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Conheça o aplicativo Monitora
Senarc disponibiliza, no Cecad, ferramenta com indicadores de qualidade da gestão do Cadastro
Único. Dados permitirão o planejamento de ações para aperfeiçoar o cadastramento
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) disponibilizou novo aplicativo informatizado,
contendo indicadores de qualidade da gestão do Cadastro Único nos municípios e estados brasileiros. O
aplicativo, chamado Monitora, está localizado no Cecad, dentro do Sistema de Gestão do Programa Bolsa
Família (SIGPBF).
Por meio do Monitora, os Gestores Municipais e Estaduais terão acesso a informações atualizadas
relativas a cinco indicadores de qualidade da gestão do Cadastro Único:


Taxa de famílias cadastradas com perfil Cadastro Único

— Porcentagem das famílias cuja renda familiar per capita é de até meio salário mínimo
em relação ao total de cadastros realizados na localidade de referência;


Cobertura cadastral

— Comparação entre o total de famílias com perfil Cadastro Único cadastradas e o total
de famílias com esse perfil estimado pelo Censo 2010;


Cobertura cadastral atualizada

— Comparação do número de famílias com perfil Cadastro Único cadastradas (cujos
dados estão atualizados há no mínimo 24 meses) com o número de famílias com esse perfil estimado
pelo Censo 2010;


Taxa de atualização cadastral das famílias com perfil Cadastro Único

— Percentual das famílias cadastradas que tiveram os seus dados atualizados há no
mínimo 24 meses; e


Percentual de famílias extremamente pobres inseridas no último mês

— Porcentagem das famílias com renda per capita de até R$ 70,00 em relação ao total
de famílias cadastradas no mesmo período.
Esses indicadores foram criados pela Senarc com o objetivo de auxiliar os Gestores Municipais e Estaduais
na avaliação da gestão do Cadastro Único em seus respectivos municípios e estados. As informações
apresentadas podem subsidiar atividades de planejamento, além de ações de qualificação e aprimoramento
do processo de cadastramento local. É esse aperfeiçoamento contínuo que contribui para que o Cadastro
Único se consolide como a principal porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal.
O aplicativo permite que os Gestores consultem índices, tabelas e gráficos relativos aos cinco indicadores
para cada município, estado ou região, além de dados consolidados do Brasil. No caso dos municípios,
ainda é possível comparar os indicadores com outros municípios do mesmo porte, do mesmo estado ou da
mesma região. Além da visualização das informações em tela, o Monitora permite o download das tabelas
em formato Excel.
No endereço http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/indicadores/manual.php, está disponível um tutorial
que explica detalhadamente como utilizar o novo aplicativo.

Repercussões da Averiguação Cadastral 2012 e 2013 neste mês
As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que estão incluídas nos processos de Averiguação
Cadastral 2012 e 2013 terão as seguintes repercussões em seus benefícios:
Averiguação Cadastral 2012: Conforme divulgado na Instrução Operacional n° 62/SENARC/MDS,
editada em 13 de junho de 2013 e reeditada em 24 de julho de 2013.


As famílias beneficiárias que não atualizaram o cadastro até 20 de setembro de 2013 terão o
benefício cancelado na Folha de Pagamentos de outubro de 2013.

Averiguação Cadastral 2013: Conforme divulgado na Instrução Operacional n° 63/SENARC/MDS, de
13 de junho de 2013 e reeditada em 25 de julho de 2013, as famílias beneficiárias de cada público terão
as seguintes repercussões:


Público A: não haverá repercussão nos benefícios das famílias do público A na Folha de
Pagamentos de outubro de 2013. Entretanto, é necessário que o município continue a ação de
atualização cadastral para esse público.



Público B: as famílias beneficiárias que não atualizaram o cadastro até 20 de setembro de
2013 terão o benefício cancelado na Folha de Pagamento de outubro de 2013.



Públicos C: não haverá repercussão nos benefícios das famílias do público C na Folha de
Pagamentos deste mês. Entretanto, é necessário que o município continue a ação de atualização
cadastral e de resposta ao questionário disponibilizado na ferramenta Simac Questionários até o
dia 18 de outubro de 2013.

Gestão Descentralizada é tema de Teleconferência
Na próxima segunda-feira, 14 de outubro, a TV NBR apresenta mais uma Teleconferênca do MDS,
desta vez com o tema Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
— IGD-M e IGD-E. O programa televisivo será transmitido ao vivo, das 9h às 10h30. Haverá reprises
na quarta-feira (16/10), às 9h30, na sexta-feira (18/10), às 15h30, e no domingo (20/10), às 20h. A
captação do sinal da NBR pode ser realizada das seguintes formas:
1) Canal 146 da Sky TV, canal 696 da OiTV ou canal 54 da EmbratelTV.
2) Site da EBC (http://conteudo.ebcservicos.com.br/streaming/nbr).
3) Via satélite (antena parabólica):
Recepção digital
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
Satélite: Star One C2
Posição orbital do satélite: 70°W
Frequência: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical

4) NET (lista de canais a seguir):
Anápolis (GO) –
12

Belo Horizonte
(MG) – 02

Blumenau (SC) –
19

Brasília (DF) – 13
(no digital, 5)

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) – 14

São José do Rio
Preto (SP) – 07

São Paulo (SP) –
05

ANOTE NA AGENDA
11 a 30 de outubro – Exposição ―Os filhos deste solo‖, sobre os 10 anos do Programa Bolsa Família.
Fotos e histórias de beneficiários serão apresentadas no Museu da República, em Brasília (DF). No dia
30, no mesmo local, haverá um evento em comemoração à primeira década de existência do
Programa.
17 de outubro – Debate Bolsa Família, Saúde e Consumo Alimentar, a partir das 9h, na Universidade
Federal da Bahia (auditório do Instituto de Saúde Coletiva), em Salvador. O evento faz parte do Ciclo
de Debates ―10 anos do Programa Bolsa Família: Avanços, efeitos e desafios‖. As discussões serão
transmitidas pela internet, no site http://bolsafamilia10anos.mds.gov.br/.
13 de dezembro – Data-limite para a Revisão Cadastral 2013. A revisão se destina a beneficiários do
Programa Bolsa Família que estão com o cadastro desatualizado há mais de 24 meses. A lista das
famílias que devem participar desse processo está disponível, para acesso pelo município, na área
de download do SIGPBF.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). Nos fins de semana, o
atendimento é eletrônico.

