
 

PLANO DE UTILIZAÇÃO/REPROGRAMAÇÃO DO RECURSO IGD-M PARA O 

EXERCÍCIO DE 2017 

 

Tendo em vista que Índice de Gestão Descentralizada Municipal 

(IGD-M) é um instrumento de promoção e fortalecimento da Gestão 

intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF) com a finalidade de 

cobertura cadastral, bem como a qualidade de gestão do cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico, principalmente no 

que concerne a integridade das informações sobre as condicionalidades 

da área da educação e da saúde, o Município necessita investir o recurso 

do IGD-M prioritariamente na atualização cadastral e na manutenção da 

qualidade cadastral das Famílias. 

O recurso do IGD-M contribui para que o município busque de 

forma continuada, aprimorar a gestão do Programa Bolsa Família. Tal 

recurso pode e deve ser destinado à manutenção da qualidade cadastral, 

atualização dos dados e aprimoramento da gestão local, Pois, o Programa 

Bolsa Família possui mecanismos de controle para manter o foco nas 

famílias que vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza com a 

finalidade de reforçar o acesso das famílias mais pobres a direitos sociais.  

O recurso também tem a finalidade de custear atividades voltadas à 

gestão de benefício, do cadastro, das condicionalidades, das ações 

complementares e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO IGD-M - SASC 

 

VALOR A REPROGRAMAR: R$ 320.660,99 

 

Ações de cobertura cadastral 

Categoria 1 Descrição Valor aproximado 

Ações de cadastramento Implantação de instrumento de 

monitoramento do Programa Bolsa 

Família, que viabilize o acesso as 

famílias em extrema 

vulnerabilidade social e a 

transparência nas ações do 

Programa de forma sintética e 

simplificada, objetivando atingir 

índices satisfatórios do 

monitoramento das 

condicionalidades do PBF - Saúde, 

Educação e atualização cadastral, 

através do cruzamento de dados e 

geração de índices das famílias e 

do Município. 

 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 2 Descrição Valor aproximado 

Assessoria e ações 

cadastrais 

Contratar consultoria para a gestão 

do CADÚNICO por um período de 

12 meses, incluindo treinamento e 

capacitação contínua para os 

funcionários da gestão do PBF e 

das unidades que realização 

cadastramento e digitação 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

 



 

 

Categoria 3 Descrição Valor aproximado 

 

Ações cadastrais 

Contratação Empresa e/ou Equipe 

de técnicos, cadastradores e 

digitadores para ação de 

averiguação cadastral, visitas 

domiciliares, pra o 

acompanhamento das 

condicionalidades 

recadastramento e busca ativa das 

famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade social; 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 4 Descrição Valor aproximado 

 

Ações cadastrais 

Promoção de cursos e 

capacitações sobre o 

acompanhamento das 

condicionalidades, tanto no que se 

refere aos seus aspectos gerais e a 

planejamentos, bem como a 

inserção dos dados nos sistemas. 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 5 Descrição Valor aproximado 

 

Ações cadastrais 

Participação em eventos regionais, 

estaduais ou nacionais, sobre 

condicionalidades (custeio da 

capacitação, das diárias e 

passagens) 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 6 Descrição Valor aproximado 

 

Ações cadastrais 

Contratação de Equipe de técnicos, 

cadastradores e digitadores para 

ação de averiguação cadastral, 

visitas domiciliares 

recadastramento e busca ativa das 

famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade social  

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

 



 

 

 

Categoria 7 Descrição Valor aproximado 

Divulgação e 

comunicação 

Gastos com correspondência (carta 

registrada e selos em geral) para 

notificação das famílias em 

situação de averiguação cadastral e    

outras situações que necessitam de 

notificação, convocação ou 

informação/divulgação de 

informações, faixas, cartazes, carro 

de som 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 8 Descrição Valor aproximado 

Aquisição de Mobiliário  Mesas para escritório com 2 

gavetas 

Cadeiras plásticas para reuniões ou 

eventos 

Mesas retangular para reuniões 

com 10  lugares 

Cadeiras estofadas para escritório 

Cadeiras estofadas modelo 

secretária (com rodinhas giratórias) 

Sofás de longarinas para recepção 

com 4 lugares 

Ventiladores 

Arquivos com gaveteiros para 

pastas suspensas 

Armários para escritório com 2 

portas 

Estantes de aço com prateleiras 

para escritório 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 



Arquivos deslizantes mecânico 

Bebedouros de água 

 

Categoria 9 Descrição Valor aproximado 

Aquisição de 

Equipamentos de 

informática 

Computadores para destinação de 

atividades vinculadas a Gestão  

CADÚNICO, com especificações 

técnicas compatíveis com a versão 

do  

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 10 Descrição Valor aproximado 

Equipamentos 

eletrônicos 

Projetor de Multimídia  

Ar condicionado 

Aparelho de DVD 

Aparelho de som 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 11 Descrição Valor aproximado 

Aquisição de Materiais 

de escritório 

Lápis, caneta, papéis, 

grampeadores, guilhotina, régua, 

toners, e demais materiais de 

escritório para auxiliar as 

secretarias no que tange as 

condicionalidades. 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 12 Descrição Valor aproximado 

Aluguel de imóvel Locação de Imóvel para Gestão do 

PBF e para realização de eventos. 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 13 Descrição Valor aproximado 

Elaboração de estudos Elaborar estudos e pesquisas para 

a contemplação de renda das 

famílias beneficiárias do PBF, 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 



através da contratação de 

consultoria que ofereça produtos 

de relatórios técnicos e 

mapeamento, definidos na 

contratação 

 

em uma média) 

Categoria 14 Descrição Valor aproximado 

Melhorias no ambiente 

de trabalho e instalações 

da Gestão Municipal do 

PBF 

Reforma de instalações: ampliação 

do espaço, adaptação, pintura, 

instalação elétrica, acessibilidade, 

objetivando proporcionar um 

ambiente de trabalho saudável, 

prático e prazeroso a equipe 

técnica do PBF e do Cadastro 

Único, bem como as famílias que 

buscam atendimento junto à 

Gestão do Programa, nos CRAS e 

CREAS e outros equipamentos 

sociais de atendimento ao público. 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

Categoria 15 Descrição Valor aproximado 

Manutenção de veículos Adquirir combustíveis, 

lubrificantes, revisão, conserto e 

troca de equipamentos 

Pesquisar preço médio de 

mercado 

(fazer três cotações e chegar 

em uma média) 

 

 

 


