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PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO IGD PBF e IGD SUAS-M 

PELO ORGÃO GESTOR - 2016 

 

IGDM - PBF 

O Município tem como estratégia promover uma gestão desconcentração 

das ações do PBF e do Cadastro Único, através da aplicação dos recursos 

na estruturação dos espaços dos CRAS e CREAS e do espaço da gestão. 

Este gasto contribuirá para a qualidade da gestão do PBF e do Cadastro 

Único aqui no município. Dentre as ações de desconcentração estão: 

aquisição de mobiliário e utensílios; aquisição de equipamentos de 

informática; melhorias no ambiente de trabalho e instalações da gestão 

municipal do PBF e do Cadúnico; ações de cadastramento e atualização 

cadastral; divulgação e comunicação de campanhas e inclusão, revisão e 

atualização cadastral. 

 

IGD SUAS - M 

O Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social 

- IGDSUAS visa avaliar a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito dos 

municípios, DF e estados, bem como a articulação intersetorial. Conforme os 

resultados alcançados pelos entes, a União apoiará financeiramente o 

aprimoramento da gestão como forma de incentivo. O IGDSUAS foi instituído 

pela Lei nº12.435/2011, que altera a lei nº8.742/1993 (LOAS) e 

regulamentado pelo Decreto nº7.636/2011 e pelas Portarias nº337/2011 e 

nº07/2012 
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 Ações de Cobertura cadastral - IGD - PBF  

CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE Valor Aproximado Total 

 

 

 

 

 

 

Mobiliário 

Mesas para escritório com 

gavetas 

30 10.500,00 

Cadeiras  plásticas para 

reuniões ou eventos  

160 8.000,00 

Mesa retangular para 

reuniões com 10 lugares  

7 4560,00 

Cadeiras estofadas para 

escritório 

40 6800,00 

Cadeiras estofadas modelo 

secretária (com rodinhas e 

giratória) 

7 1.400,00 

Sofás ou longarinas para 

recepção com 4 lugares  

14 6000,00 

Ventiladores 20 3000,00 

Arquivo de madeira com 

gaveteiros para pastas 

suspensas 

10 5.600,00 

Armário de madeira para 

escritório com 2 portas 

12 5.000,00 

Estantes de aço com 8 

prateleiras para escritório 

7 1.500,00 

Bebedouros eletrônicos de 

coluna com galão 

15 7000,00 

Quadros de avisos em cortiça  10 600,00 

Cadeiras e mesas infantis 

(conjuntos) com 4 cadeiras 

8 1.840,00 
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Brinquedos lúdicos,  

pedagógicos e livros   

 

30 

 

5.000,00 

Tapetes infantis de EVA 

(conjunto) 

10 1540,00 

    

 

 

 

 

 

 

Equipamentos 

De Informática 
e utilidade  

doméstica para 
uso no  

atendimento 
aos usuários  

Computadores,  40 120.000,00 

Notebooks 06 18.000,00 

Estabilizador 40 2800,00 

Pendriver 40 1200,00 

Fragmentadora de papeis com 

grande capacidade 

01 300,00 

Impressora multifuncional 06 16.800,00 

Retroprojetores,  data show 07 13.800,00 

microfone e acessórios 10 2.580,00 

Caixa de som  14 9.100,00 

modem para internet e outros 07 13.500,00 

máquinas fotográficas 07 4.403,00 

Extensão de 10 metros 12 360,00 

TV 06 6000,00 

Aparelho de PABX 07 2800,00 

Aparelhos telefônicos 40 4000,00 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

 

 

Veículos,  

combustíveis e 

lubrificantes 

desde que 

esses sejam 

exclusivamente 

utilizados nas 

ações do PBF e 

do Cadastro 

Único 

 

 

 

Aquisição de Veículos: 

01 carro de 8 lugares e 

02 carros de 5 lugares 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

160.000,00 

 

 

 

 

 

 

Ações de 

cadastramentos 

•Contratar  cadastradores e 

digitadores  

•Elaborar ações de busca 

ativa,  

•Contratar cadastradores para 

a realização de visitas 

domiciliares; 

•Contratar entrevistadores, 

por tempo determinado 

• Contratar assistentes sociais 

para a realização de visitas 

domiciliares  

• locação de veículos para 

transporte de pessoas que 

trabalharão na realização dos 

mutirões para ações de 

cadastramento; 

•Providenciar materiais, 

espaço, coffee break e outros 

itens para a realização de 

reuniões a fim de definir 

  

 

300.000,00 
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metas, prazos e adequações 

ao longo do processo; 

•Custear pagamento de 

despesas de facilitadores ou 

outros profissionais para 

ajudar na contratação de 

equipes de entrevistadores,  

•Custear diárias e passagens 

para palestrantes, cujo tema 

de suas palestras refira-se à 

Gestão intersetorial do PBF e 

do Cadastro Único; 

 

 

 

Divulgação e 

Comunicação 

 

•Confeccionar cartazes e 

panfletos, locar carros de som 

e divulgar em jornais, rádios e 

canais de televisão, dentre 

outros meios de comunicação 

de massa 

 

 

  

100.000,00 

 

 

 

Melhoria do 

ambiente de 

trabalho e 

instalações de 

Gestão 

Municipal do 

PBF e Cadastro 

Único 

 

. Reformar instalações onde 

está localizada a Gestão 

Municipal do PBF e do 

Cadastro Único, CRAS e CREAS 

e outros equipamentos de 

atendimentos ao público: 

ampliação do espaço, pintura, 

parte elétrica, objetivando um 

ambiente de trabalho 

saudável, prático e prazeroso 

à equipe técnica do PBF e do 

Cadastro Único, bem como as 

famílias que buscam 

atendimento junto à gestão 

 200.000,00 
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IGD SUAS - M 
 

CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprimoramento 
da Gestão de 
Serviços, 
Programas, 
Projetos e 
Benefícios, e 
fortalecimento 
do  conselho de 
assistência social 

. Realização de capacitações, 
encontros, seminários e oficinas 
regionais e locais para trabalhadores 
do SUAS, preferencialmente 
servidores concursados, gestores e 
conselheiros de Assistência Social; 
 
 
. Contratação de Pessoas Jurídicas 
ou Físicas, por tempo determinado, 
para ministrar as capacitações ou 
treinamentos referentes ao SUAS. 
Essas contratações devem seguir 
todos os ritos licitatórios impostos 
pela legislação pertinente; 
 
 
 
. Locação de espaço físico e logística 
para capacitações, encontros, 
seminários e oficinas de interesse do 

01 8.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000,00 
 
 

 do Programa. 

. As reformas também devem 

primar pela acessibilidade de 

vias e banheiros, facilitando a 

locomoção e proporcionando 

bem estar para os servidores e 

para os cidadãos que buscam 

o atendimento. 
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SUAS; 
 
 
 
. Custeio de diárias e passagens dos 
trabalhadores do SUAS, gestores e 
conselheiros de assistência social 
para participação nos eventos do 
SUAS. 
 
 

 
 
 
 

3.000,00 
 
 

 


