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Nesta edição:




Aprovação de gastos do IGD
Teleconferência sobre Busca Ativa na segunda
Prorrogado o cadastramento de beneficiários BPC

Reta final da busca dos “não localizados”
no acompanhamento da educação
MDS divulga lista dos beneficiários que permanecem na ação de busca,
com informações adicionais para facilitar a localização
O prazo final para regularizar a situação das famílias com integrantes “não localizados” – incluídos na ação de
busca orientada pela Instrução Operacional Senarc/SNAS nº 08, de março de 2011 – encerra-se no dia 31 de
outubro de 2011.
A ação tem apresentado resultados positivos. Até setembro foram encontrados mais de 350 mil beneficiários, o
que possibilitou a regularização do benefício de 320 mil famílias. Isso significa que, até o momento, foram
localizados 62% dos 570 mil beneficiários inicialmente envolvidos na ação.
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Entre as famílias localizadas, foram identificadas 6,5 mil em situação de vulnerabilidade ou risco social. Elas já
foram inseridas no acompanhamento familiar pela assistência social, com registro no Sistema de
Condicionalidades (Sicon).
O público localizado voltou a ser acompanhado na condicionalidade da educação, tendo seu acesso à escola
assegurado, o que, somado ao atendimento da assistência social nos casos de vulnerabilidade, contribui para o
desenvolvimento das famílias.
Ainda restam 220 mil crianças e adolescentes “não localizados”, o que representa 194 mil famílias que precisam
atualizar o Cadastro Único com a informação da escola para viabilizar o acompanhamento da condicionalidade

da educação.
Nesta reta final é importante que os gestores municipais, em articulação com as áreas parceiras, mobilizem as
redes envolvidas no acompanhamento das condicionalidades para encontrar as famílias, matricular as crianças e
adolescentes que estão fora da escola e inserir os casos pertinentes na rede de atendimento do Sistema Único
de Assistência Social (Suas), com o registro das situações de vulnerabilidades no Módulo de Acompanhamento
Familiar do Sistema de Condicionalidades (Sicon) – acesso pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
(SigPBF), por meio de login e senha.
O prazo final é até 31 de outubro próximo!
Atenção: Nos casos em que a família não consegue fazer a matrícula devido ao estágio adiantado do ano
escolar, é importante a articulação com a área da educação para assegurar a vaga no ano seguinte e a
obtenção do compromisso da família de realizar a matrícula no período apropriado. Nesses casos, o gestor
municipal deve registrar a situação no módulo acompanhamento familiar do Sicon para assegurar a
regularização do benefício da família.

Novas informações facilitam a localização das famílias
Para facilitar a localização das famílias, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
disponibilizou no SigPBF arquivos com a lista dos beneficiários que ainda permanecem na ação por município.
Para baixar o arquivo do seu município, forneça seu login e senha, clique em “Administrativo”, depois em
“Transmissão de Arquivos” e em “Upload/Download de Arquivos”, conforme a figura abaixo.

Em seguida, acesse a seção “Pastas”, a “Pasta Raiz” e então a pasta “Não Localizados 2011 – IO 08”, que
contém, entre outros, o arquivo “BLOQUEADAS_IO_08_OUT_2011.zip”. Clique na lupa do lado direito do nome
do arquivo para baixá-lo em sua máquina, como mostra a figura abaixo.

O arquivo atualizado em outubro, compactado na extensão .ZIP, contém uma tabela com informações dos
beneficiários envolvidos na ação. Além das informações detalhadas das versões anteriores (como CPF,
endereço, telefone), há novas informações que podem contribuir para a localização das famílias, obtidas no

acompanhamento das condicionalidades, nos dados da revisão cadastral e no Censo Educacional, todos de
2011.
Nos cruzamentos com essas fontes de informações, realizamos a busca das 194 mil famílias que
permanecem com integrantes “não localizados”, obtendo os seguintes resultados:
Levantamento realizado

