555924**  18/04/2016  01/11/2018  2  70,00  2.280,00   

***050122**  31/07/2017  11/01/2019  5  66,00  1.046,00   

***099875**  31/01/2017  18/01/2019  4  0,00  518,60   

***552202**  07/06/2016  22/03/2019  4  37,00  833,00   

***993162**  28/02/2018  25/04/2018  3  66,00  753,25   

***155268**  20/06/2018  01/01/2019  2  50,00  1.011,67   

***199136**  31/08/2016  15/02/2019  1  50,00  1.439,50   

***167401**  12/09/2016  14/04/2017  2  83,00  2.158,00   

***073174**  28/09/2016  08/02/2019  4  41,00  8.554,00   

***130960**  06/10/2016  04/01/2018  3  95,00  786,75   

***819199**  18/10/2016  04/02/2019  2  100,00  2.122,33   

***591869**  07/08/2017  11/02/2019  4  150,00  1.713,50   

***794744**  07/02/2017  11/02/2019  1  83,00  1.404,25   

***720165**  13/03/2017  22/04/2018  4  0,00  5.187,00   

***775779**  21/03/2017  18/07/2017  4  58,00  2.366,50   

***664263**  23/11/2017  21/01/2019  2  125,00  1.784,25   

***059654**  08/05/2017  18/01/2019  3  31,00  1.423,00   

***046932**  27/06/2017  18/01/2019  1  0,00  1.693,00   

***898172**  21/07/2017  11/02/2019  3  41,00  2.636,00   

***762701**  23/06/2018  11/02/2019  4  100,00  972,67   

***290286**  15/08/2017  25/01/2019  1  87,00  1.296,75   

***405644**  17/10/2017  11/02/2019  1  25,00  2.636,00   

***069243**  18/09/2017  11/02/2019  3  50,00  5.187,00   

***185862**  04/07/2018  23/01/2019  8  157,00  1.932,00   

***329290**  22/09/2017  11/02/2019  2  163,00  570,26   

***581350**  12/04/2018  06/07/2018  3  149,00  2.593,50   

***350753**  27/09/2017  11/02/2019  3  27,00  880,33   

***183402**  27/09/2017  11/02/2019  3  152,00  1.729,00   

***330891**  03/10/2017  14/02/2019  3  53,00  1.729,00   

***940422**  04/10/2017  11/02/2019  4  30,00  670,33   

***628422**  07/05/2018  11/02/2019  3  114,00  1.296,75   

***367064**  09/11/2017  11/02/2019  4  25,00  1.729,00   

***899162**  13/11/2017  07/03/2019  2  20,00  2.076,50   

***645720**  11/06/2018  01/03/2019  3  168,00  1.470,50   

***879978**  11/12/2017  11/02/2019  2  68,00  1.110,00   
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NIS do 
Responsável 

