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Ações Senarc 2012

Secretaria encerra o ano com cumprimento das metas estabelecidas
Neste ano de 2012, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) realizou diversas ações
que reforçaram a gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família (PBF), frente ao desafio
nacional da superação da extrema pobreza. Entre as medidas, destacam-se:

- Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP)
Lançado em maio, o BSP assegura renda mínima superior a R$ 70,00 (setenta reais) por pessoa a todas
as famílias beneficiárias do PBF com crianças entre 0 e 6 anos. No último mês de novembro, o benefício
foi ampliado e passou a beneficiar, também, famílias com crianças ou adolescentes de 7 a 15 anos. Com
a ampliação do BSP, estima-se um aumento do valor médio do benefício repassado pelo PBF a,
aproximadamente, 3,8 milhões de famílias beneficiárias, o que significa retirar 16,6 milhões de pessoas
da situação de extrema pobreza, sendo que, destas, mais de 8 milhões são crianças e adolescentes com
idade de até 15 anos. A medida faz parte da ampliação da ação Brasil Carinhoso, que compõe o Plano
Brasil Sem Miséria (BSM).

- Parceria PBF e Mais Educação
Os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação (MDS e MEC) reforçaram a
parceria dos Programas Bolsa Família e Mais Educação priorizando o atendimento a escolas com a
maioria de alunos integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família. A medida possibilitou que 12.281
escolas “maioria PBF” aderissem ao Programa Mais Educação (PME) neste ano. O percentual de
cobertura passou de 35% em 2011, para 54% de cobertura em 2012. O impacto é notoriamente visível
quando se observam os números no histórico de adesão que, em 2008, contabilizava apenas 387
escolas.
Considerando apenas as novas escolas que aderiram ao PME em 2012, 68% contam com maioria de
alunos de famílias beneficiárias do PBF. A efetividade da ação contribui diretamente para que esses
alunos possam não somente manter um alto percentual de frequência escolar acompanhada, como,
também, tenham um salto qualitativo no processo de formação, propiciada pela experiência da educação
integral.
Para 2013, a expectativa é que o Mais Educação atinja aproximadamente 47 mil escolas, sendo que 26
mil dessas escolas deverão ser compostas por maioria de estudantes beneficiários do PBF. Para isso,
MDS e MEC disponibilizarão uma lista com 35 mil escolas aptas a aderir ao Mais Educação por meio do
SIGPBF e do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec).

- Capacitações presenciais e a distância
Pensando em aprimorar cada vez mais a gestão do PBF e do Cadastro Único, a Senarc investiu em
capacitações presenciais e a distância para a formação de instrutores do PBF e do Cadastro Único com o
objetivo de alcançar todos os estados e municípios do país com rapidez e qualidade. Na Educação a
Distância (EaD), os cursos oferecidos no Portal EaD/MDS superaram 8 mil acessos neste ano. Os tutoriais

levaram conhecimento aos Coordenadores, Gestores e Técnicos nos níveis municipal e estadual;

- Atualização Cadastral
Em continuidade às ações periódicas de qualificação das informações cadastradas, a Senarc apontou 3,1
milhões de famílias como público identificado para os processos de Averiguações e Revisão Cadastral de
2012.
Averiguações 2012
No cruzamento da base do Cadastro Único e da Folha de Pagamentos do PBF com outros registros
administrativos do Governo Federal, foram encontradas inconsistências nas informações declaradas pelas
famílias e registradas no Cadastro Único, em relação a Óbito (pessoas falecidas, mas que ainda estão na
base do Cadastro Único) e Subdeclaração de Renda (pessoas cuja renda declarada no Cadastro Único é
inferior ou incompatível com a renda identificada em outros registros administrativos públicos).
O público inicial das Auditorias era de 1.680.938 famílias, sendo mais de 890 mil beneficiárias do PBF.
Apenas 20% das famílias identificadas nesta ação realizaram a atualização dos dados até outubro desse
ano, o que representa 1.331.033 famílias sem atualização cadastral, sendo 646.284 beneficiárias do PBF.
Como regra, todas as famílias cadastradas e com indicativos de inconsistência tiveram até 19 de outubro
para procurar um posto de cadastramento e atualizar as informações. Com isso, as famílias beneficiárias
do PBF que não atualizaram seus dados tiveram os benefícios bloqueados em novembro. Caso não
realizem a atualização cadastral até 22 de fevereiro de 2013, estas famílias terão os benefícios
cancelados na folha de pagamentos de março de 2013.
Revisão Cadastral 2012
Com relação à Revisão Cadastral, do público-alvo deste ano (1,5 milhão de famílias beneficiárias do PBF),
mais de 566 mil famílias beneficiárias, correspondente a 37,1% de famílias, ainda não realizaram a
atualização dos dados no Cadastro Único. As famílias que não atualizarem os dados terão o benefício
bloqueado e, posteriormente, cancelado.
O Distrito Federal tem o maior percentual de cadastros revisados: 81,9%; seguido de Tocantins, onde
68,9% dos beneficiários tiveram seus dados atualizados. O processo está mais demorado nos estados da
Região Norte: Roraima e Amapá têm os maiores percentuais de famílias com cadastros a atualizar,
55,5% e 47,2%, respectivamente.

