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IGD-PBF 2014: municípios e estados receberam R$ 487,9 milhões
MDS apresenta o balanço das transferências referentes ao ano passado para o
apoio à gestão local do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
Em 2015, já foram repassados os valores de janeiro e de fevereiro
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) repassou R$ 487.928.161,88 aos estados,
aos municípios e ao Distrito Federal, referentes às competências de janeiro a dezembro de 2014, como apoio
financeiro para as ações de gestão e execução do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Esses recursos
foram gerados a partir do desempenho alcançado no Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
Família (IGD-PBF). A tabela a seguir mostra a média do ano referente ao IGD-Municipal e ao IGD-Estadual e o
total de recursos repassados por unidade da Federação:
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Ao longo de 2014, o IGD avaliou a qualidade das ações realizadas pelas prefeituras e pelos governos estaduais
e distrital, refletindo o desempenho de cada um, e os recursos repassados serviram para cobrir as despesas
que garantiram o funcionamento da gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. Esse mecanismo estimula
sempre o alcance de melhores resultados, como um círculo virtuoso: qualidade na gestão gera mais recursos a
serem reaplicados na gestão.
Em 2015, o IGD já foi apurado até o mês de maio, e foram repassados os recursos referentes aos meses de
janeiro e de fevereiro. O MDS trabalha junto ao Ministério da Fazenda e ao Tesouro Nacional para que todos os
repasses sejam atualizados.
Prestação de contas
Os municípios e os estados devem prestar contas a respeito da aplicação dos recursos recebidos com base no
IGD. A comprovação dos gastos é analisada pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, e as gestões
locais precisam informar ao MDS como ocorreu tanto a prestação de contas quanto sua apreciação. Essa
comunicação é feita por meio do Sistema SuasWeb. Se a comunicação não é feita ou as contas não são
aprovadas, há efeitos sobre repasses futuros relativos ao IGD-PBF.
Em 2013, dos 5.570 municípios brasileiros, 5.469 prestaram contas aos Conselhos de Assistência Social.
Destes, 5.430 informaram ao MDS o resultado da avaliação das prestações de contas apresentadas aos
Conselhos e 39 ainda não o fizeram. O restante, 101 municípios, ainda não prestou contas aos Conselhos.
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Em relação a 2014, 4.713 municípios prestaram contas aos respetivos Conselhos de Assistência Social. Destes,
3.734 informaram ao MDS o resultado da avaliação dos Conselhos, e 979 ainda não o fizeram. Além disso,
restam 857 municípios que não prestaram contas aos Conselhos.
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Prorrogação de prazos
As datas-limites para o registro das informações sobre a prestação de contas referente aos gastos realizados
em 2014 foram prorrogadas:


31 de agosto de 2015, para o lançamento, no SuasWeb, das informações sobre a
apresentação da comprovação de gastos dos recursos do IGD aos respectivos Conselhos de
Assistência Social. O lançamento é feito pelo gestor do Fundo de Assistência Social; e



30 de setembro de 2015, para o lançamento, no SuasWeb, do Parecer do Conselho de
Assistência Social quanto à análise da comprovação dos gastos.

Após essa data, o Fundo de Assistência Social (municipal ou estadual) e o Conselho ainda poderão lançar as
informações no SuasWeb. No entanto, o município ou o estado ficará com IGD igual a zero e não receberá os
recursos até que a informação seja prestada ao MDS.

Listas atualizadas da Revisão e da Averiguação estarão disponíveis no SIGPBF
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) vai disponibilizar nesta sexta-feira, 17 de
julho, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), novos arquivos, por município, com
a lista atualizada dos públicos da Revisão Cadastral e da Averiguação Cadastral da Etapa 1 (famílias
beneficiárias do Bolsa Família). Nesses arquivos, foram retiradas as famílias que realizaram a
atualização cadastral até 19 de junho e que cumpriram os procedimentos previstos na Instrução
Operacional nº 76, de 7 de maio de 2015.
As famílias dos Lotes 1 da Averiguação Cadastral que atualizaram os cadastros sem visita domiciliar
foram mantidas na lista. As gestões precisam ir à casa dessas famílias para realizar outra entrevista.
É fundamental que cada município baixe sua lista atualizada, pois ela já apresenta a nova data-limite
para a atualização cadastral das famílias incluídas no Lote 3 da Averiguação Cadastral. O prazo foi
estendido para 21 de agosto. Para mais informações, consulte este comunicado.
Porém, neste momento, os municípios devem priorizar as famílias do Lote 2, cujo prazo para
atualização antes do bloqueio de benefícios do PBF termina nesta sexta-feira, dia 17.
Para acessar o arquivo, é preciso entrar no SIGPBF — no caminho Administrativo > Transmissão de
Arquivos > Upload/Download de Arquivos, na subpasta Atualização Cadastral 2015 – ETAPA 1.

Comemorações pelos 10 anos do Suas
O Sistema Único de Assistência Social (Suas) completou 10 anos nesta quarta-feira, 15 de julho de
2015. Construído de forma democrática e coletiva, esse sistema de proteção social garante que
milhões de pessoas tenham acesso a direitos. Atualmente, a rede conta com mais de 10 mil
equipamentos públicos (entre CRAS, CREAS e Centros POP), 12 tipos de serviço e quase 17 mil
entidades de assistência social credenciadas.
O MDS reconhece a importância dos municípios e dos estados na execução da política de assistência
social, assim como a contribuição de cada um dos 600 mil trabalhadores que atuam na área em todo
o país.
Confira a cobertura de comunicação sobre o aniversário do Suas em http://www.mds.gov.br/ e
https://www.facebook.com/MDSComunicacao.

ANOTE NA AGENDA
18 e 19 de julho — O Sistema do Cadastro Único ficará indisponível, para a extração da base a ser
usada na geração da Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família.

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).