Familiar  

Data da Última 
Atualização 
CadÚnico  

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente  

Qtde. 
Membros 
CadÚnico  

Renda Familiar per 
capita Declarada 

CadÚnico R$  

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$  

***691704**  03/01/2018  11/02/2019  2  33,00  2.593,50   

***252791**  22/01/2018  11/02/2019  2  0,00  2.593,50   

***667298**  24/09/2018  31/01/2019  5  166,00  2.600,19   

***817285**  09/02/2018  11/02/2019  4  20,00  666,40   

***264050**  15/02/2018  20/02/2018  3  75,00  1.296,75   

***135811**  27/02/2018  24/04/1990  1  50,00  1.157,00   

***072712**  30/10/2018  27/01/2016  3  80,00  5.330,00   

***599156**  21/03/2018  21/02/2019  1  50,00  2.597,47   

***773473**  09/05/2018  24/04/2018  3  0,00  1.544,00   

***329494**  12/11/2018  11/02/2019  3  52,00  1.674,33   

***466302**  19/06/2018  11/09/2018  1  147,00  1.729,00   

***289364**  28/06/2018  17/01/2019  2  80,00  5.141,00   

***713932**  25/07/2018  11/02/2019  6  90,00  1.318,00   

***819513**  27/09/2018  11/02/2019  3  60,00  1.195,83   

***302033**  27/07/2018  11/02/2019  3  106,00  1.597,67   

***267548**  10/08/2018  31/01/2019  1  121,00  1.000,00   

***453112**  23/08/2018  11/02/2019  1  0,00  1.672,00   

***906586**  14/09/2018  22/08/1991  4  0,00  5.187,00   

***398387**  18/09/2018  14/11/2001  3  79,00  564,00   

***038692**  23/10/2018  04/01/2019  3  25,00  1.400,33   

***602492**  01/11/2018  01/03/2019  1  41,00  3.582,00   

***597752**  10/12/2018  11/02/2019  3  0,00  3.330,00   

***548823**  11/12/2018  18/01/2019  2  0,00  1.872,33   

***400048**  10/01/2019  14/03/2019  1  0,00  1.513,00   

***099816**  25/06/2018  27/11/2000  3  0,00  3.332,00   

***589226**  26/06/2018  03/06/1994  3  0,00  2.327,00   

***229549**  16/01/2019  23/04/2012  3  0,00  2.461,33   

***950040**  10/12/2018  11/02/2019  2  58,00  1.787,33   

***159419**  30/11/2016  11/02/2019  3  12,00  2.396,50   

***295684**  08/06/2017  29/12/1960  8  6,00  1.729,00   

***774311**  24/02/2016  11/02/2019  2  137,00  661,00   

***961135**  25/06/2018  11/02/2019  4  50,00  2.808,50   

***056746**  19/07/2017  19/10/2015  3  16,00  1.492,50   

***083346**  19/09/2018  16/01/1998  2  48,00  1.107,58   

***561901**  08/06/2017  23/03/1998  1  50,00  2.841,50   

***416278**  13/03/2018  13/02/2019  2  25,00  1.132,00   

***528312**  04/08/2016  02/03/1983  1  50,00  1.190,00   

***228301**  07/11/2016  11/02/2019  3  0,00  4.245,00   

***752020**  11/11/2016  10/11/2006  1  33,00  1.872,33   

***195776**  06/04/2017  30/11/1984  2  0,00  8.314,00   

***038092**  25/05/2018  11/02/2019  2  83,00  2.514,00   

***689085**  12/12/2018  06/01/2015  3  50,00  2.593,50   

***884172**  19/09/2017  25/02/2005  3  33,00  952,33   

***315366**  31/01/2019  25/06/2017  3  138,00  1.594,00   

***359864**  18/08/2017  30/04/2018  3  332,00  559,33   

***662514**  14/11/2017  11/02/2019  6  148,00  1.029,00   

***824160**  13/12/2018  14/01/2007  4  20,00  864,50   

***121972**  17/05/2017  11/02/2019  2  83,00  713,00   
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***529786**  02/04/2018  07/03/2019  2  25,00  2.611,50   

