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Dados em dia no SIGPBF rendem
mais recursos para os municípios
Incentivo de 5% sobre o valor referente ao IGD vale se as informações da equipe
local do Bolsa Família e do Cadastro Único estiverem atualizadas no sistema.
Além disso, registros corretos permitem uma comunicação mais efetiva
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza os dados do Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família (SIGPBF) para enviar correspondências, informativos, comunicados, instruções
normativas e outros documentos fundamentais para a execução das ações municipais do Programa Bolsa
Família (PBF) e do Cadastro Único, tanto via postal como por mensagens eletrônicas ( e-mails). Por isso, é
extremamente importante manter os dados da gestão sempre atualizados.
Como forma de estimular essa atualização, o MDS aumentou o percentual do incentivo financeiro sobre o
valor do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) para aqueles municípios que estiverem com os
dados atualizados no SIGPBF há menos de um ano. O acréscimo passou de 2% para 5%, de acordo com a
Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015 (releia o Informe nº 483, de 2 de outubro de 2015).
Para atualizar as informações, basta acessar a página de seu município no SIGPBF. Pesquise por sua cidade
e clique no desenho da lupa, sob “Ações”, no canto inferior direito da tela:

A página do município apresentará as abas Prefeitura, Dados da Gestão, Equipe da Gestão e
Controle Social. O Gestor Municipal deve acessar cada uma delas e alterar o que for necessário antes de
clicar no botão “Salvar”. Mesmo que os dados continuem os mesmos, será necessário clicar no botão
“Salvar” as informações já cadastradas.
Na página do município, também existe a aba Termo de Adesão, na qual o gestor pode visualizar a data da
última atualização de cada uma das outras abas, como no exemplo abaixo.

Se todas estiverem corretas e atualizadas e há menos de um ano, o incentivo financeiro no IGD-M estará
garantido.
Importante: Hoje em dia, as mensagens enviadas por e-mail têm um papel fundamental para garantir a
comunicação rápida e efetiva entre as instituições e seus Gestores. O MDS utiliza diariamente a
comunicação por esse meio, e, por isso, o Gestor Municipal e o Coordenador Estadual devem se certificar
de que os endereços de e-mail usados mais frequentemente por eles e pelo restante das equipes estejam
atualizados corretamente nos campos “ Dados do Gestor do PBF”, ”Dados do Coordenador Estadual do
PBF” e “Dados do Órgão Responsável” da Aba de Gestão do SIGPBF.
Trocas de Gestor(a) Municipal e Prefeito(a)
As trocas de Gestor(a) Municipal e Prefeito(a) podem até ser iniciadas no SIGPBF, mas só são concluídas
com o envio de ofício à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS), via Correios. O ofício
informando a solicitação das alterações deverá ser em papel timbrado da prefeitura e assinado pelo Prefeito.
A mudança do gestor será efetivada apenas depois de a Senarc receber o ofício e analisá-lo. Assim que
forem validadas as informações, o novo Gestor Municipal receberá login e senha de acesso ao SIGPBF pelo
e-mail informado no ofício. O acesso do antigo gestor será desativado automaticamente.
Para a troca de Prefeito, também é necessário enviar, junto com o ofício, cópias autenticadas de CPF, RG,
além de diploma, termo ou ata de posse.
Passo a passo:
1. Acesse o SIGPBF e selecione, na aba Estados e Municípios, o campo “Solicitar Alteração do Gestor
Municipal do PBF”;
2. Nesta opção, será exibida a tela “Solicitação de Mudança”;
3. Para atualizar os dados, é necessário preencher todos os campos obrigatórios marcados com
asterisco vermelho (*) e clicar no botão “Salvar”.
4. Assim que os dados forem salvos, clique no botão “Gerar ofício”. Será gerado um número de
Protocolo e um formulário para fazer a impressão em papel timbrado da prefeitura. Esse formulário é o
modelo de ofício a ser encaminhado à Senarc.
5. Enviar o ofício devidamente assinado pelo Prefeito à Senarc. O endereço de correspondência é:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS
SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA
SEPN 515, Bloco ― B‖, Ed. Ômega, Sala 548
CEP 70770-502 — Brasília — DF
Em caso de dúvidas, entre em contato com os canais de atendimento do MDS destinados ao Gestor do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único: telefone 0800 707-2003 (opção 4) e e-mail
gestorpbf@mds.gov.br.

12 anos do Programa Bolsa Família
Na terça-feira, 20 de outubro de 2015, o Bolsa Família completará 12 anos, com muito a
comemorar:











Ao longo de sua existência, o Bolsa Família retirou da extrema pobreza 36 milhões de
pessoas, das quais 22 milhões a partir de 2011, com as mudanças implementadas pelo Plano
Brasil Sem Miséria.
O Programa contribuiu e continua a contribuir para as famílias terem acesso à educação, à
saúde e à assistência social.
Por ano, cerca de 17 milhões de estudantes são acompanhados — mais de 95% cumprem a
frequência mínima exigida.
Os alunos do PBF abandonam menos a escola tanto no ensino fundamental quanto no ensino
médio.
Na saúde, cerca de 9 milhões de famílias são acompanhadas a cada semestre — mais de 5
milhões de crianças estão com a caderneta de vacinação em dia.
Das mais de 230 mil gestantes identificadas no último semestre, 99% fizeram o pré-natal.
O PBF ajuda a movimentar a economia local dos municípios, mas as famílias não se
acomodam apenas com o benefício — 75% dos beneficiários adultos trabalham.
O Bolsa Família é um programa eficiente e bem focado na população que vive em condições
de pobreza e de extrema pobreza. A focalização é garantida especialmente pelas rotinas de
revisão e averiguação dos dados cadastrais, realizadas todos os anos.

Esses resultados não seriam possíveis sem o trabalho dos municípios e o apoio dos estados. A
Senarc/MDS agradece o empenho das gestões e de todos os trabalhadores do Bolsa Família e do
Cadastro Único.
Fique atento à programação da TV NBR, que trará conteúdos especiais sobre o Bolsa Família e seus
resultados.

ANOTE NA AGENDA
17 e 18 de outubro — Período de reflexo das alterações cadastrais no Sistema de Benefícios ao
Cidadão (Sibec).
19 de outubro — Início do pagamento da Folha de outubro do Bolsa Família — serão atendidas
13.971.124 famílias.
31 de outubro — Data-limite para o lançamento das informações sobre a prestação de contas dos
recursos do IGD-PBF de 2014. Os municípios submetem a prestação de contas ao respectivo Conselho
de Assistência Social, mas também devem registrar os dados no SuasWEB.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, entre em contato com a Central de Relacionamento do MDS, pelo endereço
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/contato ou pelo telefone 0800 707 2003.

