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Prestação de contas do IGD-2014
já pode ser informada ao MDS
Municípios e estados devem inserir as informações no SuasWeb até 30 de junho,
e os Conselhos de Assistência Social têm até um mês após esta data
para registrar a deliberação sobre a comprovação dos gastos
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) publicou, em 30 de abril de 2015, a Instrução Operacional nº 75, que divulga os
procedimentos para estados e municípios informarem ao MDS sobre a comprovação dos gastos feitos
com os recursos repassados com base no Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa
Família (PBF). A prestação de contas engloba os recursos executados no exercício de 2014.
O registro dessas informações deve ser realizado no Sistema SuasWeb e ocorre em duas etapas:
Etapas

Ações

Prazos

1ª — Lançamento das informações
sobre a comprovação dos gastos
com recursos do IGD-PBF aplicados
em 2014

O(a) gestor(a) do Fundo de
Assistência
Social
(Municipal,
Estadual ou do Distrito Federal)
preenche o Demonstrativo FísicoFinanceiro do IGD

30 de junho de 2015

2ª — Lançamento das informações
sobre a deliberação feita pelo
respectivo Conselho de Assistência
Social (CAS)

O CAS preenche o Parecer do
Conselho,
informando
sobre
aprovação total ou parcial ou sobre
não aprovação das contas

31 de julho de 2015

Os estados e os municípios que não registrarem essas informações nos prazos estipulados terão os
repasses suspensos até que regularizem a situação. Após a retomada das transferências, não haverá
repasses retroativos.
Informações importantes
— Para o acesso e o preenchimento do Demonstrativo Físico-Financeiro no SuasWeb, deverá ser utilizada
a senha do gestor do Fundo de Assistência Social. Após a conclusão do preenchimento, deve-se clicar na
opção FINALIZAR.
— A seção do Parecer do Conselho somente estará disponível após o preenchimento do Demonstrativo
Físico-Financeiro pelo gestor do Fundo de Assistência Social.
— Para o acesso à tela de registro do Parecer do Conselho, deverá ser utilizada a senha do Presidente do
Conselho de Assistência Social.
— Na ocorrência de erro no preenchimento do Demonstrativo Físico-Financeiro, o presidente do Conselho
de Assistência Social poderá, ao ser solicitado, clicar na opção DEVOLUÇÃO POR ERRO. Assim, o gestor
do Fundo poderá corrigir as informações prestadas e submetê-las novamente à apreciação do Conselho.
— Para finalizar o preenchimento do Parecer do Conselho, deve-se clicar no botão SALVAR IGD-PBF
PARECER CONSELHO.

Para entender mais
Além da Instrução Operacional nº 75, os municípios, o DF e os estados podem consultar o Manual de
Orientações sobre a prestação de contas do IGD, que traz o passo a passo de como deve ser feita essa
comprovação.
O
Manual
está
disponível
na
página
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada (na seção “Saiba Mais”).
O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador que mostra a qualidade da gestão
descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadastro Único). Seu cálculo leva em conta vários fatores, entre os quais a taxa de atualização
de cadastros e as taxas de acompanhamento de condicionalidades. O índice varia entre zero e 1 —
quanto mais próximo de 1, melhor a avaliação da gestão desses processos.
Com base nesse indicador, o MDS repassa recursos aos estados, ao DF e aos municípios para apoiar a
execução local do Bolsa Família e do Cadastro Único. Os municípios, o DF e os estados têm autonomia
para definir em que ações utilizarão os recursos, desde que isso esteja ligado ao aperfeiçoamento da
gestão do PBF e do Cadastro, tais como articulação intersetorial para o planejamento e a implementação
de iniciativas que ampliem o acesso das famílias beneficiárias aos serviços públicos; cadastramento de
novas famílias; melhoria da infraestrutura nos postos do PBF e do Cadastro Único; atividades de
participação e controle social do Programa, entre outras.

Assista, pela internet, à teleconferência sobre a Ação de Atualização Cadastral 2015
A teleconferência sobre a Ação de Atualização Cadastral Prioritária 2015 de famílias beneficiárias
do PBF e do Cadastro Único foi apresentada ao vivo, pela TV NBR, na última segunda-feira. Quem
perdeu
a
transmissão
pode
assistir
ao
programa
no
seguinte
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=wx6wLCGiazQ.
Participaram da teleconferência o Secretário Nacional de Renda de Cidadania, Helmut Schwarzer, a
Coordenadora-geral de Administração de Benefícios, Caroline Paranayba, e a Coordenadora-geral de
Gestão de Processos de Cadastramento, Ana Gabriela Sambiase. Nesta sexta-feira, às 15h30, a TV
NBR reprisará o programa.
A Ação de Atualização Cadastral Prioritária 2015 — que inclui a Revisão Cadastral e a Averiguação
Cadastral — foi lançada na semana passada. Mais informações podem ser obtidas no Informe
Gestores nº 464, de 8 de maio de 2015, e na Instrução Operacional nº 76, de 7 de maio de 2015.

Consulte a carta de serviços O MDS pra você
O site mdspravoce.mds.gov.br é uma importante ferramenta de comunicação para a população
entender mais sobre os programas e os serviços oferecidos pelo MDS, em parceria com os municípios,
o DF e os estados. Ao consultar essa carta de serviços, as gestões locais têm condições de, por
exemplo, informar às famílias de baixa renda sobre quais programas elas podem ter acesso ao se
inscreverem no Cadastro Único. Os atendentes locais também podem disseminar informações sobre
segurança alimentar e nutricional, cursos de qualificação profissional, serviços socioassistenciais, entre
outros. Todo o conteúdo pode ser impresso.

ANOTE NA AGENDA
18 de maio — Abertura do Sistema Presença para a impressão das listas de alunos de famílias do
PBF que precisam ser acompanhados na condicionalidade de educação.
22 de maio — Data-limite para atualização cadastral das famílias do 1º lote da Averiguação
Cadastral 2015, a fim de evitar o bloqueio do benefício.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003. Há plantão no fim de semana de pagamento do PBF.

