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Apresentação

O enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais é um dos grandes 
desafi os da sociedade brasileira. Para superá-lo, é necessário que o Estado 
formule e implemente políti cas e programas que garantam direitos sociais e o 
pleno exercício da cidadania. Essas políti cas são de responsabilidade do Governo 
Federal, dos estados, municípios e do Distrito Federal e devem contar também 
com a parti cipação da sociedade.

O Programa Bolsa Família (PBF), criado em outubro de 2003, é um programa de 
transferência direta de renda com condicionalidades, voltado para famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.

O PBF possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades 
e ações complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato 
da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos 
nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já as ações complementares 
objeti vam o desenvolvimento de capacidades das famílias e a superação de sua 
situação de vulnerabilidade.

Este Manual foi desenvolvido com o objeti vo de capacitar os gestores e técnicos 
do PBF nos estados, municípios e no Distrito Federal, quanto ao desenho, 
funcionamento e aspectos básicos da gestão do Programa, contribuindo com a 
práti ca coti diana desses profi ssionais, que somam esforços para implementar e 
aperfeiçoar permanentemente o Bolsa Família. 

O texto está dividido em dez unidades:

1. A Unidade 1 apresenta a visão geral do Programa Bolsa Família: seus 
princípios, dimensões, critérios de elegibilidade, entre outros aspectos 
fundamentais para o conhecimento da gestão municipal.

2. A gestão descentralizada do Programa é tema da Unidade 2, que destaca 
a importância do gestor municipal e aborda, de forma objeti va, conteúdos 
essenciais a serem estudados pelos responsáveis pela sua concreti zação. 

3. A Unidade 3 aborda a importância da parti cipação social das Instâncias de 
Controle Social.

5

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   5 18/08/2015   11:12:29



4. A fi scalização do PBF é assunto da Unidade 4, com ênfase no amparo legal e 
nos procedimentos fundamentais para o acompanhamento do Programa.  

5. A Unidade 5 explica a gestão de benefí cios.

6. Em seguida, a Unidade 6 apresenta como é efetuada a gestão de paga-
mentos, bem como seus canais e meios de efeti vação.

7. Na Unidade 7, são abordadas e discuti das as condicionalidades do PBF e 
seu papel para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza.

8. A Unidade 8 enfoca a importância do acompanhamento das famílias 
atendidas pelo Programa para a superação das vulnerabilidades e risco 
social das famílias benefi ciárias.

9. A Unidade 9 trata das ações complementares e sua relação com a terceira 
dimensão do Bolsa Família. 

10. Por fi m, a Unidade 10 mostra como os procedimentos de gestão do Cadastro 
Único e do PBF arti culam-se com as ati vidades desenvolvidas pelo Suas 
para enfrentar a pobreza e alcançar os objeti vos da assistência social.

Bom estudo!
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------ Unidade 1 ------

O que é o Programa Bolsa Família?

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender os princípios que orientam o Programa Bolsa Família (PBF); 

 ● Conhecer as três dimensões do Bolsa Família;

 ● Caracterizar as condicionalidades do Programa;

 ● Identi fi car os critérios de elegibilidade do PBF, diferenciando-os dos 
parâmetros específi cos do Cadastro Único; 

 ● Compreender os critérios que determinam os valores dos benefí cios do 
Bolsa Família; 

 ● Verifi car o papel da legislação do Programa em seu processo de gestão e 
operacionalização; e

 ● Reconhecer as principais atribuições das esferas de governo na gestão do PBF.

PARA REFLETIR: Como as pessoas podem exercer sua cidadania plena se 
não dispõem de condições básicas de sobrevivência, como, por exemplo, 
alimentação, moradia digna, saúde e acesso à educação?

De que forma o Programa Bolsa Família pode contribuir para garanti r 
direitos de cidadania e enfrentar a pobreza e as desigualdades sociais?

Para efeti var a garanti a de direitos e implementar políti cas públicas,1 que 
contribuam com a redução da pobreza e das desigualdades, é fundamental o 
trabalho cooperati vo entre o Governo Federal e os governos estaduais, municipais 
e do Distrito Federal, com a parti cipação de diversas áreas de governo e com a 
contribuição de diferentes políti cas e programas públicos.

1) As políti cas públicas consti tuem uma estratégia de ação pensada, planejada e guiada por uma racionalidade coleti va, na qual tanto o Estado 
como a sociedade, desempenham papéis ati vos. São suas característi cas: consti tuem-se marco ou linha de orientação para as ações públicas, sob a 
responsabilidade de uma autoridade também pública e mediante o controle e parti cipação da sociedade; visam concreti zar direitos sociais; são guiadas 
pelo princípio do interesse comum e da soberania popular (PEREIRA, Potyara A. P. “Discussões conceituais sobre políti ca social como políti ca pública e 
direito de cidadania.” In: BOSCHETTI et al. Políti ca Social no Capitalismo. São Paulo: Cortez, 2008).
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As políti cas públicas de proteção social têm 
como principal fi nalidade assegurar a realização 
dos direitos sociais2 e concreti zar a ação do 
Estado e da sociedade civil na prevenção e no 
enfrentamento da pobreza, das desigualdades 
e da vulnerabilidade social.

O Programa Bolsa Família é uma das 
mais importantes iniciati vas atualmente 
insti tuídas – ao lado do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) – para proteger 
as famílias em situação de pobreza, 
vulnerabilidade e risco social.

O que é o Programa Bolsa Família e quais são 
os princípios que o orientam? 

O Bolsa Família foi criado pelo Governo 
Federal em 2003, por meio da Medida 
Provisória nº 132, posteriormente 
converti da na Lei n° 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004. É um programa de 
transferência direta de renda com 
condicionalidades, que visa melhorar 
as condições de vida das famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza 
do Brasil.

ATENÇÃO: No caso do Programa Bolsa 
Família, a defi nição de pobreza é delimitada 
pela renda per capita mensal da família. O 
termo per capita tem o mesmo signifi cado 
de por pessoa.

2) Os direitos sociais são descritos pelo art. 6º da Consti tuição como educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e assistência aos desempregados. Assim, se um brasileiro está sendo impedido de materializar esses direitos, a superação 
dessa situação é responsabilidade pública e estatal. Isto é, compete ao poder público promover ações que visem ao enfrentamento da pobreza.
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As famílias que parti cipam do PBF recebem diretamente, todo mês, recursos 
fi nanceiros do Governo Federal. Ao parti ciparem do Bolsa Família, cumprem 
compromissos nas áreas de saúde e educação. Na verdade, essas contraparti das 
são simplesmente o exercício de seus direitos sociais.

O Bolsa Família, fundamentado nas diretrizes defi nidas na Consti tuição de 1988, 
estruturou-se com base nos seguintes princípios:

 ● Enfrentamento da pobreza e da desigualdade social;

 ● Proteção social não contributi va;

 ● Proteção social à família;

 ● Intersetorialidade;

 ● Gestão descentralizada; e

 ● Inclusão social.

No Brasil, conforme prevê a Consti tuição, o enfrentamento da pobreza e da 
desigualdade social é de responsabilidade de todos os entes federados, ou seja, 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso signifi ca que 
enfrentar esses problemas sociais é atribuição comparti lhada de todos os entes.

De uma forma bastante simples, proteção social não contributi va é o conjunto de 
estratégias públicas que buscam assegurar aos brasileiros o livre acesso a serviços, 
programas, projetos e benefí cios, independentemente de qualquer contribuição ou 
pagamento direto para a previdência ou seguro social. Isto é, não é exigido pagamento 
específi co para se ter direito a um serviço ou a um benefí cio social não contributi vo.

O princípio de proteção social à família nos traz a ideia de que o Estado precisa apoiar 
a capacidade de a família atuar na assistência e no cuidado de seus componentes. 
A família é uma unidade social importante, de formação, de comparti lhamento, de 
solidariedade, de proteção a seus membros. Há famílias de diversas formas: existem 
casais com fi lhos mais velhos, mulheres sozinhas com fi lhos. E as famílias enfrentam 
contextos e têm necessidades disti ntas: têm mais ou menos recursos fi nanceiros à 
disposição, maior ou menor acesso à renda e à escolarização, entre tantos outros 
exemplos. Assim, o Estado precisa considerar essas diferentes necessidades, para 
que seja capaz de apoiar o próprio papel de proteção que a família representa.

Já a intersetorialidade prevê a arti culação com as áreas responsáveis por garanti r 
alguns dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros, tais como: educação, saúde e 
assistência social. Por exemplo, ao estabelecer a frequência das crianças e dos ado-
lescentes às escolas como uma das condicionalidades, o Bolsa Família arti cula-se 
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com a área de educação, responsável por viabilizar o direito à escola, previsto na 
Consti tuição.

A gestão descentralizada é um princípio presente na Consti tuição e um dos 
fundamentos das políti cas públicas brasileiras. Como você irá estudar na Unidade 
2, esse princípio possibilita que a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios atuem de forma corresponsável e cooperati va para implementação 
do Bolsa Família e do Cadastro Único.

Por fi m, a inclusão social refere-se ao “processo que possibilita à população 
excluída socialmente parti lhar bens e serviços sociais produzidos pela sociedade, 
garanti ndo a efeti vação dos direitos, acesso à segurança, justi ça, cidadania e 
representação políti ca.”3 

Assim, tomando como base esses princípios, o PBF contribui para:

 ● Combater a fome e incenti var a segurança alimentar e nutricional;

 ● Promover o acesso das famílias em situação de pobreza e de extrema 
pobreza à rede de serviços públicos, em especial os de saúde, de educação 
e assistência social; 

 ● Apoiar o desenvolvimento das famílias que vivem em situação de pobreza 
e extrema pobreza;

 ● Enfrentar a pobreza e a desigualdade; e

 ● Incenti var órgãos e instâncias do poder público a atuarem de forma arti culada 
na promoção e implementação de políti cas sociais, que visem contribuir para 
a superação da condição de pobreza das famílias atendidas pelo Programa.

Por que o Bolsa Família
é um programa inovador?

O Governo Federal, ao criar o Bolsa Família, unifi cou outros programas de 
transferência de renda já existentes no Brasil antes de 2003: Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação. Alguns desses programas ti nham 
condicionalidades, outros não. 

A unifi cação concentrou esforços administrati vos, ampliou o atendimento às 
famílias pobres e integrou o acompanhamento do Estado brasileiro sobre o acesso 

3) BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social. Dicionário de termos técnicos da 
Assistência Social. Belo Horizonte. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social. Belo Horizonte: ASCOM, 2007.
Disponível em: <htt p://goo.gl/JPJTL>.
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dessas famílias aos serviços públicos. Por exemplo, uma família acompanhada 
apenas na dimensão educacional, pelo Bolsa Escola, passou, com o PBF, a ser 
acompanhada também pelas áreas de saúde e assistência social. Assim, podemos 
dizer que a unifi cação dos programas remanescentes signifi cou também um novo 
modelo de atendimento: passando do acompanhamento isolado de indivíduos ao 
acompanhamento de toda a família.

A unifi cação dos programas também 
impossibilitou a sobreposição do público 
a ser atendido, o que evitou situações de 
famílias benefi ciadas por vários programas, 
enquanto outras não conseguiam parti cipar 
de nenhum deles.

Vale destacar que o Bolsa Família realiza o 
pagamento dos benefí cios preferencial-
mente às mulheres, com objeti vo de contribuir para a ampliação do bem-estar da 
família e, ao mesmo tempo, da autonomia feminina no espaço domésti co e nas 
comunidades locais. 

Outro fundamento importante do PBF diz 
respeito à autonomia que os benefi ciários 
têm para uti lizar os recursos fi nanceiros: 
é deles a decisão de como uti lizar os 
recursos recebidos, conforme suas 
necessidades e sem a interferência de 
qualquer instância externa.

ATENÇÃO: Para o PBF, a família corresponde à unidade nuclear, 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços 
de parentesco ou de afi nidade, que forme um grupo domésti co, vivendo 
sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros 
(Lei n° 10.836, de 9/1/04).

DICA DE GESTÃO: Conhecer os princípios do PBF ajuda o gestor a 
compreender a importância do Programa para o município. 
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As três dimensões do Bolsa Família 

O Bolsa Família estrutura-se por meio de três dimensões, que, pensadas de forma 
arti culada, contribuem para a superação do ciclo de reprodução da pobreza nas 
famílias, de uma geração para outra. Para cada dimensão, há uma ação relacionada.

Veja, na fi gura a seguir, as três dimensões do PBF:

Fonte: Figura adaptada do Curso de Operacionalização do Programa Bolsa Família/MDS. (No prelo)

A transferência direta de renda, sem intermediações de qualquer natureza, é 
fundamental no Programa, na medida em que auxilia rapidamente as famílias 
em situação de vulnerabilidade e pobreza. No entanto, reduzir o PBF apenas à 
primeira dimensão é diminuir o seu potencial e os seus objeti vos.

A segunda dimensão, cumprimento de condicionalidades, deve ser entendida 
como um compromisso assumido pelas famílias e pelo poder público. O acesso 
aos serviços de saúde e de educação é um direito básico e condição fundamental 
para permiti r o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, da 
manutenção da condição de pobreza de uma geração a outra. Por exemplo, 
crianças que cumprem as condicionalidades do PBF, ao ter acesso aos serviços de 
saúde e educação, poderão ter melhores condições de vida que seus pais.

PBF

 

Condicionalidades
Ampliação do acesso

aos serviços públicos que
constituem direitos
sociais, nas áreas de

saúde e educação

2ª DIMENSÃO

 

Ações
complementares

Promoção das famílias
e apoio à superação da
situação de vulnerabi-

lidade e pobreza

3ª DIMENSÃO

 

Transferência direta
de renda às famílias

Alívio imediato
da pobreza

1ª DIMENSÃO
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As condicionalidades do PBF são as seguintes:

 ● Condicionalidades na área de educação

 » Matricular as crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos nas escolas; e

 » Garanti r a frequência mínima de 85% nas aulas para crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75% para jovens de 16 e 17 anos.

 ● Condicionalidades na área de saúde

 » Para as grávidas e as mulheres que esti verem amamentando:

 ‒ Fazer os exames antes do nascimento do bebê (pré-natal);

 ‒ Ir às consultas no posto de saúde mais próximo de sua casa, com o 
cartão da gestante, de acordo com o calendário estabelecido pelo 
Ministério da Saúde (MS); e

 ‒ É aconselhável que parti cipem de ati vidades educati vas oferecidas 
pelas equipes de saúde sobre o aleitamento materno e a promoção 
da alimentação saudável.

 » Para os responsáveis por crianças menores de sete anos:

 ‒ Levar as crianças aos locais de campanhas de vacinação;

 ‒ Manter atualizado o calendário de vacinação, de acordo com as 
instruções do MS; e

 ‒ Levar as crianças ao posto de saúde, com o cartão de saúde da criança, 
para acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento, 
entre outras ações, conforme o calendário esti pulado pelo MS.

As ações complementares, relacionadas à terceira dimensão do PBF, têm como 
objeti vo gerar oportunidades para auxiliar as famílias na superação da situação 
de vulnerabilidade social em que se encontram.

A situação de vulnerabilidade social de um indivíduo ou de uma família está 
relacionada à sua exposição aos riscos e à sua capacidade de enfrentá-los. 
Essa situação pode ser momentânea, como no caso de famílias viti madas por 
enchentes ou por longos períodos de seca. Ou também podem ser situações mais 
duradouras, a exemplo de famílias que vivem em localidades com alto grau de 
violência e com difi culdades de inserção dos adultos no mercado de trabalho. 

As ações complementares podem ser promovidas por todas as esferas do poder 
público: Governo Federal, estados, Distrito Federal e municípios, bem como por 
grupos organizados da sociedade civil.
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ATENÇÃO: O termo vulnerabilidade social está relacionado diretamente 
ao conceito de riscos. No campo da proteção social, entende-se o termo 
risco como uma variedade de situações que englobam: 1) Riscos naturais: 
desabamentos, enchentes, secas; 2) Riscos de saúde: doenças, defi ciências, 
acidentes; 3) Riscos ligados ao ciclo da vida: nascimento, maternidade, 
velhice, morte; 4) Riscos sociais: violência domésti ca, gangues, crime; 
5) Riscos econômicos: desemprego, fi nanceiros, choques de mercado; 
6) Riscos ambientais: poluição, desmatamento; e 7) Riscos políti cos: 
discriminação, revoltas.

DICA DE GESTÃO: Para desenvolver com qualidade as três dimensões do 
Programa no município, o gestor deve arti cular-se com as diferentes áreas 
do setor público e, se for possível, também com setores privados.

Quais são os critérios de elegibilidade do Bolsa 
Família? Quem pode participar do Programa?

Podem parti cipar do PBF as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza 
que estejam registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único).

Como você estudou no Manual de Gestão do Cadastro Único, esta ferramenta é 
um importante instrumento de identi fi cação e caracterização social e econômica 
das famílias brasileiras de baixa renda.

DICA DE LEITURA: Para mais informações sobre o Cadastro Único, con-
sulte a página htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico. Leia 
também o Manual de Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal e veja o link htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/
capacitacao, que contém apresentações, vídeos e outros materiais de 
capacitação sobre o tema.

A defi nição das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza é feita a parti r 
da renda familiar mensal por pessoa. O valor fi nanceiro de referência, para caracteri-
zação das famílias nessa situação, pode ser alterado por meio de Decreto Presidencial. 
Veja, a seguir, as linhas de renda vigentes para o atendimento das famílias do PBF.
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Atualmente, são consideradas famílias em extrema pobreza aquelas com renda 
familiar mensal igual ou inferior a R$ 77,00 por pessoa. Já as famílias em situação 
de pobreza são aquelas com renda mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 por pessoa.

É importante ressaltar que o cadastramento da família no Cadastro Único não 
signifi ca sua entrada automáti ca no PBF. O critério principal de seleção das famílias 
para o Bolsa Família é a sua renda per capita. As famílias com menor renda são as 
primeiras a serem incluídas no Programa. 

A seleção das famílias para parti cipar do Programa é feita de forma objeti va e 
automati zada. Não há privilégio individual nessa seleção. Para cada município, é 
estabelecida uma esti mati va do número de famílias em situação de pobreza. Essa 
esti mati va é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfi co e 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), ambos executados pelo 
Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE). 