- Índice de Gestão Descentralizada (IGD)
Os repasses feitos com base nos Índices de Gestão Descentralizada Estadual e Municipal (IGD-E e IGDM), até outubro de 2012, foram de R$ 387 milhões aos municípios e de R$15 milhões aos estados. No
resultado por regiões, destaque para a região Nordeste, que recebeu R$ 190 milhões referentes ao IGDM e R$ 5,7 milhões ao IGD-E. A região Sudeste recebeu R$ 98,7 milhões para os municípios e 3 milhões
aos estados, seguido pela região Norte com R$ 39,1 milhões de IGD-M e 3,2 milhões de IGD-E. Para a
região Sul e Centro-Oeste foram repassados respectivamente, 35,8 milhões (IGD-M) e 1,4 milhões (IGDE) e 23,2 milhões (IGD-M) e 1,4 milhões (IGD-E).
Quanto à comprovação de gastos dos recursos recebidos e executados em 2011, oriundo do Índice de
Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M), 90,93% dos municípios comprovaram aos seus respectivos
Conselhos e 92,97% tiveram suas contas com aprovação total. Dos 5.565 municípios brasileiros, 391
não prestaram contas aos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e, dos que prestaram, 155
municípios ainda não tiveram suas respectivas contas analisadas e deliberadas.
Dos 5.410 municípios que apresentaram a prestação de contas, 5.174 tiveram suas contas analisadas e
deliberadas pelos 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 as contas reprovadas.

O IGD-M tem se mostrado um importante instrumento para o fortalecimento da gestão municipal,
incentivando o cadastramento das famílias vulneráveis e o acompanhamento das famílias beneficiárias, e
outras ações importantes como gestão de benefícios e realização de procedimentos de apuração quanto
ao recebimento indevido de benefícios.

- Implementação do Plano de Qualificação do Atendimento
Para garantir a qualidade do atendimento telefônico prestado aos municípios, por meio da qualificação
das respostas, precisão no conteúdo e redução do tempo de retorno, foi implementado o Plano de
Qualificação do Atendimento. O atendimento, que antes era realizado pela Coordenação de Atendimento
da Senarc, agora é feito pela Central de Relacionamentos do MDS por meio do telefone 0800 707 2003.
Além do 0800, o MDS disponibiliza dois e-mails para atendimento aos Gestores e Técnicos Municipais:
cadastrounico@mds.gov.br para demandas referentes ao Cadastro Único e gestorpbf@mds.gov.br
quando referentes ao PBF. Os Gestores e Técnicos Municipais contam, também, com a Ouvidoria do
MDS, por meio da Central de Relacionamento, para registro de reclamação, elogio ou denúncia, ou pelo
formulário eletrônico, que pode ser preenchido em www.mds.gov.br/form_ouvidoria.
A Central de Relacionamento do MDS atende a todo cidadão que deseja receber informações sobre os
projetos, os programas e as políticas do MDS, beneficiários ou não de programas sociais do Governo
Federal, além de Técnicos e Gestores Municipais.

- Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único
(Cecad)
Resultado do esforço conjunto dos inúmeros departamentos do MDS, em parceria com os Gestores
Estaduais e Municipais, que contribuem diariamente para a melhoria da ferramenta e para a
transparência do Cadastro Único, o Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro
Único registrou, até outubro deste ano, 500 mil visualizações, com 83,45% de retorno das visitas.
Lançado em março de 2012, o Cecad é um visualizador de dados do Cadastro Único que permite aos
Gestores Estaduais, Municipais e Pesquisadores relacionar as variáveis contidas na base de dados e
mostrar o resultado desse relacionamento em números agregados, por município e por estado, entre
outras possibilidades de pesquisa.
Atualmente, o Sistema possui 4.791 usuários cadastrados, a maior parte com acessos originados no
Brasil, mas existem conexões nos Estados Unidos, na Argentina, em El Salvador e em outros países. No
Brasil, as conexões vêm de 711 cidades, sendo Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Maringá as
que geraram a maior quantidade de acessos.
ATENÇÃO - O acesso livre, que não precisa de registro e senha, pode ser feito pelo TABCAD. Esse
aplicativo já foi acessado mais de 12 mil vezes desde o dia 10 de agosto. Para consultá-lo, basta acessar
o endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php

A Senarc agradece o apoio e a parceria de todos os envolvidos que trabalham para a
superação das dificuldades e desafios, melhorando cada vez mais a gestão do PBF e do
Cadastro Único.
Feliz Natal e um 2013 repleto de realizações!
RECESSO
Informamos aos nossos leitores que não haverá publicação do Bolsa Família Informa nos próximos
dias. A edição voltará a circular na segunda semana de janeiro.

ANOTE NA AGENDA
31 de dezembro – Término do prazo para a revisão cadastral das famílias com informações
desatualizadas no Cadastro Único.
Janeiro de 2013 – Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até o fim de dezembro.
Março de 2013 – Cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até 28 de fevereiro de 2013.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento da Senarc: 0800 707 2003

