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Senarc divulga resultados sobre a comprovação dos gastos com
recursos do IGD
Mais de 90% dos municípios comprovaram e tiveram suas contas aprovadas

Terminado o prazo para comprovação dos gastos e aprovação de contas dos recursos do Índice de Gestão
Descentralizada Municipal (IGD-M), referente ao exercício de 2011, a Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania (Senarc) divulga as informações sobre a atuação dos municípios. Quanto à realização das duas
etapas de prestação de contas, aproximadamente 91% dos municípios realizaram as atividades com êxito.
Dos 5.564 municípios brasileiros, 96,6% prestaram contas e 3,4% não se manifestaram sobre os gastos
realizados no exercício de 2011, seja por permanecerem com pendências dos anos de 2009 e 2010, seja
por não terem atentado para os prazos estipulados pela Portaria MDS nº 179, de 27 de agosto de 2012.
Dos 5.375 municípios que apresentaram a prestação de contas, 5.057 tiveram suas contas totalmente
aprovadas pelos seus Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS).
Entre os municípios que não obtiveram a aprovação das contas pelos CMAS, apenas 9 (0,16% do total
nacional) tiveram as contas aprovadas parcialmente, número igual aos municípios que tiveram suas contas
reprovadas. Houve, ainda, 300 municípios (5,4% do total dos municípios do país) que comprovaram seus
gastos, mas os seus respectivos Conselhos não se manifestaram.
Numa perspectiva regional, nenhum resultado ficou abaixo de 95% de municípios que apresentaram as
prestações de contas. Veja, a seguir, o resultado de cada região do país:


Região Centro-Oeste: 100% dos 465 municípios e o Distrito Federal (DF) prestaram contas e
460 tiveram suas contas aprovadas pelos Conselhos. Ainda não houve análise da comprovação dos
gastos em seis municípios. Nesta região, destaca-se o estado do Mato Grosso, onde 100% dos
municípios comprovaram os gastos;



Região Nordeste: apresentou um desempenho superior à média nacional, já que 96,8% dos
municípios comprovaram os gastos, mas apenas 89,9% tiveram aprovação pelo CMAS, restando
cinco municípios com problemas de prestação de contas e outros 119 (6,9%) cujos Conselhos
ainda não se manifestaram. Constatou-se, também, que 3,2% dos municípios da Região Nordeste
não apresentaram comprovação de gastos. O melhor desempenho coube ao Ceará, que chegou a
99,5% de municípios que apresentaram as prestações de contas;



Região Norte: 96,2% dos municípios comprovaram os gastos. Nos Estados do Acre e Rondônia,
todos os municípios prestaram contas. Ao mesmo tempo, é no Estado do Acre que se encontra a
maior porcentagem de municípios que ficaram sem manifestação dos CMAS, aproximadamente
18%. Esses municípios não receberão os recursos do IGD-M até a manifestação, com aprovação
total, sobre a comprovação dos gastos;



Região Sudeste: 95,4% dos municípios comprovaram os gastos, dos quais 90,1% tiveram a
aprovação dos CMAS. Por outro lado, 4,6% dos municípios não apresentaram comprovação de
gastos realizados no exercício 2011 e 4,9% não tiveram suas contas analisadas pelos Conselhos.
Dessa forma, 165 dos 1.668 municípios da região não estarão aptos a receber o IGD-M a partir
deste mês de outubro. O Espírito Santo apresentou o melhor desempenho da região, onde 100%
dos municípios apresentaram as prestações de contas. Já no Estado de Minas Gerais, 54 (6,3%)
dos 853 municípios não cumpriram com essa etapa de prestação de contas; e



Região Sul: a comprovação de gastos ocorreu em 96,8% do total dos municípios, dos quais
90,5% tiveram as contas totalmente aprovadas. Merece destaque o fato de que, em 6% dos
municípios, o Conselho não se manifestou sobre a comprovação dos gastos apresentados. O
melhor desempenho foi do Paraná, onde 98,2% dos municípios fizeram a comprovação dos gastos
com aprovação total, restando apenas 10 (2,5%), que não tiveram as contas apreciadas pelos
CMAS.