Que critérios determinam os valores dos 
benefícios do PBF?

O valor a ser recebido por uma família do Programa depende de sua renda per 
capita mensal e da composição familiar, isto é, se há crianças, adolescentes, 
jovens, mulheres grávidas ou nutrizes. O Programa Bolsa Família trabalha com os 
seguintes ti pos de benefí cios:

 ● Benefí cio Básico; 

 ● Benefí cio Variável;

 ● Benefí cio Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e

 ● Benefí cio para a Superação da Extrema Pobreza (BSP).

A combinação desses benefí cios faz com que cada família receba um valor diferente. 

Veja, a seguir, a defi nição de cada benefí cio:

 ● Benefí cio Básico: é concedido apenas às famílias em situação de extrema 
pobreza. Essas famílias recebem o Benefí cio Básico mesmo que não tenham 
crianças, adolescentes ou jovens em sua composição.

 ● Benefí cio Variável: é concedido às famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza, que tenham gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes 
de até 15 anos. Cada família pode receber até cinco Benefí cios Variáveis.
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 ● Benefí cio Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ): também chamado de 
Benefí cio Variável Jovem, é concedido às famílias do Programa que tenham 
jovens entre 16 e 17 anos. Além dos cinco Benefí cios Variáveis, cada família 
pode receber até dois Benefí cios Variáveis Vinculados ao Adolescente.

 ● Benefí cio para a Superação da Extrema Pobreza (BSP): é concedido às 
famílias cuja renda familiar per capita se mantenha igual ou inferior a R$ 
77,00, mesmo após o recebimento dos benefí cios do PBF (Básico, Variável e/
ou BVJ). Assim, o valor do BSP será o equivalente à soma necessária para que 
a renda por pessoa da família supere a linha de extrema pobreza (R$ 77,00).

Não há mais concessões de benefí cios de programas remanescentes desde 
outubro de 2003, quando foi criado o Programa Bolsa Família.

Em 2011, foi criado e insti tuído, por meio do Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 
2011, o Plano Brasil Sem Miséria, com o objeti vo de elevar a renda e as condições 
de bem-estar da população, tendo como um dos eixos de atuação a garanti a de 
renda. Nesse contexto, o limite de Benefí cios Variáveis por família passou de três 
para cinco, conforme o perfi l para recebimento e foi criado o BSP, que representou 
um passo muito importante para superar a miséria em nosso país e reforçou a 
importância do Bolsa Família no combate à pobreza. 

ATENÇÃO: A forma de cálculo do BSP será vista na Unidade 6. Sobre 
esse assunto, leia o Bolsa Família Informa nº 353, de 19 de fevereiro de 
2013, disponível no link htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/
informe-gestores.

DICA DE LEITURA: Conheça o Plano Brasil Sem Miséria acessando o link 
htt p://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria. Mantenha-se sempre atualizado, 
consultando periodicamente o síti o do Programa Bolsa Família, disponível 
em htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia.

Atualmente, os valores unitários vigentes para cada benefí cio são:

Modalidade do benefí cio Valor unitário do benefí cio

Benefí cio Básico R$ 77,00 

Benefí cio Variável R$ 35,00 

Benefí cio Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) R$ 42,00 
Fonte: MDS.
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Na tabela seguinte, podem ser observados os valores que recebem, atualmente, 
as famílias em extrema pobreza (com renda familiar mensal por pessoa de até 
R$ 77,00), considerando as variações do número de gestantes, nutrizes, crianças, 
adolescentes e jovens de cada família.

FAMÍLIAS EXTREMAMENTE POBRES

Número de gestantes, 
nutrizes, crianças e 

adolescentes de até 15 
anos

Jovens de 16 
e 17 anos Tipo de benefí cio Valor do 

benefí cio

0 0 Básico R$77,00 

1 0 Básico + 1 Variável R$112,00 

2 0 Básico + 2 Variáveis R$147,00 

3 0 Básico + 3 Variáveis R$182,00 

4 0 Básico + 4 Variáveis R$217,00 

5 0 Básico + 5 Variáveis R$252,00 

0 1 Básico + 1 BVJ R$119,00 

1 1 Básico + 1 Variável + 1 BVJ R$154,00 

2 1 Básico + 2 Variáveis + 1 BVJ R$189,00 

3 1 Básico + 3 Variáveis + 1 BVJ R$224,00 

4 1 Básico + 4 Variáveis + 1 BVJ R$259,00 

5 1 Básico + 5 Variáveis + 1 BVJ R$294,00 

0 2 Básico + 2 BVJ R$161,00 

1 2 Básico + 1 Variável + 2 BVJ R$196,00 

2 2 Básico + 2 Variáveis + 2 BVJ R$231,00 

3 2 Básico + 3 Variáveis + 2 BVJ R$266,00 

4 2 Básico + 4 Variáveis + 2 BVJ R$301,00 

5 2 Básico + 5 Variáveis + 2 BVJ R$336,00 

Fonte: MDS.

ATENÇÃO: Perceba que o BSP não consta na tabela porque o seu valor 
não é fixo e deve ser calculado caso a caso.
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Na próxima tabela, são apresentados os valores que recebem, atualmente, as 
famílias em situação de pobreza (com renda familiar mensal por pessoa de R$ 
77,01 a R$ 154,00), considerando as variações do número de gestantes, nutrizes, 
crianças, adolescentes e jovens de cada família.

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA

Número de gestantes, 
nutrizes, crianças e 

adolescentes de até 15 
anos

Número de 
jovens de 16 

e 17 anos
Tipo de benefí cio Valor do 

benefí cio

0 0 Não recebe Benefí cio Básico -

1 0 1 Variável R$ 35,00 

2 0 2 Variáveis R$ 70,00 

3 0 3 Variáveis R$ 105,00 

4 0 4 Variáveis R$ 140,00 

5 0 5 Variáveis R$ 175,00 

0 1 1 BVJ R$ 42,00 

1 1 1 Variável + 1 BVJ R$ 77,00 

2 1 2 Variáveis + 1 BVJ R$ 112,00 

3 1 3 Variáveis + 1 BVJ R$ 147,00 

4 1 4 Variáveis + 1 BVJ R$ 182,00 

5 1 5 Variáveis + 1 BVJ R$ 217,00 

0 2 2 BVJ R$ 84,00 

1 2 1 Variável + 2 BVJ R$ 119,00 

2 2 2 Variáveis + 2 BVJ R$ 154,00 

3 2 3 Variáveis + 2 BVJ R$ 189,00 

4 2 4 Variáveis + 2 BVJ R$ 224,00 

5 2 5 Variáveis + 2 BVJ R$ 259,00 

Fonte: MDS.
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O papel da legislação do PBF no processo de 
gestão e operacionalização

O Bolsa Família tem como base leis, decretos, portarias, instruções normati vas 
e operacionais. Considerando suas característi cas, o PBF está em constante 
aperfeiçoamento, o que exige que sua legislação também se modifi que, para 
acompanhar a realidade social. Por isso, é muito importante que todos os atores 
envolvidos na gestão do PBF conheçam as normas do Programa e estejam sempre 
atentos às suas atualizações.

ATENÇÃO: De modo geral, a legislação do Bolsa Família contém princípios e 
diretrizes para sua gestão e operacionalização. Ela visa garanti r a legalidade e 
transparência dos processos, o alcance dos objeti vos do Programa, além de 
orientar as ações dos municípios, dos gestores e das famílias benefi ciárias.

DICA DE GESTÃO: Mantenha-se atualizado em relação às leis, decretos, 
instruções normati vas e operacionais relati vas ao Programa e fi que sempre 
atento aos Informes do Bolsa Família, disponíveis no link htt p://www.
mds.gov.br/bolsafamilia/informes. Para recebê-los, mantenha seu e-mail 
atualizado junto ao MDS. Consulte, também, toda a legislação relacionada 
ao Bolsa Família e ao Cadastro Único no síti o do MDS, no link htt p://www.
mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/legislacao.

Principais atribuições das esferas de governo na 
gestão do Bolsa Família

A descentralização, prevista pela Consti tuição, é um dos fundamentos das 
políti cas públicas sociais brasileiras. O Bolsa Família, por meio de seu desenho 
de gestão descentralizada e comparti lhada, contribui para a construção de um 
relacionamento cooperati vo entre os entes federati vos no enfrentamento da fome, 
da pobreza e da desigualdade social. Cabe ressaltar que a gestão descentralizada, 
para ser efeti va, requer que as responsabilidades dos entes federados em relação 
à implementação do PBF estejam muito claras.
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Nesse senti do, de modo geral, pode-se dizer que compete ao Governo Federal:

 ● Implementar o pagamento mensal de benefí cios às famílias;

 ● Disciplinar e normati zar os procedimentos de gestão e de execução do PBF 
e do Cadastro Único;

 ● Desenvolver e disponibilizar aos estados, Distrito Federal e municípios, 
instrumentos e sistemas de gestão; 

 ● Apoiar a capacitação dos agentes envolvidos na gestão e execução do 
Programa; 

 ● Disponibilizar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, aos cidadãos 
e aos demais interessados, canais de comunicação para o recebimento de 
sugestões e de denúncias sobre eventuais irregularidades na implementação 
do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família; 

 ● Apoiar fi nanceiramente os estados, municípios e o Distrito Federal para o 
exercício de suas atribuições na gestão do PBF e Cadastro Único; e

 ● Viabilizar, colaborati vamente, as ações complementares.

Entre as atribuições dos governos estaduais, destacam-se:

 ● Consti tuir coordenação intersetorial responsável pelo Programa no estado, 
composta por representantes das áreas do governo estadual de assistência 
social, educação e saúde;

 ● Promover ações que viabilizem a gestão intersetorial na esfera estadual;

 ● Apoiar técnica e insti tucionalmente os municípios para a implementação 
do Programa, sensibilizando-os e capacitando-os, com o apoio do Governo 
Federal, para a condução de suas atribuições;

 ● Disponibilizar serviços e estruturas insti tucionais das áreas de assistência 
social, educação e saúde na esfera estadual;

 ● Apoiar e esti mular o cadastramento e a atualização cadastral pelos 
municípios;

 ● Administrar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal 
por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Estado para a gestão do 
Programa Bolsa Família;

 ● Promover, em arti culação com a União e os municípios, o acompanhamento 
do cumprimento de condicionalidades; e
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 ● Esti mular os municípios para a criação de parcerias com órgãos e insti tuições 
governamentais e não governamentais nas três esferas de governo, para 
arti cular ações complementares.

Aos governos municipais e ao DF compete o gerenciamento e implementação 
do Programa em seu território. Além de indicar o gestor do Bolsa Família no 
município, têm outras atribuições, tais como:

 ● Identi fi car e inscrever no Cadastro Único as famílias de baixa renda, 
atualizando suas informações pelo menos a cada dois anos;

 ● Realizar as ações de gestão de benefí cios sob sua responsabilidade;

 ● Insti tuir Instância de Controle Social (ICS) do Bolsa Família e contribuir para 
sua atuação efeti va;

 ● Promover a intersetorialidade na gestão local do Programa, para 
viabilizar as ati vidades necessárias para o registro, a sistemati zação e a 
análise das informações sobre o cumprimento de condicionalidades, o 
acompanhamento de benefi ciários e a oferta de ações complementares;

 ● Administrar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal por 
meio do Índice de Gestão Descentralizada do Município para a gestão do 
Programa Bolsa Família;

 ● Garanti r o acompanhamento e o monitoramento das ações do Programa na 
comunidade; e

 ● Viabilizar ações complementares para as famílias benefi ciárias.

ATENÇÃO: O trabalho cooperati vo entre as três esferas de governo é 
fundamental para o sucesso do Bolsa Família, mas as ati vidades exercidas 
pela gestão municipal são ainda mais estruturantes. Isso porque, embora os 
municípios tenham o apoio do Governo Federal e Estadual para gerenciar 
e implementar o Bolsa Família, é na esfera municipal que o Programa se 
concreti za, chegando às famílias mais vulneráveis.

Como você estudou, o Governo Federal e os governos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal têm a tarefa de conduzir a implementação do Bolsa Família de 
forma pactuada e colaborati va. 
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O grande desafi o é arti cular os diversos 
atores envolvidos com a implementação 
do PBF em torno da promoção social das 
famílias atendidas. Para isso, deve ser 
fortalecido e aperfeiçoado, a cada dia, o 
modelo de gestão comparti lhada, com 
competências específi cas para cada um 
dos entes federados.

Na próxima Unidade, você estudará, em detalhes, como a gestão descentralizada 
se realiza no Bolsa Família e como o MDS apoia os estados, municípios e Distrito 
Federal para o exercício de suas responsabilidades de gestão do Programa.
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------ Unidade 2 ------

A gestão
descentralizada do  PBF

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender como se concreti za a gestão comparti lhada no Bolsa Família;

 ● Verifi car a importância do gestor municipal e da coordenação estadual do 
Programa para o êxito da gestão descentralizada;

 ● Compreender os critérios para o recebimento dos recursos do IGD-M e 
IGD-E e a forma de calculá-los;

 ● Conhecer o mecanismo de repasse desses recursos pelo MDS;

 ● Identi fi car a importância do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 
(SIGPBF); 

 ● Reconhecer os diferentes sistemas informacionais que apoiam a gestão do 
Bolsa Família e seus objeti vos; e

 ● Conhecer os meios de comunicação entre o MDS, estados, Distrito Federal 
e os municípios.

PARA REFLETIR: Como a descentralização e a corresponsabilidade entre 
a União, os estados, municípios e Distrito Federal se concreti zam no 
Programa Bolsa Família?

Como mencionado na Unidade 1, o Programa Bolsa Família foi estruturado com 
base no comparti lhamento das responsabilidades entre os três níveis de governo. 
Seus princípios de gestão descentralizada e gestão comparti lhada tornam 
estados, municípios e Distrito Federal parceiros efeti vos do Governo Federal, 
corresponsáveis pela formulação, implementação e controle do PBF. 
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Fonte: Bolsa Família e seus componentes. Unidade 1. MDS/Senarc, p. 37.

ATENÇÃO: O art. 8º, da Lei nº 10.836/2004, defi ne que: a execução e 
a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e 
ocorrerão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços 
entre os entes federados, observando a intersetorialidade, a parti cipação 
comunitária e o controle social. 

A primeira característi ca da gestão descentralizada e comparti lhada do Bolsa Família 
é a forma de adesão voluntária dos municípios, estados e do Distrito Federal. 

Atualmente, todos os estados, municípios e o DF já aderiram ao PBF. Dessa forma, 
quando ocorrer mudança de prefeito ou governador, não há necessidade de o 
município realizar novamente a adesão ao Programa.

DICA DE LEITURA: Para conhecer em detalhes a regulamentação dos 
procedimentos de adesão dos estados, municípios e Distrito Federal, bem 
como suas atribuições, não deixe de ler as Portarias GM/MDS nº 246/2005, 
nº 76/2008, nº 256/2010 e nº 754/2010, disponíveis no link htt p://www.
mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/legislacao.
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Ao aderirem ao PBF, estados, municípios e o Distrito Federal assumem 
compromissos específi cos relacionados ao Programa. Esses compromissos 
são traduzidos em atribuições, segundo o Decreto nº 5.209/2004, e são 
regulamentados pela Portaria GM/MDS nº 246/2005, no caso dos municípios e do 
Distrito Federal, e pelas Portarias GM/MDS nº 256/2010, no caso dos estados. Por 
meio dessas atribuições, pode-se observar o modo como a gestão descentralizada 
e comparti lhada do PBF e Cadastro Único são efeti vadas e executadas.

O princípio da intersetorialidade é mais um aspecto importante da gestão 
comparti lhada. O Bolsa Família, parti ndo da ideia de que o enfrentamento da 
pobreza é uma ação complexa e de que iniciati vas setoriais isoladas não são 
sufi cientes para alcançar esse objeti vo, busca contribuir para o fortalecimento da 
arti culação das áreas de assistência social, saúde e educação, entre outras.

A gestão de condicionalidades ilustra muito bem a importância da 
intersetorialidade na gestão comparti lhada do Bolsa Família:

 ● Ao município: cabe promover, de forma arti culada com o estado e com o 
Governo Federal, o acesso dos benefi ciários do Bolsa Família aos serviços 
de educação, saúde e assistência social;

 ● Ao estado: cabe apoiar a gestão municipal de condicionalidades do PBF, 
sistemati zar e analisar as informações. Cabe, ainda, mobilizar a rede 
estadual para disponibilizar informações sobre frequência escolar e auxiliar 
o acompanhamento nas áreas da saúde e da assistência social. Compete, 
também, apoiar a gestão arti culada e integrada do Programa Bolsa Família 
com os benefí cios e serviços socioassistenciais, previstos na Lei n° 8.742, de 
7 de dezembro de 1993;

 ● Ao Ministério da Saúde: compete ofertar o serviço e disponibilizar o Sistema 
de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde para que as informações 
referentes a essa condicionalidade possam ser inseridas; 

 ● Ao Ministério da Educação: compete ofertar o serviço e disponibilizar o 
Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa 
Família (Sistema Presença – PBF) para que as informações relati vas às 
condicionalidades da educação possam ser registradas; e

 ● Ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: cabe 
desenvolver e disponibilizar ao município instrumentos e sistemas de 
informação e gestão, bem como implementar o pagamento mensal de 
benefí cios às famílias parti cipantes do Bolsa Família.
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Para desenvolver o trabalho de gerenciamento e implementação do Bolsa Família 
em âmbito local, é preciso fortalecer ações intersetoriais, especialmente entre a 

assistência social, a saúde e a educação, com o 
objeti vo de viabilizar o efeti vo acompanhamento 
das famílias, identi fi car os casos de maior 
vulnerabilidade e intervir adequada mente 
nessas situações. Além disso, é preciso 
esti mular uma permanente interlocução entre 
a prefeitura, a Instância de Controle Social, o 
estado e o MDS para a implementação do Bolsa 
Família no município e no DF. 

ATENÇÃO: Esta arti culação deve contar com a elaboração de um Plano de 
Ação Intersetorial, respeitando as atribuições de cada ente federado.

