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MDS reúne coordenações estaduais para
construir agendas de trabalho
Encontro realizado em Brasília buscou fortalecer o papel dos estados na gestão
descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
O diálogo permanente entre a União, os estados e os municípios é fundamental para o enfrentamento
dos desafios cotidianos da gestão descentralizada do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família (PBF).
As coordenações estaduais têm um papel importantíssimo no apoio aos municípios, e suas ações devem
ser objeto de aperfeiçoamento constante. Para tanto, estreitar relações com o Governo Federal é
essencial. Foi com esse objetivo que a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), promoveu, em Brasília, entre 25 e 27 de março de
2014, a 1ª Mesa Técnica para a Construção das Agendas de Trabalho 2014.
O evento, que contou com a presença da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza
Campello, deu continuidade às estratégias debatidas no Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais
(ENCE), realizado no ano passado. No ENCE, a Senarc/MDS e as Coordenações Estaduais já haviam
pactuado a atuação em 3 Eixos de Trabalho: 1) diretamente com os Estados; 2) no trabalho conjunto em
apoio a municípios identificados como prioritários; e 3) por meio de uma Rede Ampliada de Ação.
Durante a Mesa Temática, para o primeiro Eixo, os participantes puderam trocar experiências e
apresentar ideias, visando aprimorar os objetivos e as ações que compõem as Agendas de Trabalho das
Coordenações Estaduais em 2014.
No segundo Eixo, os técnicos da Senarc/MDS explicaram como foi feita a seleção dos municípios
prioritários (que apresentam valores críticos em pelo menos duas das taxas do Índice de Gestão
Descentralizada — IGD-M). Após os esclarecimentos, os Coordenadores Estaduais apresentaram um
conjunto de ações a serem empreendidas para esses municípios. Entre as várias iniciativas propostas,
estão:
o

Construir uma comissão intersetorial nos municípios;

o

Dar assessoria na área de finanças e orçamento, especialmente no que diz respeito dos recursos
do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M);

o

Organizar reuniões com prefeitos, secretários das áreas de Saúde, de Educação e de Assistência
Social, além dos técnicos de referência do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único;

o

Enviar questionário-padrão para diagnóstico do município;

o

Promover seminários regionais para a troca de experiências;

Quanto ao Eixo 3, foi apresentada a metodologia da pesquisa de Construção Intersetorial, que está
sendo realizada pela Senarc/MDS. A pesquisa investiga como se articulam os diversos setores envolvidos
com as condicionalidades do PBF e os programas parceiros, além das influências que esse trabalho sofre
em cada realidade local. O objetivo é disseminar e consolidar as parcerias com ações e programas
complementares ao Bolsa Família.
A 1ª Mesa Técnica para a Construção das Agendas de Trabalho 2014 foi uma oportunidade para
melhorar, de forma conjunta, o planejamento das Agendas de Trabalho das Coordenações Estaduais para
este ano. Serviu, ainda, como uma reflexão sobre as boas práticas realizadas pelos estados.

Repassados os valores referentes ao IGD de janeiro
Em 24 de março de 2014, foram transferidos, via ―fundo a fundo‖, os recursos calculados a título de
Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família. Vale lembrar que a compensação
bancária pode demorar até 72 horas. Ao todo, 5.460 municípios receberam recursos do IGD-M,
somando R$ 38,7 milhões. O valor repassado para os estados (IGD-E) foi de R$ 1,6 milhão. Os
recursos se referem ao mês de janeiro deste ano.
Importante: Ainda há municípios que não efetuaram a comprovação dos gastos do IGD-PBF,
relativos ao ano de 2012. Da mesma forma, ainda há Conselhos que não comunicaram, ao MDS, a
aprovação dos gastos. A transferência de recursos do IGD-PBF foi interrompida para os que
descumpriram esses prazos, e somente será regularizada no mês seguinte ao envio das informações,
quando estas indicarem a aprovação total da aplicação dos recursos.

Consulta aos dados do Cadastro Único
Mensalmente, a CAIXA disponibiliza uma base TXT que contém os dados de famílias e pessoas
cadastradas no Cadastro Único Versão 7. A base é por município. Para ter acesso a esses dados, o
Usuário Máster do município poderá entrar em contato com a Central de Atendimento CAIXA — 0800
726 0104 — e solicitar o envio do arquivo da base TXT, com o respectivo leiaute.
Com essa base, é possível gerar diversas informações, utilizando-se qualquer uma das variáreis
existentes no formulário Cadastro Único V7, desde que a prefeitura desenvolva uma ferramenta que
possibilite a leitura e a manipulação desses dados.
Os dados da Versão 7 do Sistema do Cadastro Único também estão disponíveis em uma ferramenta
intitulada Consulta, Seleção e Extração de Dados do CadÚnico (Cecad), localizada no SIGPBF. Por
meio do Cecad, é possível fazer tabulações de dados a partir de frequência simples ou do cruzamento
de duas variáveis, utilizando informações de diversos blocos dos formulários do Cadastro Único, além
da extração de informações e consulta de nome/NIS das pessoas cadastradas.
O uso das informações do Cadastro Único é importante para que a administração local possa elaborar
políticas públicas e conhecer a realidade socioeconômica das famílias cadastradas.

ANOTE NA AGENDA
1º de abril – Início do período para o registro da frequência escolar dos beneficiários do Programa
Bolsa Família, referente aos meses de fevereiro e março de 2014. Os municípios terão até 30 de abril
de 2014 para registrar a frequência no Sistema Presença/MEC.
17 de abril – Último dia para a atualização dos dados de famílias incluídas no processo de
Averiguação Cadastral 2014, com cadastros atualizados após 1º de janeiro de 2013. Após 17 de abril,
as famílias que não atualizarem os dados poderão ter os benefícios bloqueados.
28 a 30 de abril – Décimo sexto Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de
Assistência Social (Congemas). O evento será realizado em Cuiabá, no Mato Grosso.

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