***872948**  20/11/2018  11/02/2019  3  25,00  1.603,50   

***579522**  15/08/2018  11/02/2019  3  3,00  1.729,00   

***108522**  03/12/2018  14/07/2014  5  145,00  1.729,00   

***354692**  28/12/2018  15/12/2012  5  90,00  1.231,00   

***092404**  07/01/2019  25/11/1994  1  60,00  1.716,01   

***715754**  07/01/2019  01/09/2007  1  0,00  2.298,00   

***283159**  29/06/2017  30/01/1994  3  79,00  6.363,90   

***389435**  27/07/2017  22/09/1975  1  55,00  521,33   

***491657**  11/12/2018  11/02/2019  4  0,00  3.961,00   

***399310**  08/01/2019  05/02/2018  4  100,00  1.404,25   

***600056**  29/01/2019  11/02/2019  1  125,00  707,50   

***101479**  21/09/2018  01/02/2019  4  48,00  5.187,00   

***022669**  05/10/2018  06/12/2007  3  149,00  1.847,01   

***701869**  24/07/2017  27/02/2013  1  83,00  1.121,33   

***851389**  28/11/2017  11/02/2019  3  83,00  2.500,00   

***168720**  20/03/2018  27/02/2004  3  166,00  1.729,00   

***402982**  05/04/2018  01/03/2019  4  33,00  664,00   

***723824**  21/06/2018  11/02/2019  3  125,00  832,50   

***451341**  18/12/2018  11/02/2019  2  100,00  1.729,00   

***156297**  18/09/2018  10/10/2018  2  62,00  2.808,50   

***068066**  06/02/2017  13/02/2009  6  150,00  6.984,70   

***068066**  06/02/2017  13/02/2009  6  122,00  820,00   

***157509**  22/03/2018  04/10/2018  2  50,00  4.251,00   

***077272**  28/08/2018  28/02/2019  3  189,00  1.952,00   

***830076**  15/05/2018  11/02/2019  5  70,00  1.037,40   

***383831**  28/06/2018  01/10/2002  3  150,00  783,33   

***720136**  05/09/2018  27/09/2012  6  159,00  1.030,83   

***265985**  18/06/2018  11/02/2019  1  80,00  5.187,00   

***172597**  22/01/2019  17/01/1994  2  83,00  2.665,00   

***073077**  28/06/2018  12/07/2018  3  100,00  735,67   

***099347**  22/02/2018  11/02/2019  3  166,00  1.729,00   

***426871**  19/06/2018  08/03/2019  4  187,00  628,50   

***679788**  19/10/2017  12/03/2003  3  6,00  665,33   

***269344**  30/10/2017  20/08/2008  4  58,00  532,25   

***035685**  10/08/2018  01/03/2018  5  190,00  865,80   

***330489**  03/04/2018  02/01/2019  2  166,00  2.930,50   

***210066**  16/08/2017  18/02/2018  3  116,00  2.035,00   

***597587**  05/06/2018  11/02/2019  3  0,00  2.585,70   

***001823**  19/04/2017  05/05/2015  3  66,00  540,33   

***840382**  17/04/2017  02/05/2018  4  62,00  903,50   

***028892**  21/09/2018  11/02/2019  2  75,00  2.808,50   

***399355**  26/11/2018  26/02/2018  2  477,00  2.283,78   

***159824**  23/05/2017  31/12/2001  4  72,00  963,75   

***976731**  22/01/2018  04/02/2019  1  0,00  2.011,00   

***707672**  11/04/2018  11/11/2006  5  120,00  612,60   

***553452**  31/01/2018  11/02/2019  2  0,00  3.185,00   

***699476**  21/06/2018  04/02/2019  5  0,00  666,40   
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***695272**  26/04/2018  14/08/2018  2  468,00  1.247,50   

***968654**  30/08/2018  01/03/2019  4  8,00  832,50   

***402118**  19/04/2018  11/02/2019  1  0,00  5.187,00   

***091292**  12/08/2016  11/02/2019  5  25,00  1.442,91   

***884000**  11/09/2017  18/04/2018  1  2,00  6.518,00   

***977234**  16/05/2017  01/09/1994  3  66,00  27.168,60   

***398614**  10/05/2018  11/02/2019  1  25,00  2.727,00   

***563891**  27/08/2018  08/03/2019  2  41,00  1.666,00   

***939385**  16/03/2018  01/02/2010  4  0,00  3.099,87   

***174830**  18/05/2018  14/08/1999  2  3,00  1.861,00   

***122674**  22/10/2018  18/02/2013  7  136,00  547,14   

***331432**  22/06/2017  06/05/2012  6  156,00  618,17   

***609067**  05/09/2018  14/07/2016  2  0,00  3.327,00   

***819810**  22/02/2018  01/03/2019  4  100,00  832,50   

***022050**  15/03/2018  15/08/1985  1  0,00  5.160,00   

***248480**  10/02/2017  18/04/1994  2  0,00  1.120,00   

***523066**  10/12/2018  29/01/2019  3  0,00  2.083,33   

***768825**  01/02/2019  20/06/1999  5  60,00  669,20   

***795604**  23/09/2016  05/07/2018  4  37,00  639,50   

***622840**  09/06/2016  16/06/2016  1  0,00  998,00   

 