O papel do gestor municipal e do coordenador 
estadual do Bolsa Família para o êxito na 

gestão descentralizada

Para concreti zar as atribuições de gestão dos estados, municípios e Distrito 
Federal, estudadas na Unidade 1, duas fi guras são essenciais: o gestor municipal 
e o coordenador estadual do Programa.

O gestor municipal, indicado pelo prefeito, é o profi ssional que responde 
primeiramente pela gestão do Bolsa Família na localidade. Portanto, é a pessoa 
de referência para o MDS sobre os temas relacionados à gestão descentralizada 
do PBF no âmbito municipal ou no DF, e responsável por promover a arti culação 
necessária para o bom andamento das ações intergovernamentais. 

Em razão da importância de sua ati vidade, o gestor municipal do PBF deve ter 
capacidade para coordenar equipes técnicas e ações intersetoriais, bem como 
exercer liderança voltada para bons resultados. Por ser o principal interlocutor do 
município com a gestão federal e estadual do PBF, precisa de legiti midade para 
exercer sua função e autonomia para responder pelas ações desenvolvidas. 

A fi m de que realize um bom trabalho, deve ter conhecimento sobre: a realidade 
do município; o desenvolvimento da Políti ca de Transferência de Renda no Brasil; 
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as diretrizes defi nidas pelo MDS e o avanço das discussões, ao longo dos anos, 
sobre os temas relacionados ao PBF e Cadastro Único; a legislação vigente; e, 
sobretudo, as regras e procedimentos de gestão do Cadastro Único e do PBF.

As principais atribuições do gestor municipal do PBF, resumidamente, são:

 ● Assumir a interlocução entre a prefeitura, a Coordenação Estadual do PBF e 
o MDS para a plena implementação do Programa; 

 ● Coordenar a relação entre as secretarias municipais de assistência social, 
educação e saúde e, quando necessário, também com as secretarias esta-
duais de assistência social, educação, saúde, entre outras, para promover a 
intersetorialidade necessária ao bom desenvolvimento do PBF; 

 ● Buscar se familiarizar com a linguagem orçamentária e realizar interlocução 
constante com os setores responsáveis pela área de Orçamento e Finanças 
no município, com o objeti vo de conhecer os instrumentos de planejamento 
na administração pública; 

 ● Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal 
para ações que aprimorem a qualidade da gestão comparti lhada do PBF 
no município, com interlocução constante com o Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS);

 ● Promover, com a Coordenação Estadual, a execução de capaci ta ção contí nua 
para a equipe técnica do município, a fi m de realizar, por exemplo, o 
cadastramento e a atualização do Cadastro Único, a gestão de bene fí cios e o 
acompanhamento do cumprimento das condicionalidades do PBF;

 ● Buscar a interlocução com secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais 
e com a sociedade civil organizada e enti dades não governamentais, para 
facilitar a arti culação de ações complementares para as famílias benefi ciárias 
do PBF, tais como: ações de geração de trabalho e renda, aumento da 
escolarização, condições habitacionais, direitos sociais, desenvolvimento 
local, melhoria dos serviços básicos, segurança alimentar e nutricional; e

 ● Contribuir para a atuação efeti va das ICS que acompanham o Bolsa Família 
no município para o fortalecimento do controle social, assumindo a 
interlocução com os seus representantes, bem como com os membros do 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e também do Conselho 
Estadual de Assistência Social (Ceas). 
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O coordenador estadual do PBF, semelhante ao gestor municipal, também 
exerce papel fundamental para que o Programa alcance seus objeti vos. Para 
desenvolver esse papel, o coordenador estadual deve ser designado formalmente 
pelo governador do estado, nos termos da Portaria GM/MDS nº 256/2010, 
alterada pela Portaria GM/MDS nº 319/2011. Suas principais atribuições são:

 ● Assumir a interlocução entre o governo do estado, o MDS e os municípios de 
seu território para a plena implementação do PBF. Para tanto, é importante 
que o coordenador estadual tenha poder de decisão e capacidade de 
mobilização para lidar com outras insti tuições, bem como de arti culação 
para atuar com as áreas envolvidas na operação do Programa; 

 ● Coordenar a relação entre as secretarias estaduais de assistência social, 
educação e saúde, entre outras, para promover a intersetorialidade 
necessária ao bom desenvolvimento do PBF nos municípios de seu território; 

 ● Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal 
para ações que aprimorem a qualidade da gestão comparti lhada do PBF 
no estado, incluindo atenção às especifi cidades dos grupos populacionais 
tradicionais e específi cos; 

 ● Assumir a interlocução, em nome do estado, com os membros do Ceas e da 
ICS Estadual do PBF, quando existi r, de forma a garanti r o controle social das 
ações do PBF em todo o estado; 

 ● Promover capacitações que permitam aos municípios realizarem, 
por exemplo, ações de cadastramento e de atualização cadastral, de 
acompanhamento do cumprimento das condicionalidades do PBF, assim 
como de acompanhamento familiar. Essa é uma das tarefas mais importantes 
a serem cumpridas pelo coordenador estadual na busca da excelência na 
gestão comparti lhada do PBF e do Cadastro Único; 

 ● Coordenar a interlocução com outras secretarias e órgãos estaduais, 
federais e municipais e, ainda, com enti dades não governamentais, com o 
objeti vo de facilitar a arti culação de ações complementares para as famílias 
benefi ciárias do PBF no estado, tais como: geração de trabalho e renda, 
aumento da escolarização, melhoria das condições habitacionais e do 
exercício de direitos sociais, desenvolvimento local, melhoria dos serviços 
básicos, segurança alimentar e nutricional, entre outras. 

Essas ati vidades objeti vam promover o desenvolvimento social e econômico 
sustentável das famílias benefi ciárias do PBF. Para a consolidação dessa estratégia 
de inclusão social, as ações precisam ser arti culadas e integradas pelas três esferas 
de governo e com a sociedade civil, conforme a legislação e as práti cas vigentes. 
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O que é o Índice de Gestão Descentralizada 
(IGD)?

Ciente dos desafi os que os municípios, o Distrito Federal e os estados enfrentam 
para gerir o Bolsa Família e o Cadastro Único, o MDS esti mula o aperfeiçoamento da 
gestão descentralizada do Programa por meio de repasse de recursos fi nanceiros 
aos entes federados. Esse repasse está condicionado ao bom desempenho da 
gestão do PBF e do Cadastro Único. 

Para quanti fi car esse desempenho, o MDS criou, em 2006, o Índice de 
Gestão Descentralizada do Município (IGD-M) e, em 2008, o Índice de Gestão 
Descentralizada do Estado (IGD-E). 

O IGD-M e o IGD-E representam uma importante estratégia adotada pelo MDS 
para apoiar e esti mular os entes federados a investi r na melhoria da gestão do 
PBF e do Cadastro Único. Esses índices permitem a avaliação da gestão em seus 
aspectos fundamentais e embasam o apoio fi nanceiro aos municípios e estados. 
Embora com objeti vos em comum, apoiar o aperfeiçoamento da gestão do PBF 
e do Cadastro Único, as formas de cálculo do IGD-M e do IGD-E são diferentes. 
Assim, nesse tópico, esses índices serão apresentados separadamente.

O IGD-M

 O IGD-M é um instrumento de promoção e fortalecimento da gestão intersetorial 
do PBF e do Cadastro Único. Corresponde a uma forma de medir a cobertura e a 
qualidade do Cadastro Único e do acompanhamento das condicionalidades das 
áreas de educação e de saúde. 

Em outras palavras, o IGD-M serve tanto para “medir” a qualidade das ações 
realizadas, refl eti ndo o desempenho de cada gestão municipal, como para 
incenti var o alcance de melhores resultados. 

A partir desse índice, que varia de zero a um, os valores são calculados e 
os recursos repassados aos municípios e ao Distrito Federal diretamente do 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para os Fundos Municipais de 
Assistência Social (FMAS) e para o Fundo de Assistência Social do Distrito 
Federal (FAS/DF), respectivamente. Quanto mais próximo de 1 for o IGD-M, 
mais qualidade apresentará a gestão municipal do Programa Bolsa Família e 
do Cadastro Único.

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   29 18/08/2015   11:12:33



30

ATENÇÃO: A Portaria nº 754/2010 estabeleceu critérios, procedimentos, 
sistemáti cas de cálculo e parâmetros para identi fi car o IGD-M de cada 
município e repassar recursos fi nanceiros àqueles que alcancem os índices 
mínimos estabelecidos.

O cálculo do IGD-M e a utilização dos recursos

O IGD-M varia de 0 (zero) a 1 (um) e será calculado pela multi plicação dos 
seguintes fatores:

 ● FI – Fator de operação do PBF: é o resultado da média de quatro taxas:

 » Taxa de Cobertura Qualifi cada de Cadastros (TCQC):

TCQC =

nº Cadastros Válidos de
famílias perfil CadÚnico* no município

nº Famílias Estimadas como público-
alvo do CadÚnico** no município

*famílias com renda familiar mensal per capita < ½ salário-mínimo. 
**esti mati va IBGE (censo 2010) de famílias com renda familiar per capita < ½ salário-mínimo.

 » Taxa de Atualização Cadastral (TAC): 

TAC =

nº Cadastros válidos e atualizados
nos últimos 2 anos, de famílias perfil 

CadÚnico no município 

nº Cadastros Válidos perfil 
CadÚnico* no município

*famílias com renda familiar mensal per capita < ½ salário-mínimo

 » Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE): 

TAFE =

nº Crianças de Famílias Beneficiárias
do PBF c/ informação de Frequência 

Escolar no município

nº total de Crianças de Famílias 
Beneficiárias do PBF no município

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   30 18/08/2015   11:12:34



31

 » Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS): 

TAAS =

nº Famílias Beneficiárias do PBF 
com perfil e c/ informação da 

Agenda de Saúde no município

nº total de Famílias Beneficiárias
do PBF c/ perfil saúde no município

Para as taxas que compõem o IGD-M, considera-se:

 ‒ Famílias com perfi l Cadastro Único: aquelas com renda familiar 
mensal de até meio salário-mínimo por pessoa;

 ‒ Famílias com perfi l educação: aquelas benefi ciárias do PBF que 
possuem crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos; e

 ‒ Famílias com perfi l saúde: aquelas benefi ciárias do PBF que têm em 
sua com po sição crianças menores de sete anos e mulheres entre 14 e 
44 anos.

ATENÇÃO: As taxas do Fator I devem alcançar o índice mínimo de 0,20 e a média 
das taxas deve ser igual ou superior a 0,55. Caso o município não obtenha esses 
índices mínimos, não terá direito ao repasse de recursos do IGD-M. 

Assim, para chegar ao resultado do FI – fator de operação do PBF, tem-se a 
seguinte fórmula:

FI =
4

Taxa de Cobertura
Qualificada de

Cadastro

Taxa de
Atualização
Cadastral

Taxa de
Acompanhamento

da Frequência
Escolar

Taxa de
Acompanhamento

da Agenda
de Saúde

+ + +

 ● FII – Fator de adesão ao Suas: demonstra se o município aderiu ao Suas, de 
acordo com a Norma Operacional Básica do Suas (NOB/Suas). É atribuído 
valor 1 (um) se aderiu, ou 0 (zero) se não aderiu.

 ● FIII – Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos dos 
recursos do IGD-M: indica se o gestor do FMAS registrou no SuasWeb a 
comprovação de gastos ao Conselho Municipal de Assistência Social. Este 
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fator recebe o valor 1 (um), se o município realizou o registro; ou 0 (zero), 
se não realizou.

 ● FIV – Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos 
dos recursos do IGD-M pelo Conselho Municipal de Assistência Social: 
indica se este colegiado registrou no SuasWeb a aprovação integral das 
contas apresentadas pelo gestor do Fundo Municipal de Assistência Social. 
É atribuído o valor 1 (um), se o Conselho aprovou totalmente, ou 0 (zero) se 
não aprovou, ou aprovou parcialmente.

Depois desses conceitos, conheça agora a fórmula do IGD-M:

ATENÇÃO: Se um dos fatores FII, FIII ou FIV for igual a 0 (zero), não haverá 
repasse de recursos para o município.

No caso de o município estar apto a receber os recursos fi nanceiros do IGD-M, 
o valor é calculado e o recurso é repassado mensalmente do Fundo Nacional de 
Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. Os depósitos 
são efetuados em conta-corrente aberta pelo FNAS no Banco do Brasil 
especifi camente para fi ns de execução fi nanceira das ati vidades vinculadas à 
gestão descentralizada do PBF e do Cadastro Único. 

A fórmula que resulta no valor a ser repassado ao município é:

Recurso a repassar* = (IGD-M) × (R$ 3,25) × (nº de famílias 
com cadastros válidos e atualizados no Cadastro Único**)

(*) Para os municípios que tenham os Fatores II, III e IV igual a 1 (um) e ati ngirem os índices mínimos 
de 0,20 nas taxas e 0,55 na média no Fator I, fi ca assegurado o repasse do valor mínimo de R$ 687,50.
(**) Limitada à esti mati va de famílias de baixa renda com perfi l Cadastro Único para o município, divulgada pelo MDS.

ATENÇÃO: O IGD-M será medido, mensalmente, considerando todas 
as informações atualizadas dos parâmetros que o compõem. O valor é 
transferido ao município no mês subsequente ao da apuração.
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IGD-M e incenti vos fi nanceiros

Conforme a Portaria nº 754/2010, ao valor mensal a ser transferido ao município 
poderão ser somados os seguintes incenti vos fi nanceiros:

 ● 3% dos recursos a repassar, proporcionais ao acompanhamento das famílias 
benefi ciárias em situação de descumprimento de condicionalidades, que 
estejam em processo de acompanhamento familiar;

 ● 3% dos recursos a repassar, quando o município cumprir o prazo estabelecido 
pela Senarc para o atendimento de demanda de fi scalização;

 ● 2% dos recursos a repassar, quando o município ti ver 100% dos dados 
relati vos à gestão municipal atualizados há menos de um ano, conforme 
registro no SIGPBF; e

 ● 2% dos recursos a repassar, quando o município apresentar 96% de cartões 
entregues, na data de apuração do IGD-M.

Como podem ser gastos os recursos do IGD-M?

Para que os recursos do IGD-M atendam às prioridades e necessidades do município 
para o aperfeiçoamento da gestão do Programa Bolsa Família, é necessário que seja 
elaborado um planejamento do uso desses recursos de forma intersetorial, com, mi-
nimamente, a parti cipação das áreas de assistência social, de saúde e de educação. 

O MDS sugere, ainda, que seja realizado um diagnósti co inicial, também com a 
parti cipação das três áreas, para a identi fi cação das ações prioritárias a serem 
fi nanciadas com esses recursos.

O planejamento deve contemplar todas as ações, ati vidades e aquisições a serem 
fi nanciadas com recursos do IGD-M, estabelecendo uma ordem de prioridade, 
que poderá ser executada à medida que os recursos fi nanceiros forem recebidos.

ATENÇÃO: O gestor do PBF e do Cadastro Único no município é responsável 
pela aplicação dos recursos do IGD-M. Ele deve planejar e coordenar os 
trabalhos, por meio da arti culação intersetorial com as áreas de assistência 
social, saúde e educação, entre outras, e ainda estar atento para integrar 
as ações nos Planos de Assistência Social. Compete a ele prestar contas da 
uti lização dos recursos do IGD-M.
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Os recursos do IGD-M desti nam-se às ati vidades vinculadas à gestão do Bolsa 
Família e do Cadastro Único e podem ser uti lizados para:

 ● Apoiar e aprimorar as ações de inclusão e atualização dos dados das famílias 
de baixa renda no Cadastro Único, inclusive com a promoção de ações de 
emissão coleti va de documentos de registro civil, entre outros;

 ● Garanti r a estrutura operacional da gestão municipal com a aquisição de, 
por exemplo, equipamentos de informáti ca e soft wares.

 ● Aperfeiçoar e/ou viabilizar ati vidades relacionadas à gestão de 
condicionalidades e à gestão de benefí cios;

 ● Realizar o acompanhamento familiar dos benefi ciários do PBF;

 ● Promover estratégias de fi scalização do Bolsa Família e do Cadastro Único; 

 ● Implementar ações que visem ao fortalecimento do controle social do 
Programa no município;

 ● Melhorar a infraestrutura para atendimento às famílias com a aquisição, 
por exemplo, de móveis e materiais permanentes e de apoio;

 ● Realizar ati vidades de capacitação sobre o PBF e o Cadastro Único;

 ● Contratar serviços, estudos e consultorias para, por exemplo, 
sistematizar, analisar e armazenar os dados do PBF (SIGPBF, Sicon, Painel 
de Indicadores, Cadastro Único etc.) e elaborar fluxos para a organização 
do atendimento às famílias. 

O município deverá desti nar, pelo menos, 3% dos recursos transferidos, segundo 
a sistemáti ca fi xada na Portaria nº 754/2010, para o fi nanciamento de ati vidades 
de apoio técnico e operacional do controle social envolvido com a gestão do PBF. 
A execução dos recursos deverá constar da comprovação de gastos encaminhada 
pelo gestor do Fundo Municipal de Assistência Social ao Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

ATENÇÃO: Compete aos municípios decidir em quais ações voltadas ao PBF 
e ao Cadastro Único os recursos do IGD-M serão alocados, bem como qual 
o percentual desti nado a cada ati vidade e a ordem de prioridades.
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Alguns aspectos importantes relacionados à 
utilização dos recursos do IGD-M

Os recursos repassados pelo IGD-M não são um convênio entre o MDS e o 
município. Eles representam o apoio resultante de um serviço prestado, cujo índice 
refl ete cumprimento de parâmetros mínimos de qualidade da gestão do PBF e do 
Cadastro Único. Assim, o recurso do IGD-M é inserido na receita do município e a 
sua aplicação é limitada ao aperfeiçoamento da gestão do Programa Bolsa Família 
e do Cadastro Único. Consequentemente, o detalhamento da prestação de contas 
desse recurso deve respeitar as regras estabelecidas em cada município.

Para uti lizar o IGD-M, é necessário que o gestor conheça as regras e a legislação 
que orientam seu desembolso. Uma ação fi nanciada pelos recursos do IGD-M que 
não tenha sido prevista no orçamento municipal é uma despesa sem legiti midade. 
Ela não será considerada uma despesa pública.