Quant. de casos
encontrados

Acompanhamento da condicionalidade da educação em
2011: busca por irmãos dos “não localizados” incluídos
109 mil
nessa ação
Acompanhamento da condicionalidade da saúde em 2011:
busca por irmãos ou mãe dos “não localizados” incluídos
102 mil
nessa ação
Revisão Cadastral 2011: busca por famílias que atualizaram
6,6 mil
o cadastro no processo 2011.
Censo Educacional 2011 – INEP: Busca por informação do
código INEP da escola do beneficiário incluído nessa ação
80 mil
no resultado preliminar do Educacenso 2011
Por meio dessas indicações pode-se consultar dados das famílias no Sicon, obtendo informações como o
endereço, a escola em que estudam os familiares ou a unidade de saúde em que a família foi atendida
facilitando a localização.
Foram acrescentadas à nova lista as colunas C22, C23, C24 e C25, com as seguintes informações:

Nº da
Coluna

Título da Coluna

C22
C22_familiar_acomp_edu_2011
C23
C24
C25

C23_familiar_acomp_saude_2011
C24_loc_rev_cadastral_2011
C25_INEP_educacenso_2011

Descrição
Informa se algum integrante da família foi acompanhado na
condicionalidade da educação em 2011 (S – Sim, ausência de
marcação – Não)
Informa se algum integrante da família foi acompanhado na
condicionalidade da saúde em 2011 (S – Sim, ausência de
marcação – Não)
Informa se foi integrante de família que atualizou o cadastro
único no processo de revisão cadastral 2011 (S – Sim, ausência
de marcação – Não)
Informa o código escola INEP da escola do beneficiário obtido
por meio do cruzamento com dados preliminares do Censo
Educacional 2011

A coluna C22 indica se algum familiar foi acompanhado na condicionalidade da educação durante o ano de
2011. Em casos positivos, é possível que o beneficiário esteja na mesma escola do familiar (possivelmente o
irmão) e, assim, um contato com a escola pode indicar a localização da família ou confirmar a matrícula do
beneficiário procurado. As informações da família, inclusive a escola do familiar, podem ser obtidas no Sicon.
Para acessá-la, basta fazer uma busca por meio da funcionalidade “pesquisa básica” inserindo o NIS do
beneficiário procurado.
A coluna C23 indica se algum membro da família foi acompanhado na condicionalidade da saúde. Em caso
positivo, um contato com a área de saúde pode contribuir para obter indicativos que contribuam na localização
da família. Igualmente, informações sobre o acompanhamento da condicionalidade da saúde das famílias
podem ser obtidas no Sicon, por meio do NIS de qualquer um dos membros da família na funcionalidade
“pesquisa básica”.
A coluna C24 indica que a família atualizou o cadastro na revisão cadastral de 2011. Nesses casos a informação
do Cadastro Único pode indicar a escola do beneficiário procurado. Caso não haja essa informação, outros

dados como endereço, telefone, escola do irmão podem ser fontes de informação que contribuam na
localização da escola do beneficiário procurado. As informações do Cadastro Único podem ser consultadas no
portal da Caixa Econômica Federal.
A coluna C25 informa o código escola INEP encontrado no resultado preliminar do Censo Educacional 2011. A
informação da escola encontrado no Censo tem grande probabilidade de ser a escola atual do beneficiário
incluído nessa ação. O Sistema Presença já vinculou o beneficiário à escola encontrada. É necessário
acompanhar essa situação para garantir o registro da frequência e contatar a família para atualizar as
informações no Cadastro Único.
Exemplo:
JOÃO DA SILVA - NIS 123.45678.90-1 está na lista dos não localizados da IO – 08 de meu município.
Olhando a tabela obtida no SigPBF verifiquei que na coluna C22 (22ª coluna) da tabela no arquivo baixado
está em situação “S” – Sim. Esta coluna indica que o beneficiário possui familiar (irmão) acompanhado na
condicionalidade da educação em 2011.
Entro com o NIS de JOÃO (123.45678.90-1) na funcionalidade “pesquisa básica” do Sicon, obtenho
informações da família, inclusive do irmão acompanhado na condicionalidade da educação.
Verificando as informações escolares do irmão, entro em contato com a escola e constato que JOÃO DA
SILVA estuda na mesma escola. Obtenho endereço atualizado da família, contato-a para atualizar o cadastro,
e envio a informação da escola para o Operador do Sistema Presença, que atualiza a escola em seu sistema
e passa acompanhar a criança.
Quando as famílias procuradas são encontradas, é importante:




atualizar as informações no Cadastro Único;
enviar a informação da escola dos beneficiários envolvidos na ação para o Operador do Sistema
Presença; e
desbloquear o benefício no Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec).