 

III – LISTA DAS 44 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS COM RENDA PER 
CAPITA APURADA ENTRE R$ 170 E R$ 499 (MEIO SALÁRIO 
MÍNIMO)  

NIS do 
Responsável 

Familiar  

Data da Última 
Atualização 
CadÚnico  

Data Início 
Vínculo Mais 

Recente  

Qtde. 
Membros 
CadÚnico  

Renda 
Familiar per 

capita Declarada 
CadÚnico R$  

Renda Familiar per 
capita Apurada 
Cruzamento R$  

***076606**  01/09/2017  01/01/1992  4  41,00                   407,50   

***817883**  29/01/2019  01/02/2019  4  0,00                   470,50   

***293978**  10/01/2018  14/05/1999  5  171,00                   297,00   

***138735**  28/04/2016  11/02/2019  6  50,00                   440,83   

***544132**  17/10/2018  25/01/2019  6  67,00                   335,17   

***187989**  04/09/2018  16/01/2019  6  39,00                   250,33   

***534879**  28/08/2017  11/02/2019  6  147,00                   472,17   

***104289**  21/02/2018  28/03/2018  4  87,00                   259,16   

***612137**  19/08/2016  15/02/2019  5  42,00                   402,20   

***114355**  14/08/2018  20/07/2017  5  93,00                   246,37   

***115892**  24/02/2017  08/08/2017  3  66,00                   332,67   

***283467**  13/03/2017  06/02/2019  8  167,00                   355,75   

***138530**  28/08/2017  29/04/2014  3  54,00                   332,67   

***590562**  01/11/2016  07/03/2019  3  116,00                   218,33   

***159705**  07/08/2018  18/11/1983  2  477,00                   499,00   
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***204891**  05/04/2018  24/01/2019  5  23,00                   402,20   

***909842**  17/05/2018  06/02/2019  6  166,00                   463,83   

***412527**  13/07/2018  12/02/2019  6  23,00                   246,67   

***960499**  27/07/2018  28/03/2019  4  28,00                   404,25   

***074291**  18/05/2017  12/12/1991  4  75,00                   210,75   

***847069**  17/05/2018  18/12/2009  4  0,00                   499,00   

***300098**  26/07/2018  25/02/2019  4  150,00                   485,00   

***151789**  08/06/2018  03/03/1980  8  9,00                   485,00   

***001709**  11/10/2016  19/02/2018  4  41,00                   385,75   

***408899**  28/11/2018  24/09/2002  5  31,00                   354,00   

***265782**  26/10/2018  15/08/1989  4  170,00                   302,50   

***935906**  03/01/2019  25/05/2016  4  72,00                   484,25   

***136654**  09/06/2017  09/03/2002  5  176,00                   305,80   

***178235**  20/03/2018  28/07/2009  5  100,00                   484,80   

***044903**  25/04/2018  07/10/2011  6  159,00                   398,50   

***766856**  06/12/2018  31/07/2009  4  145,00                   346,00   

***680003**  24/10/2017  05/11/2017  7  50,00                   437,14   

***664794**  03/05/2017  15/10/2018  4  150,00                   390,75   

***045695**  08/06/2018  29/02/1996  6  66,00                   263,00   

***074945**  25/09/2018  13/10/1989  7  138,00                   185,29   

***925840**  30/07/2018  21/02/2014  3  133,00                   320,33   

***215412**  26/04/2018  21/02/2014  3  66,00                   320,33   

***922562**  14/08/2017  08/07/2016  4  112,00                   451,50   

***098049**  11/01/2019  01/01/1992  4  62,00                   192,50   

***301343**  21/06/2018  05/07/2005  4  39,00                   392,60   

***297244**  05/06/2018  27/12/2002  5  20,00                   314,80   

***414152**  03/05/2018  12/05/2010  6  2,00                   332,67   

***745494**  31/01/2019  26/07/2018  6  166,00                   474,33   

***171706**  24/05/2017  01/01/1992  3  50,00                   460,00   

 

 

 