DICA DE GESTÃO: Gestor municipal, arti cule-se com a área responsável 
pela Contabilidade, Orçamento e Finanças do município, para realizar 
corretamente a incorporação de recursos do IGD-M ao orçamento, assim 
como a sua execução, pois esses procedimentos podem variar de um 
município para outro. 

Os municípios deverão submeter suas prestações de contas dos recursos rece-
bidos do IGD-M às respectivas Instâncias de Controle Social, sendo também 
objeto de parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Em 
caso de não aprovação das contas por este Conselho, os recursos financeiros 
transferidos deverão ser restituídos pelo ente federado ao respectivo Fundo 
de Assistência Social.

É dever dos municípios que recebem recursos do IGD-M informar anualmente ao 
MDS, por meio do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social 
(Suasweb), as deliberações tomadas pelos Conselhos Municipais de Assistência 
Social sobre a comprovação de gastos. 

Caberá ao CMAS a apreciação e deliberação das comprovações de gastos dos 
recursos recebidos, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Em caso 
de aprovação total, parcial ou reprovação, esse colegiado providenciará a inserção 
dos dados conti dos nos documentos no Sistema disponibilizado pelo MDS.
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Ao ter as contas não aprovadas ou aprovadas parcialmente, o município adotará 
os seguintes procedimentos:

 ● Resti tuição dos recursos fi nanceiros referentes às contas rejeitadas 
pelo Conse lho Municipal de Assistência Social ao Fundo Municipal de 
Assistência Social; ou

 ● Elaboração de justi fi cati va contestando a não aprovação ou aprovação 
parcial da uti lização dos recursos.

Após a fi nalização de um desses procedimentos pelo município, o Conselho 
Municipal de Assistência Social informará, no SuasWeb, a nova decisão com o 
detalhamento dos seus moti vos.

ATENÇÃO: No caso de o município não ter uti lizado todos os recursos do 
IGD-M no ano em que foi feito o repasse, poderá usar o restante no ano 
seguinte. Para isso, é necessário que o município faça a reprogramação dos 
recursos na forma estabelecida na legislação vigente. 

DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre o IGD-M, seu cálculo e forma de 
uti lização, leia a Portaria MDS/GM nº 754/2010 e alterações posteriores. 
Veja, ainda, o Bolsa Família Informa nº 240, de outubro de 2010, e nº 295, 
de novembro de 2011 e nº 384, de outubro de 2013 disponíveis no síti o 
do MDS htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia. 

Consulte, também, o Caderno do
IGD-M: Manual do Índice de Gestão 
Descentralizada Municipal do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único, dis-
ponível no link: htt p://www.mds.gov.br/
bolsafamilia/gestaodescentralizada/indi-
ce-de-gestao-descentralizada-igd.

O IGD-E

Concebido a parti r da implementação bem-sucedida do Índice de Gestão 
Descentralizada do Município, o IGD-E mensura a qualidade da gestão do PBF e 
do Cadastro Único no estado. Serve de base para o cálculo do valor do recurso 
fi nanceiro a ser transferido ao estado como forma de apoio às ações de gestão.
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Os recursos são repassados aos estados diretamente do FNAS para o Fundo 
Estadual de Assistência Social.

O cálculo do IGD-E e a utilização dos recursos

O IGD-E refl eti rá o desempenho de cada estado, considerando o desempenho 
dos seus municípios. Esse índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e será calculado pela 
multi plicação dos seguintes fatores:

 ● FI – Fator de operação do PBF, composto pela média das seguintes taxas:

 » Taxa de Cobertura Qualifi cada de Cadastros (TCQC):

TCQC =

nº Cadastros Válidos de
famílias perfil CadÚnico* no estado

nº Famílias Estimadas como
público-alvo do CadÚnico** no estado

*famílias com renda familiar mensal per capita < ½ salário-mínimo. 
**esti mati va IBGE (censo 2010) de famílias com renda familiar per capita < ½ salário-mínimo.

 » Taxa de Atualização Cadastral (TAC): 

TAC =

nº Cadastros válidos e atualizados
nos últimos 2 anos, de famílias perfil 

CadÚnico no estado

nº Cadastros Válidos perfil 
CadÚnico* no estado

*famílias com renda familiar mensal per capita < ½ salário-mínimo

 » Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE): 

TAFE =

nº Crianças de Famílias Beneficiárias
do PBF c/ informação de Frequência 

Escolar no estado

nº total de Crianças de Famílias 
Beneficiárias do PBF no estado
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 » Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (TAAS): 

TAAS =

nº Famílias Beneficiárias do PBF 
com perfil e c/ informação 

da Agenda de Saúde no estado

nº total de Famílias Beneficiárias
do PBF c/ perfil saúde no estado

Para as taxas que compõem o IGD-E, considera-se:

 ‒ Famílias com perfi l Cadastro Único: aquelas com renda familiar 
mensal de até meio salário-mínimo por pessoa;

 ‒ Famílias com perfi l educação: aquelas benefi ciárias do PBF que 
possuem crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos; e

 ‒ Famílias com perfi l saúde: as benefi ciárias do PBF que têm em sua com-
po sição crianças menores de sete anos e mulheres entre 14 e 44 anos.

Assim, para chegar ao resultado do FI – fator de operação do PBF, tem-se a 
seguinte fórmula:

FII – Fator de adesão ao Sistema Único de Assistência Social: expressa se o estado 
aderiu à gestão do Suas, de acordo com a NOB/Suas; sendo atribuído valor 1 (um) 
se aderiu, ou 0 (zero) se não aderiu;

 ● FIII – Fator de existência de Coordenação Intersetorial do Programa Bolsa 
Família: deverão estar representadas, pelo menos, as seguintes áreas do 
Governo Estadual: assistência social, educação e saúde. O fator recebe o valor 
1 (um), se existe a Coordenação, ou 0 (zero), se não existe;

 ● FIV – Fator de informação da apresentação da comprovação de gastos 
dos recursos do IGD-E: indica se o gestor do Fundo Estadual de Assistência 
Social registrou, no SuasWeb, a comprovação de gastos ao Ceas. Caso o 
gestor não tenha realizado o registro no Sistema, a pontuação será igual a 
zero até que a apresentação da comprovação de gastos seja registrada; e

FI =
4

Taxa de Cobertura
Qualificada de

Cadastro
no estado

Taxa de
Atualização
Cadastral
no estado

Taxa de
Acompanhamento

da Frequência
Escolar no estado

Taxa de
Acompanhamento

da Agenda
de Saúde no estado

+ + +
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 ● FV – Fator de informação da aprovação total da comprovação de gastos 
dos recursos do IGD-E pelo Ceas: indica se este colegiado registrou, no 
SuasWeb, a aprovação integral das contas apresentadas pelo gestor do 
Feas. Caso não seja realizado o registro da aprovação, a pontuação será 
igual a 0 (zero) até a solução das pendências ou a devolução dos valores 
não aprovados pelo Feas. O repasse será restabelecido após o registro da 
aprovação das contas pelo Ceas, sem retroati vidade dos efeitos fi nanceiros.

Veja como fi ca a fórmula do IGD-E, a parti r da publicação da Portaria GM/MDS 
nº 754/2010:

Apenas receberão recursos fi nanceiros para o apoio à gestão do PBF, os estados 
que apresentarem valor do IGD-E igual ou superior a 0,6.

ATENÇÃO: Se qualquer um dos fatores for igual a 0 (zero), não haverá 
repasse de recursos para o estado.

Calculando o valor a ser repassado ao estado

Para cálculo do valor do IGD-E, a Senarc/MDS estabelece um teto mensal de 
apoio fi nanceiro a cada estado, defi nido e divulgado anualmente no endereço 
eletrônico htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/teto-do-
igd-e-por-estado.

Este teto é uti lizado como base de cálculo para o valor a ser repassado ao Estado. 
Tal valor é obti do pelo somatório dos seguintes itens:

 ● Resultado da média das taxas do Fator de Operação do PBF
(Fator I) pelo valor correspondente a 80% do teto mensal do estado;

 ● Acréscimo de 5% do teto fi nanceiro mensal, quando a Taxa de Cobertura 
Qualifi cada de Cadastros de todos os municípios for igual ou superior a 80%;
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 ● Acréscimo de 5% do teto fi nanceiro mensal, quando a Taxa de Atualização 
Cadastral de todos os municípios for igual ou superior a 80%;

 ● Acréscimo de 5% do teto fi nanceiro mensal, quando a Taxa de Frequência 
Escolar de todos os municípios for igual ou superior a 75%; e

 ● Acréscimo de 5% do teto fi nanceiro mensal, quando a Taxa de 
Acompanhamento da Agenda de Saúde de todos os municípios for igual ou 
superior a 60%.

O coordenador estadual é o responsável pela aplicação dos recursos do IGD-E 
nas fi nalidades a que se desti nam. Cabe também ao coordenador estadual, o 
planejamento arti culado e integrado das ati vidades que serão desenvolvidas 
com os recursos do IGD-E, levando em consideração as demandas da gestão do 
Programa, no que se refere às áreas de assistência social, educação e saúde. Além 
disso, ele deve disponibilizar esse planejamento ao Ceas (Portaria GM/MDS nº 
256, art. 1º, § 4º, incluído pela Portaria GM/MDS nº 319/2011). 

Como podem ser gastos os recursos do IGD-E?

 ● Na arti culação com os coordenadores estaduais de assistência social, 
educação e saúde para o aperfeiçoamento da gestão das condicionalidades 
e do acompanhamento das famílias benefi ciárias do PBF; 

 ● Na integração de políti cas públicas voltadas ao público-alvo do PBF e do 
Cadastro Único; 

 ● Na infraestrutura e logísti ca da coordenação do PBF no âmbito estadual; 

 ● Em capacitações intersetoriais com as áreas da assistência social, 
educação e saúde; 

 ● Na melhoria da logísti ca de pagamentos de benefí cios e distribuição e 
entrega de cartões do PBF, pelos municípios;

 ● Na fi scalização do PBF, atendendo às demandas formuladas pelo MDS e 
órgãos de controle.

ATENÇÃO: É vedado aos estados uti lizar os recursos repassados pelo MDS 
para pagamento de pessoal efeti vo e de grati fi cações de qualquer natureza. 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   40 18/08/2015   11:12:36



41

Alguns aspectos importantes relacionados à 
utilização dos recursos do IGD-E

A prestação de contas relati va à uti lização dos recursos do IGD-E compõe a 
prestação de contas anual do Fundo Estadual de Assistência Social e deverá estar 
disponível no próprio estado para averiguações por parte do MDS e dos órgãos de 
controle interno e externo do Programa.

É dever dos estados que recebem recursos do IGD-E informar anualmente ao 
MDS, por meio do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social 
(Suasweb), em relatório específi co para o IGD-E, as deliberações tomadas pelos 
Conselhos Estaduais de Assistência Social sobre a comprovação de gastos dos 
recursos repassados.

Ao Conselho Estadual de Assistência Social caberá a apreciação e deliberação das 
comprovações de gastos dos recursos recebidos, enviadas pelo Fundo Estadual 
de Assistência Social. Em caso de aprovação total, parcial ou reprovação, esse 
colegiado providenciará a inserção dos dados conti dos nos documentos no 
Sistema disponibilizado pelo MDS.

Ao ter as contas não aprovadas ou aprovadas parcialmente, o estado adotará os 
seguintes procedimentos:

 ● Resti tuição dos recursos fi nanceiros referentes às contas rejeitadas pelo 
Conselho Estadual de Assistência Social ao Fundo Estadual de Assistência 
Social; ou

 ● Elaboração de justi fi cati va contestando a não aprovação ou a aprovação 
parcial da uti lização dos recursos.

Após a fi nalização de um desses procedimentos pelo estado, o Conselho Estadual 
de Assistência Social informará, no SuasWeb, a nova decisão com o detalhamento 
dos seus moti vos.

O estado deverá desti nar, pelo menos, 3% dos recursos transferidos, segundo 
a Portaria nº 754/2010, para o fi nanciamento de ati vidades de apoio técnico e 
operacional do controle social envolvido com a gestão do PBF. A execução dos 
re cur sos deverá constar na comprovação de gastos encaminhada pelo gestor do 
Fundo Estadual de Assistência Social ao Conselho Estadual de Assistência Social. 
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DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre o IGD-E, seu cálculo e forma de 
uti lização, leia as Portarias MDS/GM nº 256, de 19 de março de 2010, 
com alterações posteriores, disponíveis no link htt p://www.mds.gov.br/
bolsafamilia/legislacao-1/legislacao. 

Consulte, também, o Caderno do IGD-E: Manual do Índice de Gestão 
Descentralizada Estadual do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único, disponível no link htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/secretaria-
nacional-de-renda-de-cidadania-senarc/biblioteca.

ATENÇÃO: O MDS promove curso a distância sobre o IGD-M e o IGD-E 
para gestores e técnicos estaduais e municipais do PBF, do Cadastro 
Único, membros das instâncias de controle social e parceiros dos 
programas do Ministério. O curso está disponível no Portal do MDS no 
link www.mds.gov.br/ead.

Quais são os sistemas de apoio à gestão 
descentralizada do PBF e do Cadastro Único?

O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) é um sistema 
informati zado, com acesso via internet, no qual fi cam armazenadas as principais 
informações gerenciais do Programa. 

O SIGPBF contém vários aplicati vos de gestão do Bolsa Família e é a ferramenta 
indispensável para a gestão do Programa e do Cadastro Único. Além de 
disponibilizar dados atualizados das equipes que parti cipam da gestão do 
Programa nas três esferas de governo, o Sistema também permite acompanhar 
as informações de adesão e fornece instrumentos de apoio à gestão, tornando 
mais ágil a comunicação dos gestores e coordenadores com o MDS.

Este Sistema é desti nado, especifi camente, aos gestores e técnicos municipais e 
coordenadores e técnicos estaduais que trabalham na gestão do Bolsa Família 
e do Cadastro Único. No entanto, outros grupos que parti cipam do processo 
de gestão podem também fazer uso desta ferramenta, tais como: os órgãos de 
controle, as Instâncias de Controle Social, os cidadãos e os benefi ciários que 
buscam obter informações sobre a gestão local. O SIGPBF pode ser acessado por 
qualquer cidadão no modo “acesso público”.
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ATENÇÃO: Ao gestor do Bolsa Família compete cadastrar e defi nir o perfi l 
de cada usuário em seu município no SIGPBF.

O Sistema não apenas permite a inserção dos dados cadastrais do gestor munici pal, 
como também dos dados da prefeitura, do prefeito, das ICS e de seus conselheiros.

Para o bom andamento da gestão comparti lhada do PBF, é fundamental a 
atualização dos dados das gestões locais quanto às prefeituras, prefeitos, gestores 
e ICS. Esses dados são uti lizados para o envio de comunicações aos municípios, 
como, por exemplo, ofí cios, comunicados, e-mails, contatos telefônicos, 
publicações, para planejar e implementar estratégias de capacitação e, ainda, 
para validar o acesso do gestor ao SIGPBF com geração de login e senha. 

É importante que qualquer ti po de alteração nos dados seja realizada o mais 
rápido possível no SIGPBF, considerando que os contatos desatualizados impedem 
a comunicação entre o MDS e os gestores, coordenadores e técnicos do PBF.

O SIGPBF permite que municípios e estados façam online as alterações de 
informações. Contudo, algumas alterações realizadas no Sistema necessitam do 
encaminhamento posterior de documentos para validação pela Senarc.

O SIGPBF contém diversos aplicati vos importantes que auxiliam o trabalho do 
gestor/técnico, tais como:

 ● Transmissão de Arquivos/Dados;

 ● Controle de Acesso;

 ● Gestão do Cadastro;

 ● Gestão de Benefí cios;

 ● Estados e Municípios.

É importante mencionar ainda que o Sistema de Condicionalidades (Sicon) é 
o aplicati vo do SIGPBF que integra as informações de acompanhamento de 
condicionalidades das áreas de saúde e educação. Este Sistema consolida as 
informações dos Sistemas parceiros, tais como o Sistema Presença – PBF (MEC) 
e o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (MS), nos quais são 
registradas as informações do acompanhamento de condicionalidades. 

Conheça o Sicon com mais detalhes nas Unidades 7 e 8.
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O acesso sistemáti co e diário ao SIGPBF e seus aplicati vos permite ao gestor 
acompanhar o desenvolvimento do Bolsa Família e propor ações a fi m de resolver 
ou minimizar possíveis difi culdades de implementação do Programa.

ATENÇÃO: Acesse o SIGPBF no endereço eletrônico htt p://www.mds.gov.
br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia. 

DICA DE GESTÃO: Entenda mais sobre o SIGPBF lendo o Bolsa Família 
Informa nº 248, de 23 de dezembro de 2010.

Conheça os aplicati vos do SIGPBF e consulte os Guias de Navegação: 
htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/sistema-de-gestao-do-
programa-bolsa-familia-sigpbf.

Outros sistemas que auxiliam a gestão do 
Bolsa Família

Além dos aplicati vos disponíveis no SIGPBF, outros sistemas e aplicati vos 
auxiliam na gestão do Programa. São eles:

 ● Sistema de Cadastro Único (V7): no Sistema de Cadastro Único são incluídos 
e atualizados os dados das famílias de baixa renda, por meio da digitação 
dos dados coletados nas entrevistas de cadastramento. O PBF seleciona, 
de forma automáti ca e impessoal, na base do Cadastro Único, as famílias 
com perfi l do Programa. Por isso, conhecer este Sistema é fundamental. 
Para saber mais sobre este tema, consulte o Manual de Gestão do Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal.

 ● Sistema de Gestão de Benefí cios: é o sistema responsável pela opera-
cionalização das ati vidades de gestão de benefí cios que permite, entre 
outras funções, o bloqueio, desbloqueio, cancelamento e reversão de 
cancelamento do benefí cio. Este Sistema permite também a consulta e a 
geração de relatórios fi nanceiros e operacionais dos benefi ciários do PBF 
no município. A disponibilização e a manutenção desse Sistema são de 
responsabilidade da CAIXA.

 ● Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa 
Família (Sistema Presença – PBF): este Sistema foi desenvolvido para o registro 
da frequência escolar de crianças e jovens entre 6 e 17 anos de idade integrantes 
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das famílias que parti cipam do Bolsa Família – condicionalidade relacionada à 
educação. Está sob a responsabilidade do Ministério da Educação. 

 ● O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde: é o Sistema 
de acompanhamento e registro da condicionalidade relacionada à área da 
saúde para famílias com crianças menores de sete anos e mulheres entre 14 
e 44 anos, bem como gestantes e nutrizes. Sua criação e manutenção são 
de responsabilidade do Ministério da Saúde.

 ● Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro 
Único (Cecad): o Cecad é uma ferramenta desenvolvida pelo MDS para 
subsidiar ações de gestores estaduais e municipais no planejamento e 
implementação de políti cas públicas voltadas para as famílias de baixa 
renda. Esse Sistema é um importante instrumento de apoio à gestão, pois 
disponibiliza informações que permitem identi fi car demandas sociais das 
famílias inscritas no Cadastro Único e planejar a oferta de equipamentos 
e serviços públicos com base em um dinâmico diagnósti co socioterritorial. 

Quais são os canais de comunicação entre o 
MDS, estados, municípios e o Distrito Federal?

 ● Ouvidoria do MDS: permite aos estados, municípios e Distrito Federal 
obter informações, esclarecer dúvidas, dar sugestões sobre o Programa ou 
ainda denunciar irregularidades. Esse serviço está disponível pelo telefone 
0800 707 2003, pelo formulário eletrônico disponível em www.mds.gov.br/
form_ouvidoria ou pelo endereço: Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 9º Andar, Salas 936 
e 940 – CEP 70046-900 – Brasília – DF.

 ● Central de Relacionamento do MDS: permite aos estados, municípios, 
Distrito Federal e a qualquer cidadão obter informações e esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. 
Este atendimento está disponível pelo telefone 0800 707 2003, e-mail: 
bolsa.familia@mds.gov.br e pelo formulário do Fale com o MDS, disponível 
no síti o do MDS.

 ● Síti o do Programa Bolsa Família: página na web em que estão publicadas 
informações referentes ao Programa, tais como: leis, portarias, decretos, 
instruções normati vas, instruções operacionais, manuais e Observatório 
de Boas Práti cas. Na página inicial, são postadas as notí cias mais recentes 
sobre temas, eventos ou orientações relacionadas ao PBF. Disponível no 
seguinte endereço: www.mds.gov.br/bolsafamilia.
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 ● Bolsa Família Informa: é um informati vo semanal enviado por e-mail para 
os gestores do PBF que tem como objeti vo esclarecer, de forma detalhada, 
as principais ações do Programa, orientando municípios e estados sobre 
ati vidades de gestão e também informando as novidades do Bolsa Família. 
Todas as edições desse informati vo são publicadas no link htt p://www.mds.
gov.br/bolsafamilia/informes. 

DICA DE GESTÃO: Inclua em sua roti na a leitura dos Informes do PBF, para 
se manter sempre atualizado em relação às novas orientações, calendários 
de implementação, leis, regulamentações, entre outros. 

Existem, ainda, outros canais de comunicação, que possibilitam que os gestores 
do PBF mantenham contato com as demais insti tuições envolvidas diretamente 
com a execução do Programa. São eles:

 ● Ministério da Educação – Central de Atendimento aos Operadores: 
essa Central tem como objeti vo esclarecer dúvidas dos gestores em 
relação ao acompanhamento da frequência escolar das crianças e 
dos jovens benefi  ciados do Programa. Veja como obter informações 
sobre o acompanhamento da frequência escolar no endereço:
htt p://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br;

 ● Ministério da Saúde – Suporte aos Usuários: esse serviço visa esclarecer 
dúvidas dos gestores sobre o acompanhamento da agenda da saúde. 
Obtenha as informações no endereço: htt p://nutricao.saude.gov.br/
acao_bolsafamilia.php;

 ● Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS: essa Secretaria 
disponibiliza um serviço de atendimento aos gestores para esclarecer 
dúvidas quanto ao acompanhamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo do Peti . Para mais informações, acesse o 
endereço: htt p://www.mds.gov.br/assistenciasocial; e

 ● Caixa Econômica Federal (CAIXA) – Central de Atendimento CAIXA: 
para esclarecimento de dúvidas e difi culdades operacionais no Sistema 
de Cadastro Único e do Sistema de Gestão de Benefí cios, a CAIXA dispo-
nibiliza um serviço de ligação gratuita. Acesse o endereço: htt p://www1.
caixa.gov.br/atendimento/index.asp e obtenha mais informações.

Conti nue seus estudos e conheça, na Unidade 3, as ações de controle e a 
parti cipação social do Bolsa Família.
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------ Unidade 3 ------

A Instância de Controle Social do 
Programa Bolsa Família 

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender o papel da parti cipação e controle social na implementação e 
no acompanhamento de políti cas públicas;

 ● Identi fi car as regras para formalização da Instância de Controle Social do PBF;

 ● Reconhecer a importância da atuação da ICS no Bolsa Família; e

 ● Conhecer o papel do gestor municipal em relação às Instâncias de Controle 
Social do Programa.

PARA REFLETIR: Qual é a importância da parti cipação e do controle social 
na implementação de políti cas públicas? De que modo esta parti cipação e 
controle ocorrem no Programa Bolsa Família?

O marco histórico e legal dos direitos de cidadania no Brasil é a promulgação da 
Consti tuição Federal de 1988. O art. 1º, parágrafo único, ressalta a importância 
de cada cidadão: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Consti tuição”.

Assim, é importante compreender o modo como a parti cipação da sociedade na 
formulação, na gestão e no controle social das políti cas públicas se efeti va no 
Brasil e, mais especifi camente, no Programa Bolsa Família.

A parti cipação e o controle social na implementação de políti cas públicas são 
possíveis de se realizar apenas em contextos democráti cos. A parti cipação social é a 
possibilidade de todo cidadão brasileiro contribuir com propostas que infl uenciem 
as tomadas de decisão do poder público e a implementação de políti cas públicas. 

Essa parti cipação contí nua junto à gestão pública, além de permiti r que os cidadãos 
contribuam na formulação das políti cas públicas, possibilita o atendimento efeti vo 
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das necessidades da população e a fi scalização permanente da aplicação dos 
recursos públicos. Dessa forma, os cidadãos exercem seu direito de controle social.

É por meio do controle social que o cidadão exige transparência e uso adequado 
dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo a efi ciência no 
atendimento à sociedade.

Desse modo, é garanti do à sociedade brasileira parti cipar ati vamente em 
espaços públicos de decisão; acompanhar, avaliar e fi scalizar a implementação 
das políti cas públicas; comparti lhar ideias e se corresponsabilizar pelas ações 
que visem ao bem social.

O controle social é um mecanismo importante de fortalecimento da cidadania, 
pois estabelece a parti cipação do cidadão na gestão pública, na fi scalização e no 
monitoramento das ações da administração pública. 

ATENÇÃO: O controle e a participação social na execução das políticas 
públicas são fundamentais não apenas para garantir que 
elas se realizem de acordo com 
os propósitos estabelecidos, 
mas também para fortalecer os 
princípios democráticos e de 
transparência da administração 
pública de um país.

A Instância de Controle Social
no Programa Bolsa Família 

No Bolsa Família, a participação social ocorre, sobretudo, por meio de um 
conselho formalmente constituído no ato de adesão do município ao Programa, 
denominado de Instância de Controle Social (ICS) do Programa Bolsa Família. 
A criação ou designação desse Conselho é obrigatória e visa garantir os 
princípios de transparência da política pública e da gestão compartilhada que 
regem o PBF.
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ATENÇÃO: A Lei nº 10.836/2004 estabelece, no art. 8º, que “a execução 
e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e 
dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços 
entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a parti cipação 
comunitária e o controle social. [...].” O art. 9º da mesma lei prevê ainda 
que “o controle e a parti cipação social do Programa Bolsa Família serão 
realizados, em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado 
pelo poder público municipal, na forma do regulamento.”

O Decreto nº 5.209/2004 defi ne que compete aos municípios consti tuir 
formalmente uma Instância de Controle Social, em âmbito local.

ATENÇÃO: O município tanto pode criar um Conselho de Controle Social 
exclusivo para acompanhar a implementação do Bolsa Família, quanto pode 
delegar essa função a um conselho já existente. Nesse caso, o conselho 
deve ser designado formalmente pelo poder público municipal como a 
Instância de Controle Social do PBF.

Tem sido frequente a designação do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) como Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família. Isso porque, 
além desse Conselho ser responsável pela aprovação da prestação de contas do 
uso do recurso do IGD, na maior parte dos municípios a gestão do Bolsa Família 
está na área de Assistência Social, tornando-se uma boa práti ca, que inclusive 
pode fortalecer a gestão do Bolsa Família. 

Caso a ICS do Bolsa Família não seja o Conselho Municipal de Assistência Social, é 
importante que haja uma interação entre os dois conselhos, uma vez que, como 
dito anteriormente, o CMAS é responsável pela aprovação dos gastos do IGD, 
conforme estabelece o Decreto nº 7.332, de 19 de outubro de 2010, e o art. 6º da 
Resolução nº 15, de 24 de maio de 2011.

ATENÇÃO: Todos os CMAS têm agora atribuições de atuação em relação ao 
Controle Social do Bolsa Família. 

Segundo este Decreto, a composição da ICS do Bolsa Família deve considerar três 
aspectos: paridade governo-sociedade, representati vidade e intersetorialidade.
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Por paridade governo-sociedade, entende-se que a ICS deve ter em sua 
composição, além dos representantes do governo local, no mínimo, metade dos 
seus membros indicados por enti dades da comunidade. A representati vidade 
da ICS efeti va-se pela parti cipação de componentes legiti mamente indicados 
pela sociedade e pelo governo, das diversas insti tuições e órgãos existentes no 
município. Por fi m, a intersetorialidade refere-se à arti culação das disti ntas áreas 
que estão envolvidas na gestão do PBF, principalmente as áreas da assistência 
social, saúde e educação.

Além desses três aspectos, fazem parte dos princípios da Instância de Controle 
Social a permanência, compreendida nesse contexto como a obrigatoriedade do 
funcionamento contí nuo da ICS, com procedimentos estabelecidos por meio de 
normas e regimentos para dar conhecimento à população de sua existência e 
atribuições; e a autonomia, entendida como o funcionamento da ICS de forma 
independente, impedindo que suas ações sofram interferência de interesses 
parti culares ou diferentes dos públicos.

Cabe lembrar que a paridade governo-sociedade, a permanência e a autonomia 
devem estar garanti das nas ICS do Bolsa Família, sejam elas designadas ou criadas 
para este fi m.

Com base nesses princípios, as Instâncias de Controle Social do PBF possuem uma 
agenda mínima de ati vidades que podem ser desenvolvidas, como por exemplo: 

 ● Cadastramento das famílias no Cadastro Único
Observar se as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do 
município foram cadastradas; se a roti na de atualização dos dados cadastrais 
é periódica; e se as famílias cadastradas com perfi l para inclusão no Bolsa 
Família são as que foram benefi ciadas pelo Programa.

 ● Condicionalidades
Verifi car se o poder público local oferece serviços adequados de educação 
e saúde.

 ● Gestão de benefí cios
Acompanhar as ações relati vas às alterações nos benefí cios das famílias. 

 ● Ações de fi scalização do Programa
Subsidiar a fi scalização realizada pelo MDS, bem como acompanhar todas as 
fases do uso do recurso do IGD-M, do planejamento à execução, para garanti r a 
intersetorialidade das ações previstas e que os recursos uti lizados contribuam, 
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efeti vamente, para a melhoria da gestão do PBF no município. Além disso, 
cabe ao Conselho Municipal da Assistência Social aprovar a prestação de 
contas da aplicação dos recursos do IGD-M pela gestão municipal do PBF. 

Vale destacar que a Instância de Controle Social também tem papel importante 
na identi fi cação e no estí mulo da integração e oferta de políti cas e programas, 
que favoreçam o desenvolvimento das capacidades das famílias benefi ciárias do 
PBF de seu município. 

Os estados também têm atribuições em relação às Instâncias de Controle 
Social. Contribuir para o fortalecimento das ICS municipais é uma delas. Outra 
responsabilidade do estado é a de colaborar para o desenvolvimento da 
capacitação das ICS municipais e disseminar informações que as fortaleçam. Deve 
contribuir, ainda, para o acompanhamento das ati vidades realizadas pelas ICS, 
além de insti tuir a própria Instância de Controle Social Estadual.

A Instrução Normati va nº 01/2005 determina que a parti cipação e o controle 
social do Programa Bolsa Família no âmbito estadual poderão ser exercidos por 
um conselho, insti tuído, formalmente, nos moldes do conselho municipal. 

O Governo Federal, por meio do MDS, colabora com o trabalho das Instâncias 
de Controle Social do PBF:

 ● Orientando os estados e municípios sobre o papel e a relevância da atuação 
das ICS; 

 ● Mantendo atualizado o banco de dados com as informações das ICS e de 
seus membros; 

 ● Promovendo capacitações para os membros das ICS em parceria com os 
entes federados; e

 ● Produzindo e disponibilizando material informati vo sobre o tema.

Qual a importância da atuação das Instâncias 
de Controle Social no PBF?

Ter uma Instância de Controle Social atuante no município é muito importante, 
pois o acompanhamento efeti vo da sociedade civil na gestão do PBF contribui para 
uma maior transparência das ações governamentais, aumenta a garanti a de acesso 
das famílias em situação de maior vulnerabilidade social, além de colaborar para 
o aperfeiçoamento do Programa, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   51 18/08/2015   11:12:37



52

A fi m de que a ICS contribua com o aperfeiçoamento da implementação do Bolsa 
Família, é necessário esti mular a atuação dos conselheiros, o conhecimento sobre 
o Programa e a realidade social do município, fortalecendo a ICS como um espaço 
de parti cipação e controle social do PBF. 

A Instância de Controle Social também pode colaborar com o aperfeiçoamento do 
Bolsa Família, por meio do comparti lhamento de experiências com outros municípios 
e estados e também pela realização de estratégias e de parcerias intermunicipais.

Qual o papel do gestor municipal do PBF em 
relação às Instâncias de Controle Social?

Considerando que muitas ações da ICS envolvem uma interação com os 
responsáveis pela implementação do PBF no município, o gestor do Programa 
também possui compromissos e responsabilidades em relação à Instância de 
Controle Social. Essas atribuições têm como objeti vo viabilizar parcerias em prol 
do sucesso do Bolsa Família. Assim, são responsabilidades do gestor municipal:

 ● Disponibilizar informações relati vas à gestão local do PBF para que a ICS 
possa realizar o acompanhamento do Programa;

 ● Assegurar a parti cipação da ICS no planejamento das ações do PBF 
desenvolvidas localmente; 

 ● Comparti lhar informações sobre o funcionamento da administração pública 
com a ICS, com o objeti vo de facilitar a compreensão dos programas e 
políti cas públicas existentes; 

 ● Divulgar a existência da ICS à população local, seu papel e relevância; 

 ● Providenciar o credenciamento dos conselheiros da ICS no Sistema de 
Gestão de Benefí cios e nos Sistemas da Senarc; 

 ● Garanti r a manutenção das informações cadastrais da ICS junto ao MDS;

 ● Arti cular espaço fí sico com condições adequadas para o funcionamento da ICS;

 ● Arti cular processos de capacitação para os conselheiros da ICS; e

 ● Disponibilizar recursos repassados pelo Governo Federal, como o IGD-M, 
para o aprimoramento das ações desenvolvidas pela ICS.
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ATENÇÃO: Os compromissos assumidos pelo gestor municipal com as ICS 
potencializam o trabalho exercido pelo controle social, na medida em que 
mobilizam a confi ança dos conselheiros nas ações do poder público local e 
favorecem a parti cipação da sociedade civil.

Assim, para que a Instância de Controle Social se efeti ve integralmente, o gestor 
municipal tem importante papel, pois compete a ele viabilizar o acesso às 
informações sobre o Programa, acolher as sugestões dos conselheiros e arti cular 
junto à administração pública a estrutura operacional necessária para o seu 
funcionamento, tais como: equipamentos, espaço fí sico e recursos fi nanceiros.

O gestor municipal, como representante da administração pública, deve atuar 
de forma a promover a transparência na implementação de políti cas públicas. 
Colaborar para que a ICS possa realizar plenamente as suas ati vidades é uma das 
formas de dar transparência à gestão do Programa em seu município.

DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre a ICS, acesse as publi ca ções:

• Exercendo o Controle Social do PBF e Atuação das Instâncias de 
Controle Social, no link htt p://www.mds.gov.br/biblioteca/secretaria-
nacional-de-renda-de-cidadania-senarc/manuais; 

• Vídeos de Capacitação para Conselheiros, no link htt p://www.mds.gov.
br/bolsafamilia/capacitacao; e

• Informes de Controle Social do PBF, enviados, mensalmente, por e-mail 
e disponíveis no link htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/
informe-controle-social.

Na Unidade 4, será abordado um tema importante para a efeti vidade e a 
transparência da implementação do PBF: as ações de fi scalização interna e externa 
do Bolsa Família.
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------ Unidade 4 ------

A fiscalização do recebimento
indevido de benefícios do PBF

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Reconhecer as noções gerais sobre a fi scalização da Administração Pública;

 ● Verifi car como é efetuada a fi scalização do recebimento indevido de 
benefí cios do Programa Bolsa Família;

 ● Identi fi car o amparo legal para esta fi scalização; 

 ● Disti nguir as competências dos entes federados e da ICS para a fi scalização 
do Bolsa Família; e

 ● Identi fi car e compreender os procedimentos de fi scalização no PBF.

PARA REFLETIR: Qual é o papel da fi scalização do recebimento in de vido de 
benefí cios do PBF?

A fiscalização das ações públicas 

Um Estado democráti co e transparente pressupõe diversas formas de controle 
da Administração Pública. Para o poder público, as duas formas de controle mais 
importantes são os controles externo e interno.