ATENÇÃO-Para os municípios que não conseguiram cumprir os prazos, o SuasWeb, Módulos Demonstrativos 2009, 2010 e 2011, permanecerá disponível para a inserção das informações, a qualquer
tempo, viabilizando, assim, a habilitação do município quanto ao recebimento dos recursos do IGD.
“Busca Ativa” e “Cadastramento de Grupos Tradicionais e Específicos” são os temas da
teleconferência do dia 22/10
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realiza, nesta segunda-feira (22), a
teleconferência sobre “Busca Ativa” e a “Identificação dos Grupos Populacionais Tradicionais e
Específicos”. O programa será exibido ao vivo, de 9h a 10h30, para todo o Brasil. O público poderá
formular perguntas e participar por telefone e e-mail que serão divulgados durante a apresentação.
A Busca Ativa é uma iniciativa que estabelece parcerias para a identificação de famílias de baixa renda
que ainda não estão inscritas no Cadastro Único. O “Cadastramento de Grupos Populacionais
Tradicionais e Específicos” trata-se da identificação de famílias com características sócioculturais
específicas que necessitam de cadastramento diferenciado, como as quilombolas, indígenas, ciganas, e
outras.
Para acompanhar, existem vários meios de acesso. Confira:
Pelos portais da EBC e da Presidência da República; Pelo Twitter, YouTube e Stream;
Via satélite, sintonize a antena parabólica com base nos seguintes parâmetros (sinal da
NBR):
Recepção Digital de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
SYMBOL RATE: 4.6875
FEC 3/4
PID DE VÍDEO: 0308
PID DE ÁUDIO: 0256
PID DE PCR: 8190

Recepção Analógica de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Frequência: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical

Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):
Anápolis – GO
12
Belo Horizonte – MG
02
Blumenau – SC
19
Brasília – DF
13
Campinas – SP
06
Campo Grande – MS
09
Florianópolis – SC
19
Goiânia – GO
10
Indaiatuba – SP
06
Porto Alegre – RS
15
Ribeirão Preto – SP
07
Rio de Janeiro – RJ
04

Santos – SP
São José do Rio Preto – SP
São Paulo – SP

14
07
05

Sky TV: canal 146
OiTV: canal 696
EmbratelTV: canal 54
Após o encerramento da teleconferência, técnicos do MDS estarão disponíveis no Portal EaD, no período
de 11h a 13h, para um fórum, para tirar dúvidas e prestar informações a respeito dos temas
apresentados. Para acessar o fórum, o usuário deve ter cadastro no Portal EaD/MDS. Caso ainda não
tenha, é só fazer o cadastro, o login e clicar na opção “fórum” (disponível na lista de categorias de
curso).
Em caso de alguma dificuldade para acesso ao fórum, entre em contato pelo e-mail
suporte.ead@mds.gov.br
Em caso de dúvidas sobre os temas da teleconferência, além do fórum, estará disponível o e-mail
cgaia.decau@mds.gov.br

Atendimento CAIXA ao Cidadão com novo número
Desde o início do mês, as informações, reclamações, sugestões e elogios relacionados ao Beneficio PBF
e ao Cartão Social estão sendo realizados por meio do novo canal de atendimento telefônico,
Atendimento CAIXA ao Cidadão, pelo número 0800 726 0207, e estará disponível de segunda a
sexta-feira, de 8h a 22h, e sábado, de 10h a 16h. Consultas sobre data de pagamento dos benefícios
dos Programas Sociais do Governo Federal, desbloqueio do cartão social e cadastramento ou
recadastramento de senha também serão disponibilizados no novo canal.
O Atendimento CAIXA aos gestores do PBF continua o mesmo, pelo número 0800 726 0104.
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.