Crianças ou adolescentes com deficiência ou povos tradicionais sem atendimento educacional
adequado às suas necessidades devem ser incluídos na Situação INEX no Sistema Presença, com o registro
de frequência escolar 0% e motivo 5 (inexistência de serviço/atendimento educacional a pessoa com
deficiência). Com isso a situação da família fica regularizada no âmbito dessa ação.

Esgotado o prazo, 13,6% dos municípios ainda não deram informação acerca da
deliberação dos Conselhos sobre gastos do IGD
Um levantamento realizado em 03 de outubro de 2011 mostrou que 758 municípios (13,62%) ainda
não haviam prestado as informações ao MDS sobre as deliberações tomadas por seus respectivos
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) a respeito da comprovação dos gastos dos
recursos recebidos e executados a título do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M),
referente ao exercício de 2010.
Desse total, 333 municípios ainda não haviam repassado as informações sobre suas contas aos
respectivos CMAS. Os outros 425 já haviam repassado as informações, porém o CMAS ainda não
havia registrado a aprovação das contas no SuasWeb.
Sem a conclusão desse procedimento no prazo estabelecido, que foi 30 de setembro de 2011, esses
municípios ficaram impossibilitados de receber os recursos do IGDM, só voltando a receber após a
regularização da situação.
O MDS publicou, em 17 de agosto de 2011, a Portaria nº 239, prorrogando, para até 31 de agosto
de 2011, o prazo para que os gestores do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) lancem as

informações de comprovação dos gastos no SuasWeb. A mesma Portaria também prorrogou até 30
de setembro de 2011 o prazo para que o CMAS informe ao MDS sobre a deliberação acerca da
conformidade da aplicação dos recursos do IGD no município.
A partir dessa data, os gestores e Conselhos continuarão tendo acesso ao sistema SuasWeb para
lançar as informações. Entretanto, os municípios só voltarão a receber os recursos do IGD relativos
ao mês seguinte (ou subsequente) àquele em que o CMAS regularizar o lançamento, não havendo
pagamento retroativo, conforme determina a Portaria MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010 (art.
2º, § 4º).
Caso as informações lançadas pelo CMAS indiquem a não conformidade das contas, o município só
voltará a receber os recursos após a regularização da situação e o lançamento das informações
quanto à regularização no SuasWeb.
Consulte aqui a lista de municípios que ainda não obtiveram a aprovação dos gastos do IGD-M em
relação ao exercício de 2010 (extração dos dados de 03/10/2011).
MDS faz teleconferência sobre Busca Ativa na segunda-feira, dia 10
Na próxima segunda-feira, 10 de outubro, a partir das 10h, o MDS realiza uma teleconferência sobre
o processo de Busca Ativa para o Cadastro Único e o Cadastramento de Grupos Específicos.
O objetivo é intensificar as estratégias e ações necessárias para identificar e cadastrar todas as
famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas em situação de pobreza extrema.
A teleconferência será transmitida ao vivo pelo canal televisivo da NBR (da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC) e terá a participação do público que poderá enviar as dúvidas por telefone e email, a serem divulgados no início do programa.
Prorrogado o prazo para cadastramento de beneficiários do BPC
O prazo para inscrição dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no
Cadastro Único foi prorrogado para 30 de junho de 2012. A prorrogação deve-se às dificuldades
enfrentadas pelos municípios nos primeiros meses do ano, em razão da implantação da Versão 7,
que causou lentidão nas atividades de cadastramento.
Com a ampliação do prazo, os municípios têm a chance de canalizar esforços para a atualização
cadastral das famílias que estão na Revisão Cadastral e nas auditorias do Cadastro Único. Em breve,
a Instrução Operacional Senarc/SNAS/MDS 06, de 29 de outubro de 2010, será reeditada, já
apresentando o novo prazo para cadastramento dos beneficiários do BPC.
QUERO RECEBER O INFORME PBF
Para receber o “Bolsa Família Informa” semanalmente por e-mail, clique aqui e envie uma mensagem
com o assunto “QUERO RECEBER O INFORME PBF”. Outra opção, que dá acesso a todas as edições
anteriores, é acessar o portal do MDS neste link.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação de
Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