O controle interno é realizado pelo poder do próprio ente federado, Governo Federal, 
governos estaduais, municipais ou do Distrito Federal e tem por objeti vo contribuir 
para uma efi ciente execução dos programas de governo, diminuindo, assim, os riscos 
de desvio de recursos e de aplicação inadequada de dinheiro público. No caso do Poder 
Executi vo Federal, esse controle é feito pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Já no controle externo, há a fi scalização de um poder sobre os atos 
administrati vos de outro. A fi scalização do Poder Executi vo é exercida pelos 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   54 18/08/2015   11:12:37



55

Tribunais de Contas, vinculados ao Poder Legislati vo e também pelo Ministério 
Público e pelo Poder Judiciário.

A sociedade também fi scaliza o Estado, sobretudo por meio do chamado Controle 
Social, conforme você estudou na Unidade anterior.

Dessa forma, a sociedade desempenha importante papel na fi scalização, pois, além 
de combater as irregularidades prati cadas contra um programa governamental, 
tem a função de incenti var a atuação correta tanto do agente público responsável 
por sua execução, quanto dos desti natários desse programa, ao deixar claro para 
todos esses atores o risco de serem processados e punidos.

Contribuem para a boa gestão das políti cas públicas: a existência de mecanismos 
permanentes para avaliar a sua execução; a fi scalização da implementação dos 
programas de governo; e a realização das auditorias sobre a gestão e aplicação dos 
recursos públicos. Essas medidas têm como foco a prevenção de irregularidades 
e de desvios de verbas públicas, bem como a criação de mecanismos de 
transparência, a fi m de promover a prestação de contas para a sociedade. 

A fi scalização do PBF é uma forma de controle que contribui para a efeti vidade e 
a transparência da sua gestão. 

Como é efetuada a fi scalização do recebimento indevido de benefí cios do 
Programa Bolsa Família?

Além das ações realizadas pelos órgãos de controle interno e externo do Poder 
Executi vo, o MDS possui uma área de fi scalização voltada para a apuração do 
recebimento indevido de benefí cios caracterizada na Lei nº 10.836, de 2004.

Essa ati vidade é feita pela Senarc, por meio da Coordenação-Geral de 
Acompanhamento e Fiscalização (CGAF), subordinada ao Departamento de 
Operação (Deop) da Secretaria, e também pelas administrações municipais, por 
intermédio da gestão local do PBF.

As ICS do Bolsa Família, entre suas atribuições, devem apoiar o poder público na 
fi scalização do recebimento indevido de benefí cios, por famílias benefi ciárias que 
não se enquadram nos critérios de elegibilidade do Programa.

O objeti vo central da fi scalização realizada pela Senarc é reprimir e inibir as 
situações de recebimento indevido de benefí cios que tenham sido ou venham a 
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ser concedidos em razão das seguintes situações:

 ● Para o befi ciário:

 » Prestar informações falsas; ou

 » Uti lizar qualquer outro meio ilícito a fi m de ingressar indevidamente no 
PBF ou de se manter no Programa;

 ● Para o agente público:

 » Inserir ou mandar inserir dados ou informações falsas ou diversas das 
que deveriam ser inscritas no Cadastro Único; ou

 » Contribuir para que pessoa diferente do benefi ciário ti tular receba o 
benefí cio.

ATENÇÃO: Os benefi ciários, os cidadãos em geral e a sociedade civil 
organizada podem apresentar informações sobre indícios de irregularidades 
de que tenham notí cia. Para tanto, o MDS dispõe de canais próprios para 
receber denúncias, por e-mail: ouvidoria@mds.gov.br ou por telefone: 
0800-707-2003. É importante que o informante tenha em mãos dados 
que permitam identi fi car a família denunciada, evitando equívocos com 
pessoas de mesmo nome. Consulte o Bolsa Família Informa nº 337, de 27 de 
setembro de 2012, no link htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/
informe-gestores/Informe%20337%20fi nal.pdf

Amparo legal para a fiscalização no Programa 
Bolsa Família

Como visto anteriormente, a Lei nº 10.836, de 2004, determina, no art. 8º, que 
a execução e a gestão do PBF ocorrerão de forma descentralizada, por meio da 
conjugação de esforços entre os entes federados, observadas a intersetorialidade, 
a parti cipação comunitária e o controle social.

Compete à Senarc a coordenação da ação de fi scalização que visa apurar a 
conduta dolosa do agente público responsável pela organização e manutenção do 
Cadastro Único e também do benefi ciário que recebeu indevidamente, conforme 
previsto nos arts. 14 e 14-A da Lei nº 10.836, de 2004.
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O art. 14 da referida lei defi ne a responsabilidade do servidor ou agente que 
trabalha com a organização e a manutenção do Cadastro Único. Será penalizado 
aquele que dolosamente, ou seja, intencionalmente, inserir dados ou informações 
não verdadeiras no Cadastro Único e também aquele que contribuir para que 
outra pessoa que não o benefi ciário ti tular receba o benefí cio.

A sanção administrati va prevista para esses casos é multa, cujo valor será defi nido 
entre o dobro e o quádruplo da quanti a recebida indevidamente.

Já o art. 14-A estabelece a penalidade e o procedimento a ser adotado quando for 
constatado que o benefi ciário, intencionalmente, prestou informações falsas ou 
uti lizou qualquer outro meio ilícito, a fi m de indevidamente entrar ou se manter no 
Programa Bolsa Família – como, por exemplo, omiti r informações sobre sua renda 
ou sobre sua composição familiar no cadastramento ou na atualização cadastral.

A sanção administrativa para o beneficiário é a devolução dos recursos 
recebidos indevidamente, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

A apuração de irregularidades relati vas ao recebimento indevido de benefí cios 
do PBF e o ressarcimento aos cofres públicos são tratados também no Decreto nº 
5.209, de 2004, nos arts. 33 a 35, que foram aperfeiçoados pelo Decreto nº 7.852, 
de 30 de novembro de 2012, conforme descrito a seguir.

O art. 33 fala da responsabilidade da Senarc de apurar as denúncias ou indícios 
de recebimento indevido de benefí cios do Bolsa Família. O não atendimento 
às solicitações de apuração poderá repercuti r no valor do IGD e na adoção de 
medidas previstas no Termo de Adesão, conforme o § 1º do art. 8º da Lei nº 
10.836, de 2004.

Já o art. 34 aborda a responsabilização dos benefi ciários do PBF que, dolosamente, 
prestarem informações falsas ou uti lizarem qualquer outro meio ilícito para 
ingressar indevidamente ou se manter como benefi ciário do Bolsa Família. Nesse 
caso, a pessoa será processada administrati vamente e penalizada a ressarcir os 
valores recebidos indevidamente.

É importante salientar que a Senarc poderá convocar benefi ciários do Bolsa ou 
dos programas remanescentes, diretamente ou por meio de arti culação com a 
gestão municipal, para apresentar as informações solicitadas. Caso o benefi ciário 
não atenda à convocação, será excluído do PBF.
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A parti r das informações prestadas pelo benefi ciário, o processo administrati vo 
poderá indicar as seguintes conclusões:

 ● Não existência de dolo: se o benefi ciário não agiu com dolo ou não foi 
possível comprovar a práti ca de conduta dolosa, o benefí cio será cancelado 
e o processo administrati vo encerrado.

 ● Existência de dolo: comprovada a existência de dolo, o benefi ciário será 
noti fi cado, pela Senarc, para apresentar defesa no prazo de 30 dias, a contar 
da data do recebimento da noti fi cação. 

Caso não apresente defesa ou quando a justi fi cati va não for sufi ciente para mostrar 
que ele não agiu de má-fé, o benefi ciário será noti fi cado novamente, dessa vez 
para devolver o valor recebido de forma indevida, atualizado conforme legislação, 
no prazo de 60 dias, contados a parti r do recebimento da segunda noti fi cação. 

Ao receber a segunda noti fi cação, o benefi ciário poderá ainda apresentar recurso 
à Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no prazo de 
30 dias. É importante ressaltar que o recurso interrompe o prazo para devolução 
dos valores recebidos indevidamente, até o seu julgamento.

ATENÇÃO: O benefi ciário que for obrigado a devolver os recursos recebidos 
indevidamente fi cará impedido de voltar para o Programa pelo período de 
um ano, contado da quitação da dívida, conforme prevê o § 9º, do art. 34 
do Decreto nº 5.209/04.

Uma novidade da legislação é a possibilidade de devolução voluntária dos 
valores de benefí cios recebidos indevidamente. Se a devolução for feita antes do 
recebimento de qualquer denúncia ou de início de procedimento de apuração, 
o benefi ciário não sofrerá:

 ● Abertura de processo de fi scalização;

 ● Atualização monetária do valor recebido indevidamente; e

 ● Impedimento de retornar ao PBF, caso futuramente venha a se enquadrar 
nos critérios para recebimento de benefí cios.
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O art. 35 fala sobre a atuação dolosa do agente público nos seguintes casos:

 ● No cadastramento das famílias, inserir ou fi zer inserir dados ou informações 
falsas ou diferentes das que deveriam constar no Cadastro Único; ou

 ● Contribuir para que outra pessoa, que não o benefi ciário fi nal, receba o 
benefí cio.

Ao identi fi car qualquer uma dessas práti cas, a Senarc cancelará os benefí cios 
resultantes desse ato irregular e recomendará ao Poder Executi vo Municipal ou 
do Distrito Federal a instauração de sindicância ou de Processo Administrati vo 
Disciplinar (PAD) para apurar a conduta do agente público. Além disso, poderá 
encaminhar o caso para investi gação pelo Ministério Público. 

ATENÇÃO: Confi rmada a práti ca de qualquer das infrações acima, seja em 
âmbito administrati vo ou judicial, será aplicada multa ao agente público, 
conforme previsto no § 2º do art. 14 da Lei nº 10.836, de 2004.

SAIBA MAIS: Ação dolosa é uma conduta intencional de uma pessoa para 
transgredir uma norma, seja em seu benefí cio ou em benefí cio de terceiro, 
assumindo assim, os riscos de sofrer as sanções previstas na legislação. 
Então, toda pessoa que faz algo ilegal de forma consciente está agindo de 
má-fé, o que caracteriza uma conduta dolosa.

Para evitar o recebimento indevido de benefí cios, a Senarc atua nos seguintes 
controles:

 ● Prévio: busca impedir a realização de ato ilegal ou contrário ao interesse 
público. Por exemplo: processos de auditoria do Cadastro Único para 
verifi cação da renda declarada, em comparação com o rendimento 
registrado em outros cadastros públicos disponíveis com informações sobre 
emprego, recebimento de benefí cios previdenciários ou sociais etc.;

 ● Concomitante: exercido ao mesmo tempo em que se realiza a ati vidade. Por 
exemplo: os sistemas que realizam a seleção de benefi ciários para ingresso 
no Bolsa Família verifi cam, de forma automáti ca e impessoal, se os inscritos 
no Cadastro Único atendem aos critérios para o recebimento do benefí cio; e
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 ● Posterior: é a fi scalização no senti do estrito. Ao receber denúncias ou in  for   ma-
ções sobre possíveis irregularidades, a Coordenação-Geral de Acompanha -
men to e Fiscalização do PBF realiza diligências e averiguações in loco e a 
distância, acionando a gestão local do PBF para que confi ra informações do-
cu mentais com aquelas lançadas nos sistemas e realize entrevistas e visitas 
domiciliares, elaborando pareceres sociais sobre a situação da família com 
o objeti vo de conhecer a situação real de composição familiar e renda, 
principalmente.

A Senarc realiza, ainda, o acompanhamento do Bolsa Família, com o objeti vo 
de identi fi car a existência de falhas em sua gestão e propor a melhoria de seus 
processos. Este acompanhamento é realizado coti dianamente em razão das 
situações identi fi cadas na execução descentralizada do Programa e do resultado 
da atuação dos órgãos e instâncias de controle.

Quais são as competências do MDS/Senarc, dos 
municípios e da Instância de Controle Social 
quanto à auditoria, ao acompanhamento e à 

fiscalização do PBF?

 ● Compete ao MDS/Senarc:

 » Fornecer, em tempo oportuno, informações e/ou documentos 
requisitados pelos órgãos de controle;

 » Prover o acesso às bases de dados e informações relacionadas ao 
Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único;

 » Fornecer informações quando constatado indício de crime ou de 
improbidade na execução do Bolsa Família; 

 » Divulgar informati vos, roteiros práti cos, manuais, orientações e 
publicações sobre o Programa;

 » Realizar auditorias por meio de análise das bases de dados e sistemas, 
em especial da base do Cadastro Único, a fi m de identi fi car duplicidades 
e divergências de informações;

 » Fiscalizar e acompanhar, nos termos da legislação vigente, ações 
realizadas na gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro, nos 
âmbitos municipal, estadual e do Distrito Federal; e

 » Examinar as denúncias recebidas e adotar medidas de fi scalização por 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   60 18/08/2015   11:12:38



61

meio de visitas aos municípios ou a distância, encaminhando pedidos 
de averiguação aos gestores municipais do PBF ou para a CAIXA.

 ● Cabe aos municípios:

 » Promover, na esfera municipal, ações para viabilizar a instrução 
dos procedimentos de fi scalização realizados no âmbito da gestão 
intersetorial do PBF;

 » Promover a apuração e/ou o encaminhamento, às instâncias cabíveis, 
de denúncias sobre irregularidades na execução do Bolsa Família ou no 
Cadastro Único no âmbito local; e

 » Prestar as informações solicitadas pelos órgãos de controle e fi scalização 
do PBF no âmbito das ações promovidas para apuração de irregularidades 
no Cadastro Único e no Bolsa Família, inclusive quando realizadas por 
meio dos sorteios públicos.

Além de prestar informações quando requeridas, cabe ao gestor municipal 
adotar as seguintes providências com o objeti vo de identi fi car as irregularidades 
descritas nos arts. 14 e 14-A da Lei nº 10.836/2004: 

 ● Regularizar a situação dos benefi ciários no Cadastro Único, em especial o 
campo relati vo à renda, observando o § 1º do art. 6º da Portaria nº 617, 
de 2010, que esclarece que não deverá ser ultrapassado o limite de meio 
salário-mínimo como renda familiar per capita máxima para o recebimento 
do benefí cio do PBF;

 ● Caso seja verifi cado que a família já não possui perfi l para o Bolsa Família, 
informar a data em que deixou de atender aos critérios do Programa;

 ● Apurar e informar se a família agiu de má-fé (dolo) para receber 
indevidamente o benefí cio;

 ●  Informar o histórico da evolução da renda per capita familiar, em especial 
das famílias que tenham servidor público em sua composição, e os valores 
salariais recebidos desde a concessão do benefí cio, incluindo os rendimentos 
do serviço público até aquele momento; e

 ● Apresentar as razões pelas quais o agente público responsável pela 
organização e manutenção do Cadastro Único não identi fi cou a situação de 
irregularidade no recebimento do benefí cio pela família, caso tenha sido 
confi rmada.
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Conforme defi nido pela Portaria nº 177/2011, quando for identi fi cada alguma 
situação de irregularidade relacionada às famílias do PBF, como o recebimento 
indevido por parte de benefi ciário, ou mesmo nos casos descritos no art. 18, incisos 
I a VI, da Portaria nº 177/2011, é necessária a elaboração de Parecer Social. Este 
documento, que deve ser preparado, preferencialmente por assistente social, tem 
como fi nalidade prestar informações sobre a família benefi ciária após realização 
de visita domiciliar. 

Cabe registrar que, inexisti ndo assistente social no município, o gestor municipal 
do PBF poderá encaminhar um Relatório Social, que possui a mesma fi nalidade 
do Parecer. Ambos os documentos são fundamentais para o procedimento de 
apuração de irregularidades realizado pela área de Fiscalização da Senarc. Nesses 
casos, tanto o Parecer quanto o Relatório Social deverão ser encaminhados à 
CGAF/Senarc por meio de ofí cio. 

Sanções previstas 

A fi scalização do Bolsa Família atua com base na legislação que regulamenta o 
Programa. Caso seja comprovada alguma irregularidade, os responsáveis, sejam 
benefi ciários ou agentes públicos, sofrerão as sanções (penalidades) previstas 
nos art. 14 e 14-A da Lei nº 10.836, de 2004. Veja, a seguir, quais são elas:

 ● O Decreto nº 5.209, de 2004, no art. 25, inciso VIII, estabelece que ocorrerá 
desligamento imediato do PBF em caso de benefi ciário tomar posse em cargo 
eleti vo remunerado de qualquer uma das três instâncias de governo. Portanto, 
é fundamental que os gestores do Bolsa Família fi quem atentos aos períodos 
eleitorais, sobretudo na posse de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores;

 ● Caso o benefi ciário não atenda às convocações realizadas no âmbito do 
Bolsa Família, poderá ser excluído da condição de benefi ciário do Programa 
ou do Cadastro Único; 

 ● Tanto o agente público quanto o benefi ciário que fraudar o PBF poderá 
sofrer, além das penalidades administrati vas descritas anteriormente, 
responsabilização civil e penal. Os benefí cios decorrentes de irregularidades 
serão cancelados e o MDS recomendará a abertura de sindicância ou de 
Processo Administrati vo Disciplinar para a apuração; e

 ● O benefi ciário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou 
uti lizado qualquer outro meio ilícito, a fi m de indevidamente ingressar ou se 
manter como benefi ciário do Programa Bolsa Família, será obrigado a efetuar 
o ressarcimento da importância recebida, sem prejuízo da sanção penal. 
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Quais as repercussões da permanência irregular 
de uma família no PBF?

Se uma família está irregularmente no PBF signifi ca que outra família em situação 
de pobreza está fora do Programa. Essa situação é muito grave, pois essa família, 
além de não receber o benefí cio, também não é esti mulada a usufruir de seus 
direitos sociais básicos de educação e saúde e pode perder a oportunidade 
de parti cipar de ações complementares que lhe possibilitariam romper o ciclo 
histórico de pobreza.

Por isso, deve-se ressaltar a importância da realização de ações sistemáti cas 
de controle para garanti r que o Programa benefi cie as famílias brasileiras mais 
vulneráveis, que atendem aos critérios de elegibilidade previstos em lei. 

Nesse contexto, a atuação dos gestores do PBF, associada ao trabalho conjunto 
de diversas insti tuições de controle e do MDS, permite ampliar e valorizar modos 
de trabalho comparti lhado, oti mizando a fi scalização cooperada do Programa, 
fortalecendo, assim, o monitoramento e o controle das ações do Bolsa Família.

