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MDS estreita parceria com as Coordenações Estaduais
Na Mesa Técnica de 2015, equipes dos estados e do DF planejaram ações de apoio a
municípios e discutiram o fortalecimento da gestão descentralizada do PBF e do Cadastro Único
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), promoveu a Mesa Técnica para a Construção das Agendas de Trabalho 2015,
com as Coordenações Estaduais do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). Durante o encontro, realizado entre 8 e 10 de abril, as
equipes dos 26 estados e do Distrito Federal participaram de debates para planejar, entre outros pontos,
as ações de apoio às gestões municipais.
A gestão descentralizada do PBF e do Cadastro Único vem sendo estruturada, ao longo dos anos, a partir
de três pilares fundamentais: autonomia, responsabilidade e confiança. E, nesse contexto, as
Coordenações Estaduais desempenham papel fundamental como elo entre o governo federal e as
gestões municipais. É por isso que os esforços — especialmente a partir de 2013 — vêm sendo
concentrados no diálogo aberto e na busca de soluções gerenciais conjuntas com os estados.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, e o Secretário Nacional de
Renda de Cidadania, Helmut Schwarzer, participaram da abertura do encontro (foto — crédito Ana
Nascimento/MDS). “Só com a atuação fundamental das gestões estaduais e municipais é que vamos
conseguir que o Bolsa Família continue sendo um programa que tem ajudado o Brasil a crescer
economicamente com inclusão social”, afirmou a ministra.

Durante a Mesa Técnica, foram discutidos temas prioritários da agenda de 2015, como a relação do
Cadastro Único com os demais programas sociais que o utilizam; o papel dos Conselhos de Assistência
Social municipais e estaduais, em relação, principalmente, aos recursos do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD-PBF); a fiscalização do Bolsa Família; os processos de Averiguação e Revisão
Cadastral, entre outros. Além desses temas, os estados têm uma importante agenda de cursos de
capacitação presencial para os Gestores e as equipes técnicas municipais ao longo do ano.
Também foi discutida a metodologia de acompanhamento dos municípios prioritários (MuPs), que são
aqueles que mostraram baixo desempenho de gestão nos últimos 24 meses, em relação às respectivas
médias estaduais. A partir dessa metodologia proposta pela Senarc, cada estado desenvolverá ações
específicas de apoio técnico e acompanhamento aos MuPs em seu território.
Além da Mesa Técnica, estão agendados para 2015 encontros regionais dos Coordenadores Estaduais
com a Senarc. Neles, serão aprofundadas questões relativas às realidades regionais, possibilitando a

busca de soluções conjuntas entre o governo federal e os estados para uma atuação mais qualificada de
apoio técnico e operacional direcionado aos municípios. A realização desses eventos fortalece a parceria
entre o MDS e as Coordenações Estaduais, que tem se mostrado efetiva para o aperfeiçoamento da
Gestão Descentralizada do PBF e do Cadastro Único.
Para que esse trabalho dê resultados, é importante que os gestores municipais do PBF estreitem suas
parcerias com a Coordenação Estadual de seus estados. Busquem nos estados oportunidades de
capacitação, assessoria técnica especializada para resolução de seus problemas e dúvidas específicas,
apoio para identificar, em municípios semelhantes, práticas de gestão que podem auxiliar no
enfrentamento de problemas cotidianos.
Assim como a Senarc, as Coordenações Estaduais estão preparadas e têm como atribuição apoiar a
gestão do Programa também nos municípios. O contato das Coordenações Estaduais e outras
informações relevantes podem ser obtidos no Relatório de Informações Sociais do Programa Bolsa
Família e Cadastro Único: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php.

Orientações sobre as mensagens de extrato
Está disponível, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), a matriz de orientações
sobre as mensagens de extrato deste mês. Em abril, oito diferentes mensagens serão enviadas às
famílias beneficiárias do PBF sobre Condicionalidades e sobre Revisão Cadastral. A Matriz
apresenta as informações necessárias para o atendimento dessas famílias e que providências devem
ser adotadas pela gestão municipal. O passo a passo para acessar o documento é:





Clique em http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/;
Faça o login e acesse “Administrativo”, no menu superior;
Escolha a opção “Transmissão de arquivos” e, em seguida, clique em “ upload/download de
arquivos”;
No canto esquerdo da tela, em Pasta Raiz, escolha a opção “Mensagens de pagamento”;

É recomendável fazer o download do arquivo e salvar no computador.

ANOTE NA AGENDA
17 de abril — Data-limite para que as alterações no Cadastro Único tenham repercussão na Folha de
Pagamentos de maio.
26 a 30 de abril — XVI Encontro Nacional do Colegiado Nacional dos Gestores da Assistência Social
(Congemas), em Fortaleza (CE).
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.