DICA DE LEITURA: Para complementar seu estudo, leia a legislação básica 
do PBF, os informati vos Bolsa Família Informa nº 337, 345 e 354, os Guias 
e Manuais de Fiscalização do Programa Bolsa Família e de Orientações 
para Fiscalização e Controle Social do PBF 2010, disponíveis no endereço
http://www.mds.gov.br/biblioteca/secretaria-nacional-de-renda-de-
cidadania-senarc/.

Na Unidade seguinte, você estudará como acontece a gestão de benefí cios do 
Bolsa Família.
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------ Unidade 5 ------

A gestão de benefícios no PBF 

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender o que é a gestão de benefí cios no PBF;

 ● Identi fi car quais são as ati vidades de administração de benefí cios; e

 ● Entender o que é o Sistema de Gestão de Benefí cios.

PARA REFLETIR: Qual é o papel do gestor municipal na gestão de benefí cios?

A gestão de benefí cios é o conjunto de procedimentos e ati vidades que garantem 
a transferência de renda às famílias do PBF.

A gestão de benefí cios compreende os seguintes procedimentos:

1. Habilitação de famílias inscritas no Cadastro Único;

2. Seleção de famílias; 

3. Concessão de benefí cios;

4. Ati vidades de administração de benefí cios;

5. Revisão cadastral de famílias benefi ciárias.

Veja, a seguir, o funcionamento de cada um deles. 
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1. Habilitação de famílias inscritas no
Cadastro Único

Verifi ca, mensalmente, quais famílias inscritas no Cadastro Único atendem aos 
critérios para entrar no Bolsa Família.

De acordo com as regras para entrar no Programa, serão habilitadas as famílias:

 ● Com cadastros atualizados nos últi mos 24 meses; e 

 ● Com renda mensal por pessoa menor ou igual ao limite de extrema pobreza 
(R$77,00); ou com renda mensal por pessoa entre os limites de pobreza 
e extrema pobreza (R$77,01 e R$154,00) e que possuam crianças e/ou 
adolescentes de zero a dezessete anos na sua composição.

ATENÇÃO: O registro de uma família no Cadastro Único não signifi ca sua 
inclusão automáti ca no PBF.

2. Seleção de famílias

É a defi nição da quanti dade e da ordem de entrada das famílias habilitadas no 
PBF, tomando como base:

 ● A esti mati va de famílias em situação de pobreza no município;

 ● As famílias prioritárias; e

 ● As demais famílias, ordenadas pelos critérios: 

 » Com menor renda mensal por pessoa; e

 » Maior número de crianças e de adolescentes de 0 a 17 anos.  

A parti r da identi fi cação no Cadastro Único, são consideradas prioritárias:

 ● Famílias quilombolas;

 ● Famílias indígenas;

 ● Famílias de catadores de material reciclável;

 ● Famílias em situação de trabalho infanti l; ou

 ● Famílias com integrantes libertos de situação análoga a de trabalho escravo.
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Veja a seguir um exemplo do procedimento de seleção em um município que não 
alcançou o total da esti mati va de famílias pobres.

Neste outro caso o município ultrapassou a esti mati va de famílias pobres. Como é 
possível observar, ainda assim haverá a seleção das famílias prioritárias.

DICA DE GESTÃO: A esti mati va de famílias em situação de pobreza uti lizada 
pelo PBF é elaborada de forma a permiti r o atendimento de todas as famílias 
pobres pelo Programa. A esti mati va por município está disponível na página 
do MDS na área de Gestão da Informação – Relatório de Informações Sociais 
(RI), no link htt p://aplicacoes.mds.gov. br/sagi/RIv3/geral/index.php.

100
- 80

ESTIMATIVA DE FAMÍLIAS POBRES
FAMÍLIAS DO PBF

20

150 FAMÍLIAS HABILITADAS: 1º famílias prioritárias; 2º as 
demais famílias ordenadas pela menor renda mensal por pessoa 

e maior número de crianças e de adolescentes de 0 a 17 anos.

MUNICÍPIO DE PINDORAMA

120
135

ESTIMATIVA DE FAMÍLIAS POBRES
FAMÍLIAS DO PBF 20

FAMÍLIAS
HABILITADAS

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

Mesmo o município acima 
da estimativa, serão 

selecionadas as 5 famílias 
identificadas no Cadastro 
Único como prioritárias.

Ao final do processo, este município ficará com 140 famílias no PBF.

15 famílias além
da estimativa

120          + 15          + 5          = 140
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3. Concessão de benefícios

É o procedimento que inclui as famílias no PBF e concede os benefí cios.

As famílias incluídas no Programa são comunicadas por meio de carta, enviada ao 
endereço registrado no Cadastro Único.

Os benefí cios são concedidos verifi cando:

 ● Renda mensal por pessoa da família; e

 ● Composição familiar:

 » Quanti dade de pessoas da família;

 » Número de crianças;

 » Adolescentes até 17 anos;

 » Nutrizes (famílias com crianças de 0 a 6 meses de idade); e/ou 

 » Gestantes.

Como você viu na Unidade 1, atualmente os benefí cios do PBF dividem-se em:

Benefí cios Valor Regra

Básico R$ 77,00 • Concedido às famílias em situação de extrema 
pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a 
R$ 77,00);

• Concedido mesmo quando não há crianças, 
adolescentes ou jovens na família.

Variável (crianças de 0 a 
15 anos)

R$ 35,00 • Concedido às famílias com crianças ou 
adolescentes de 0 a 15 anos de idade;

Benefí cio Variável à 
Gestante (BVG)

R$ 35,00 • Concedido às famílias que tenham gestantes em 
sua composição;

• Pagamento de nove parcelas consecuti vas, a contar 
da data do início do pagamento do benefí cio, desde 
que a gestante tenha sido identi fi cada até o nono 
mês de gestação;

• O Cadastro Único não permite identi fi car as 
gestantes. Essa identi fi cação, necessária para a 
concessão do BVG às famílias do PBF, é realizada no 
Sistema Bolsa Família na Saúde.
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Benefí cios Valor Regra

Benefí cio Variável à 
Nutriz (BVN)

R$ 35,00 • Concedido às famílias que tenham crianças com 
idade entre 0 e 6 meses em sua composição;

• Pagamento de seis parcelas consecuti vas, a contar 
da data do início do pagamento do benefí cio, desde 
que a criança tenha sido identi fi cada no Cadastro 
Único até o sexto mês de vida.

Benefí cio Variável 
Vinculado ao 
Adolescente (BVJ)

R$ 42,00 • Concedido às famílias que tenham adolescentes de 
16 e 17 anos;

• A família do adolescente benefi ciário do BVJ 
conti nua recebendo, regularmente, as parcelas 
do benefí cio até dezembro do ano em que o 
adolecente completa 18 anos.

Benefí cio para 
Superação da Extrema 
Pobreza (BSP)

Caso a 
caso

• Pago às famílias que permaneçam em situação de 
extrema pobreza, mesmo recebendo os benefí cios 
do PBF.

As famílias podem receber:

 ● Um Benefí cio Básico;

 ● Até cinco Benefí cios Variáveis (somados BVG, BVN e Variável com crianças 
de 0 a 15 anos);

 ● Até dois BVJ.

O BSP, também chamado de Brasil Carinhoso, tem por objeti vo fazer com que 
todas as famílias do PBF superem a condição de extrema pobreza.

É um benefí cio calculado por família e varia conforme a renda.

Veja, a seguir, um exemplo do cálculo do BSP:

Uma família benefi ciária do Programa é composta por um casal e um fi lho de 
quatro anos. A renda per capita familiar é de R$ 20,00, ou seja, a renda familiar 
total é de R$60,00.

Neste caso, a família está abaixo da linha da pobreza defi nida pelo PBF, que é 
de R$77,00 per capita. Assim ela receberá um complemento do benefí cio para 
superar esta linha.

Confi ra o diagrama a seguir:
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Como calcular o valor do BSP neste caso?

O arredondamento do valor do BSP é realizado em intervalos de R$ 2,00. Isso 
acontece para permiti r o saque em caixas eletrônicos, pois a menor cédula em 
circulação é a de R$ 2,00.

DICA DE GESTÃO: Os valores dos benefí cios podem ser atualizados. 
Mantenha-se informado na página do Programa Bolsa Família no link 
htt p://www.mds.gov.br/ bolsafamilia.

Os benefí cios são processados no Sistema de Gestão de Benefí cios, que gera, 
mensalmente, a folha de pagamentos do PBF.

A folha de pagamentos contém a identi fi cação dos benefi ciários do Programa, os 
ti pos e os valores de benefí cios que receberão naquele mês.

R$171,99

R$59,04

Para o cálculo do BSP, serão considerados a renda per capita da família (R$20,00), informada no Cadastro 
Único, mais os valores per capita já pagos pelo PBF (R$37,33); resultando em R$57,33 per capita.

per capita.
Valor para 
superação da 
extrema 
pobreza

R$77,01

R$57,33

R$19,68 R$19,68 R$19,68

R$57,33 R$57,33

+ +

CASAL 1 filho de 4 anos

Renda per capita Cadastro: R$20,00

CADASTRO ÚNICO PBF

Renda familiar total é 60,00.
(per capita antes do PBF: R$20,00)

Benefício dividido pelos 3 integrantes

R$20,00 R$20,00 R$20,00 R$37,33 R$37,33 R$37,33

R$77,00

Benefícios Variáveis R$35,00

TOTAL para a família R$112,00

+

Benefícios per capita PBF: R$37,33

Benefício Básico +

+

+

=

=

Arredonda-se
para R$60,00,
pois o BSP é 

pago em 
intervalos de 

R$2,00

Cad.Único: R$60,00 + PBF: R$112,00 = R$172,00 R$232,00 : 3_ R$77,33BSP: R$60,00

Nova Renda
per capita pós 

BSP

Renda per capita: R$57,33
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ATENÇÃO: A habilitação, a seleção e a concessão de benefí cios ocorrem de 
modo automáti co e impessoal por meio do Sistema de Gestão de Benefí cios. 
Gestor, acompanhe mensalmente as informações deste Sistema e da folha 
de pagamentos para identi fi car se as famílias cadastradas no seu município 
estão sendo incluídas no PBF.

4. Atividades de administração
de benefícios

Conjunto de ações realizadas pela Senarc e pelos gestores municipais que visa 
manter, alterar ou interromper o pagamento de benefí cios.

As ati vidades de administração de benefí cios são:

a) Liberação;

b) Bloqueio;

c) Desbloqueio;

d) Suspensão;

e) Reversão de suspensão;

f) Cancelamento; e

g) Reversão de cancelamento.

As ati vidades de administração de benefí cios executadas pelo gestor municipal 
são realizadas no Sistema de Gestão de Benefí cios. Nesse Sistema, também é 
possível consultar e extrair relatórios sobre o Programa.

A seguir, serão detalhadas as ati vidades de administração de benefí cios.

�) L��������

É a disponibilização do benefí cio da família para saque.

É uma roti na automáti ca do Sistema de Gestão de Benefí cios decorrente:

 ● Do procedimento de concessão; e 

 ● Das ati vidades de desbloqueio, de reversão de suspensão ou reversão de 
cancelamento, como será visto mais adiante.
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O papel do gestor nessa ati vidade é: 

 ● Acompanhar, no Sistema, se os benefí cios liberados estão na folha de 
pagamento.

�) B�������

É a ati vidade que interrompe o saque dos benefí cios até que o moti vo que originou 
o bloqueio seja resolvido.

Ou seja, a família bloqueada não poderá reti rar os benefí cios ainda não sacados 
e não poderá sacar os benefí cios que serão depositados nos meses seguintes até 
que a situação que originou o bloqueio seja resolvida.

A ação de bloqueio pode afetar todos os benefí cios que a família recebe ou apenas 
o BVJ.

ATENÇÃO: O bloqueio de benefí cios não acarreta o desligamento imediato 
da família do PBF, porém benefí cios bloqueados há mais de seis meses 
serão cancelados.

Alguns bloqueios podem ser realizados somente pela Senarc e outros pela Senarc 
ou pelo gestor municipal.

 ● Moti vos de bloqueios realizados somente pela Senarc:

 » Ausência de revisão cadastral das famílias benefi ciárias do PBF no prazo 
estabelecido;

 » Indícios de omissão de informação ou de prestação de informações 
falsas, identi fi cadas em cruzamento do Cadastro Único com outras 
bases de dados;

 » Procedimentos de fi scalização do MDS; e

 » Descumprimento ou ausência de informações de condicionalidades.

ATENÇÃO: O bloqueio por descumprimento ou ausência de informações 
de condicionalidades impede somente a reti rada do benefí cio do mês. Ou 
seja, os benefí cios dos meses anteriores conti nuarão disponíveis.
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 ● Bloqueio realizado pela Senarc ou pelo gestor municipal para averiguação 
de cadastramento, nos casos de:

 » Não localização da família no endereço informado no Cadastro Único;

 » Indício de renda familiar per capita superior ao limite de meio salário-
mínimo mensal; e

 » Não localização de crianças e/ou de adolescentes nos estabelecimentos 
de ensino.

 ● Bloqueio realizado pela Senarc ou pelo gestor municipal no caso de:

 » Decisão Judicial.

No caso do BVJ, o bloqueio repercute apenas sobre ele, sem afetar os demais 
benefí cios da família, podendo ser realizado:

 ● Somente pela Senarc nos casos de:

 » Procedimentos de fi scalização do MDS, quando houver indícios de 
irregularidade na execução local do PBF que resultem em pagamento 
indevido de benefí cios; e

 » Descumprimento ou ausência de informações de condicionalidades.

 ● Pela Senarc ou pelo gestor municipal nos casos de:

 » Não localização dos adolescentes nos estabelecimentos de ensino; e

 » Decisão Judicial.

O papel do gestor nessa ati vidade é:

 ● Identi fi car os moti vos que levaram ao bloqueio do benefí cio;

 ● Orientar e auxiliar a família a resolver a situação que gerou o bloqueio; e

 ● Comandar o bloqueio no Sistema de Gestão de Benefí cios, quando 
necessário.

DICA DE GESTÃO: Fique atento às famílias com benefí cios bloqueados, pois, 
como você viu, após seis meses nessa situação, o benefí cio será cancelado.
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Como você aprendeu, dependendo dos moti vos, o próprio gestor municipal pode 
realizar o bloqueio de benefí cios para averiguar informações da família. Mas veja 
que isso só deve ser feito após a tentati va de localizá-la para resolver as pendências.

�) D����������

É a ati vidade que permite desfazer o bloqueio de benefí cios e pode ser realizada 
pela Senarc ou pelo gestor municipal. O desbloqueio é uti lizado quando os moti vos 
que originaram o bloqueio tenham cessado ou sido esclarecidos.

Com o desbloqueio ocorre a liberação dos benefí cios para saque.

O gestor municipal pode comandar, diretamente no Sistema de Gestão de 
Benefí cios, o desbloqueio dos benefí cios bloqueados por:

 ● Ausência de revisão cadastral das famílias benefi ciárias do PBF no prazo 
estabelecido;

 ● Indícios de omissão de informação ou de prestação de informações falsas, 
identi fi cadas em cruzamento do Cadastro Único com outras bases de dados;

 ● Não localização da família no endereço informado no Cadastro Único;

 ● Indícios de renda familiar per capita superior ao limite de meio salário-
mínimo mensal;

 ● Não localização de crianças ou de adolescentes nos estabelecimentos de 
ensino; e

 ● Decisão Judicial.

É importante destacar que esta ati vidade somente pode ser realizada em até 
seis meses, a contar da data do bloqueio. Após este prazo, os benefí cios que se 
manti verem bloqueados serão cancelados.

Semelhante ao bloqueio, esta ação aplica-se a todos os benefí cios da família ou 
apenas ao BVJ.

O papel do gestor nessa ati vidade é:

 ● Acompanhar os casos de bloqueio, analisando os seus moti vos, a fi m de 
auxiliar a família a resolver as questões que o originaram; e

 ● Comandar o desbloqueio no Sistema de Gestão de Benefí cios, após a 
solução da situação.
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�) S��������

É uma ati vidade que interrompe o pagamento dos benefí cios, como consequência 
do descumprimento de condicionalidades pela família ou pelo recebimento 
do Seguro Defeso pelo pescador artesanal. Encerrado o prazo da suspensão, o 
pagamento é regularizado, sem que a família receba os benefí cios desse período.

No caso da suspensão por descumprimento de condicionalidades, esta ação 
tem aplicação semelhante ao bloqueio e desbloqueio, e repercute em todos os 
benefí cios da família ou apenas ao BVJ.

Já na suspensão por recebimento do Seguro Defeso esta ação aplica-se a todos os 
benefí cios da família.

ATENÇÃO: A suspensão não implica o desligamento da família do PBF. Os 
benefi ciários nessa situação conti nuam fazendo parte do Programa.

O papel do gestor nessa ati vidade é:

 ● Arti cular ações com as áreas de saúde, educação e assistência social para 
acompanhamento das famílias, de forma a auxiliar na superação das 
vulnerabilidades que levaram ao descumprimento de condicionalidades;

 ● Para o Seguro Defeso, informar às famílias que o benefí cio do PBF fi cará sus-
penso pelo mesmo número de meses que a família receber o Seguro Defeso.

�) R������� �� ���������

Ati vidade realizada para:

 ● Corrigir suspensão indevida  e disponibilizar os benefí cios anteriormente 
suspensos; ou

 ● Finalizar o prazo estabelecido da suspensão.

A reversão  por descumprimento de condicionalidades é realizada  no  Sistema  
de  Gestão  de  Benefí cios e deve ter o recurso registrado no Sistema de 
Condicionalidades. Nesse caso, a reversão de suspensão aplica-se a todos os 
benefí cios da família ou apenas ao BVJ.

Já a reversão por recebimento do Seguro Defeso é realizada automati camente 
no sistema. 
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O papel do gestor nessa ati vidade é:

 ● Identi fi car junto às áreas de saúde, educação e assistência social possíveis 
erros no registro de informações de condicionalidades; 

 ● Registrar o recurso no Sistema de Condicionalidades e reverter no Sistema 
de Gestão de Benefí cios;

 ●  Quando o moti vo for o Seguro Defeso, informar às famílias que o benefí cio 
do PBF será reverti do pelo governo federal após o cumprimento do prazo 
estabelecido. 

�) C����������� 

Cancelamento de benefí cio da família

É a ati vidade que desliga a família do PBF, interrompe a geração de benefí cios e 
cancela os benefí cios não sacados pela família.

O cancelamento pode ocorrer por ação da Senarc ou do gestor municipal.

É realizado somente pela Senarc, nos seguintes casos:

 ● Decisão Judicial;

 ● Ações de fi scalização do MDS;

 ● Após seis meses de bloqueio do benefí cio;

 ● Não realização da revisão cadastral no prazo estabelecido;

 ● Posse de benefi ciário em cargo eleti vo remunerado, em qualquer das três 
esferas de governo;

 ● Ausência de saque de benefí cio por seis meses;

 ● Renda per capita superior a meio salário-mínimo registrada no Cadastro 
Único;

 ● Cadastro excluído; e

 ● Comprovação de omissão de informação ou prestação de informações 
falsas no Cadastro Único.

É realizado pelo gestor municipal, nos seguintes casos:

 ● Desligamento voluntário da família, mediante declaração escrita do RF; e

 ● Decisão Judicial.
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Após 180 dias do cancelamento, as famílias voltarão para o procedimento 
de habilitação. Porém, se as famílias forem canceladas por decisão judicial ou 
procedimentos de fi scalização do MDS não poderão ser habilitadas novamente.

Uma exceção a esse prazo ocorre quando a família tem a iniciati va de pedir ao 
gestor para sair do Programa, conforme será visto a seguir.

Desligamento Voluntário e Retorno Garanti do

O desligamento voluntário é a solicitação, realizada pelo RF, para que sua família 
saia do Programa.

Para fazer essa solicitação, o RF deve procurar o gestor municipal e manifestar, 
por meio de uma declaração escrita, sua decisão de se desligar do PBF.

ATENÇÃO: Nos casos em que o RF não for alfabeti zado, valerá a declaração 
redigida pelo gestor municipal, acompanhada da expressão: A ROGO  e, a 
seguir, o nome do RF.

O retorno garanti do é a possibilidade de uma família que saiu do PBF por 
desligamento voluntário, retornar, imediatamente, para o Programa.4

Para isso, basta que o RF procure o gestor municipal, que deverá atualizar os 
dados no Cadastro Único, em especial o campo renda, e realizar a reversão de 
cancelamento do benefí cio no Sistema de Gestão de Benefí cios.

ATENÇÃO: Para ter direito ao retorno garanti do, a família precisa atender a 
todas as regras de habilitação do PBF.

O retorno ocorre independentemente da esti mati va de famílias pobres no 
município, desde que o RF faça a solicitação em até 36 meses, contados da data 
do cancelamento do benefí cio, por desligamento voluntário.

ATENÇÃO: O retorno garanti do não gera o pagamento de benefí cios retroati vos.

O papel do gestor na ati vidade de cancelamento é:

 ● Informar as famílias sobre os moti vos que levaram ao cancelamento;

 ● Orientar as famílias quanto ao desligamento voluntário e retorno garanti do; e

4) GLOSSÁRIO: Expressão jurídica uti lizada para indicar que a identi fi cação, substi tuindo a assinatura, foi delegada a outra pessoa.

4
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 ● Realizar o cancelamento no Sistema de Gestão de Benefí cios, quando 
for o caso.

�) R������� �� ������������

É a ati vidade que possibilita o retorno da família ao PBF.

Essa ação pode ser realizada pela Senarc ou pelos municípios, até 180 dias após 
o cancelamento. 

Somente algumas situações específi cas permitem a reversão de cancelamento em 
prazo superior a 180 dias. Nesses casos, apresentados a seguir, apenas a Senarc 
poderá realizar essa ati vidade:

 ● Para correção de erro operacional, com disponibilização de até 12 parcelas 
retroati vas;

 ● Cumprimento de decisão judicial; ou

 ● Cumprimento de decisão de recurso administrati vo encaminhado pelo 
gestor e aceito pela Senarc, com geração de até 12 parcelas.

O papel do gestor nessa ati vidade é:

 ● Acompanhar e analisar os moti vos dos cancelamentos ocorridos;

 ● Localizar e orientar as famílias para a solução das situações que levaram 
ao cancelamento, quando for o caso; e

 ● Realizar no Sistema a reversão do cancelamento.

ATENÇÃO: Para efeti vação da reversão de cancelamento, a família precisa 
atender a todas as regras de habilitação do PBF. Porém, para esses casos, o 
limite de renda considerado será de até meio salário-mínimo por pessoa.

5. Revisão cadastral

É um procedimento anual que tem por objeti vo atualizar os cadastros das famílias 
benefi ciárias que fi zeram a últi ma atualização há mais de 24 meses.

A revisão cadastral tem por objeti vo garanti r a qualidade das informações registradas 
no Cadastro Único para que estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.
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ATENÇÃO: Gestor, oriente as famílias a atualizar o cadastro sempre que 
houver alteração na composição familiar, no endereço, na renda ou nas 
informações da escola onde as crianças estão estudando. A atualização 
cadastral é importante não só para a permanência no PBF, mas também 
para possibilitar o acesso da família a outros programas sociais que uti lizam 
o Cadastro Único.

No início da revisão cadastral, a Senarc disponibiliza, no SIGPBF, a lista das 
famílias benefi ciárias que precisam atualizar o cadastro e fi xa o prazo para que 
seja feita a atualização. 

Encerrado o prazo, ocorre o bloqueio do benefí cio por 2 meses. Caso esta 
atualização não seja feita também durante o período de bloqueio, a família terá 
seu benefí cio cancelado, isto é, será desligada do Programa.

ATENÇÃO: As famílias do PBF são comunicadas sobre a revisão cadastral por 
meio de mensagens no extrato de saque e cartas encaminhadas pela Senarc.

O papel do gestor nesse procedimento é:

 ● Acessar as listas de revisão cadastral e divulgá-las amplamente como, por 
exemplo, fi xar nas escolas, postos de saúde, rádios comunitárias, carros 
de som, CRAS etc.;

 ● Orientar as famílias da importância da atualização cadastral; e

 ● Realizar atualização dos cadastros. 

Agora que você já estudou os procedimentos da gestão de benefí cios, conheça 
um pouco mais sobre a repercussão das alterações cadastrais e o Sistema de 
Gestão de Benefí cios.

Repercussão de alteração cadastral

São efeitos gerados nos benefí cios do PBF, a parti r da atualização cadastral.

ATENÇÃO: As atualizações no Cadastro Único podem ser realizadas a 
qualquer momento, não apenas no período da revisão cadastral.
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A atualização cadastral permite identi fi car mudanças na composição da família e 
na renda que podem gerar variações nos ti pos e valores dos benefí cios. Também 
identi fi ca as famílias que não precisam mais do PBF, possibilitando que novas 
famílias entrem no Programa.

A renda mensal por pessoa das famílias do PBF pode variar entre R$ 154,00 e meio 
salário-mínimo sem que isso implique o desligamento imediato do Programa, 
desde que a variação seja informada ao gestor e atualizada no Cadastro.

As mudanças nos benefí cios decorrentes de alteração cadastral ocorrem 
quando houver:

 ● Alteração na renda per capita da família:

 » Se atualizada para valor inferior a R$ 77,00 – a família passa a receber o 
Benefí cio Básico;

 » Se atualizada para mais de meio salário-mínimo – a família será desligada 
do Programa.

 ● Alteração na composição da família:

 » Família sem identi fi cação de RF – leva ao cancelamento do PBF;

 » Entrada ou saída de crianças e/ou adolescentes – pode levar ao 
recebimento ou cancelamento de benefí cios.

DICA DE GESTÃO: Como você viu no Manual de Gestão do Cadastro 
Único, existem orientações específi cas para substi tuição de RF. Fique 
atento a esse procedimento para não deixar famílias benefi ciárias do 
PBF sem a identi fi cação do RF.

ATENÇÃO: Alterações na renda total e/ou quanti dade de pessoas na família 
podem levar a alterações no BSP.

O Sistema de Gestão de Benefícios

O Agente Operador do Programa Bolsa Família é a CAIXA, insti tuição responsável 
pela geração da folha, pelo pagamento de benefí cios e pelo Sistema de Gestão 
de Benefí cios.
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O Sistema é disponibilizado ao gestor municipal para realizar a gestão 
descentralizada dos benefí cios do Bolsa Família. É nele que o gestor comanda as 
ati vidades de administração de benefí cios.

Além da execução das ati vidades de administração de benefí cios, o Sistema de 
Gestão de Benefí cios permite ainda a consulta da situação do benefí cio de uma 
família e de informações gerenciais sintéti cas e analíti cas, como, por exemplo, as 
folhas de pagamento do Bolsa Família.

A execução das ati vidades de administração de benefí cios é de responsabilidade 
do gestor municipal.

Para ter acesso ao Sistema de Gestão de Benefí cios, é necessário o cadastramento 
prévio do usuário, conforme orientações do Guia de Credenciamento de Usuários 
do Sistema de Gestão de Benefí cios.

O acesso ao Guia de Credenciamento e ao Sistema pode ser realizado no link 
htt p://www1.caixa.gov.br/gov_social/municipal/distribuicao_servicos_cidadao/
bolsa_familia/index.asp.

Com o Sistema de Gestão de Benefí cios, as Instâncias de Controle Social do 
Bolsa Família têm acesso à consulta de informações para o acompanhamento da 
administração de benefí cios, possibilitando maior parti cipação da sociedade no 
controle do PBF. 

Depois de conhecer todos esses conceitos, é preciso ressaltar a importância do 
gestor municipal na condução do Programa Bolsa Família. Além de desempenhar 
as ati vidades de administração de benefí cios, é fundamental acompanhar as 
famílias para ajudar a resolver eventuais problemas que afetem o recebimento 
dos benefí cios, bem como garanti r que todas as famílias em situação de pobreza 
e extrema pobreza sejam incluídas no Cadastro Único.

DICA DE LEITURA: Para aprofundar seus estudos, veja a legislação que 
regulamenta a gestão de benefí cios (Portarias GM/ MDS nº 341, de 2008, e 
GM/MDS nº 555, de 2005, complementadas pelas Portarias nº 344/2009, nº 
271/2011 e nº 617/2010). Consulte estes regulamentos no endereço eletrônico 
htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao-1/ legislacao.

Prossiga seus estudos e aprenda, na próxima unidade, como é efetuada a gestão 
de pagamentos do Bolsa Família.
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------ Unidade 6 ------

A gestão de pagamentos no PBF

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender o que signifi ca a gestão de pagamentos do PBF;

 ● Identi fi car os canais e os meios de pagamentos de benefí cios; e

 ● Reconhecer como o município pode contribuir para a gestão de pagamentos.

PARA REFLETIR: Qual a importância da parti cipação do gestor municipal 
nas ati vidades de gestão de pagamentos do PBF? Como essas ati vidades 
ocorrem no seu município? 

Cartão do Programa Bolsa Família

Ao entrar no PBF, as famílias recebem uma carta, encaminhada pela CAIXA, por 
meio dos Correios, com informações sobre o Programa e sobre o envio do Cartão 
Bolsa Família.

O cartão é o principal meio de saque do PBF. É gerado, automati camente, para 
todas as famílias benefi ciárias, em nome do RF. 

ATENÇÃO: Mantenha sempre atualizado, no Cadastro Único, o endereço 
da família, uma vez que o sucesso da entrega do cartão depende, 
fundamentalmente, dessa informação.

O cartão é enviado dentro de um envelope lacrado, chamado “berço do cartão”, 
que o protege de violação por outras pessoas. O berço possui informações 
importantes sobre o Bolsa Família como, por exemplo, seu funcionamento, o 
calendário de pagamento, as responsabilidades da família e os meios para entrar 
em contato com o MDS e a CAIXA.
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Junto com o cartão, é encaminhado também o “Termo de Responsabilidade”, que 
o RF deve preencher, assinar e entregar na agência da CAIXA mais próxima da 
sua casa, quando for ati var o cartão. Caso o benefi ciário perca ou esqueça esse 
documento, ele está disponível em qualquer agência da CAIXA.

Para sacar o benefí cio, o RF deve primeiro cadastrar uma senha em uma agência 
ou em uma lotérica da CAIXA.

DICA DE GESTÃO: Se o município não tem agência da CAIXA nem lotérica, 
o gestor municipal pode negociar com o gerente regional da CAIXA uma 
periodicidade para a entrega de cartões e cadastramento de senhas, a fi m 
de evitar que a família perca o benefí cio.

ATENÇÃO: Os cartões não podem ser entregues à família pelo gestor 
municipal ou qualquer outra pessoa, mas apenas por funcionários da CAIXA 
ou dos Correios.

Na ausência do RF no domicílio para o recebimento do cartão, a entrega só será 
realizada para uma pessoa maior de idade.

Após três tentati vas de entrega sem sucesso, o cartão fi cará disponível na agência 
dos Correios mais próxima do endereço do RF por 20 dias. Nas localidades de difí cil 
acesso, em que os Correios não fazem a entrega domiciliar de correspondências, 
o cartão é enviado, diretamente, para a agência dos Correios mais próxima da 
residência do benefi ciário e fi ca disponível para reti rada por 20 dias.  

Se não for reti rado nesse prazo, o cartão será encaminhado para a agência da CAIXA, 
onde fi cará disponível por até 180 dias. Após esse prazo, o cartão será cancelado.

Cancelamento do Cartão Bolsa Família e emissão de 2ª Via

O cancelamento automáti co do Cartão Bolsa Família é realizado pelo Sistema de 
Cartões da CAIXA:

 ● Após 180 dias do cancelamento do benefí cio da família do PBF, qualquer 
que seja o seu moti vo; ou

 ● Após 180 dias, a parti r da emissão dos cartões que não foram ati vados 
nesse período.

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   82 18/08/2015   11:12:42



83

Em caso de perda, roubo/furto, extravio ou dano do cartão, o RF deve solicitar 
o cancelamento do cartão e fazer o pedido de emissão de nova via em qualquer 
agência da CAIXA. Nesse caso, o RF precisa apresentar um documento de 
identi fi cação com foto, e não é necessária a apresentação de boleti m de ocorrência 
policial ou de autorização prévia de terceiros. Essa solicitação também poderá ser 
feita pelo teleatendimento da CAIXA.

Ainda sobre o cancelamento de cartões, vale ressaltar que:

 ● A alteração do nome do ti tular do cartão, por exemplo, por casamento, não 
requer o cancelamento do cartão e a emissão de nova via;

 ● O benefi ciário que solicitar o Desligamento Voluntário do Programa deve 
efetuar a destruição do seu cartão. 

ATENÇÃO: Todos os problemas com os cartões Bolsa Família que impedem 
o saque dos benefí cios como perda, roubo, erro na leitura, problemas com 
a senha, devem ser resolvidos com a CAIXA.

Quais são os tipos de cartão utilizados para o 
saque dos benefícios do Bolsa Família?

O principal cartão uti lizado para saque dos benefí cios do PBF é o Cartão Bolsa 
Família. Existem, também, outros cartões e é importante que você os conheça e 
saiba a diferença entre eles.

O Cartão Bolsa Família

O Cartão Bolsa Família é o principal 
meio de saque do benefí cio pela 
família. Com ele, o RF, que é o ti tular 
do cartão, pode efetuar saques em 
todo o país.

Este cartão é de uso pessoal e 
intransferível. Mas se o ti tular 
esti ver impedido de realizar, 

temporariamente, a reti rada do benefí cio, outra pessoa pode sacar por ele. Para 
isso, o gestor municipal deve emiti r uma declaração que dê ao terceiro o direito 
de fazer o saque. Com a declaração em mãos, basta que essa pessoa vá ao local 
de saque e se identi fi que com um documento para sacar o benefí cio.

O Cartão Bolsa Família

O Cartão Bolsa Família é o principal 
meio de saque do benefí cio pela 
família. Com ele, o RF, que é o ti tular 
do cartão, pode efetuar saques em 
todo o país.

Este cartão é de uso pessoal e 
intransferível. Mas se o ti tular 
esti ver impedido de realizar, 

temporariamente, a reti rada do benefí cio, outra pessoa pode sacar por ele. Para 
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DICA DE GESTÃO: Caso o RF esteja impossibilitado de reti rar o benefí cio de 
forma permanente ou por um longo período, recomenda-se que o gestor 
municipal realize a substi tuição do RF no cadastro da família.

ATENÇÃO: O benefi ciário somente poderá sacar com o Cartão Bolsa Família 
o valor integral disponível do benefí cio, podendo acumular até três meses. 
Os benefí cios não sacados após 90 dias são devolvidos aos cofres públicos.

Além de permiti r o saque, o Cartão Bolsa Família tem as seguintes funções: 

 ● Possibilita a identi fi cação da família benefi ciária do Programa, pois apresenta 
o nome e o NIS do RF.

 ● Possibilita que seu ti tular consulte outros programas sociais do Governo 
Federal a que o trabalhador tem direito, tais como:

 » Seguro-Desemprego;

 » Abono Salarial;

 » Extratos do FGTS; e

 » Saldos e saques do PIS.

Cartão Bancário CAIXA Fácil Bolsa Família

É emiti do em nome do RF que decide voluntariamente pelo recebimento do 
benefí cio em uma conta-corrente simplifi cada. Com essa conta, ele pode ter 
acesso a outros produtos e serviços bancários.acesso a outros produtos e serviços bancários.acesso a outros produtos e serviços bancários.acesso a outros produtos e serviços bancários.
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Cartão Bolsa Família Pactuado

Emiti do para benefi ciários que 
parti cipam de programas locais de 
transferência de renda que estão 
integrados ao Bolsa Família e pagam 
uma complementação fi nanceira 
aos benefí cios do PBF. Neste caso, os 
benefí cios de ambos os programas 
são pagos juntos, no mesmo cartão.

O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

A operação dos pagamentos dos benefí cios do PBF está sob a responsabilidade 
da CAIXA.

Os benefí cios são pagos mensalmente, seguindo calendário nacional. Este 
calendário estabelece as datas de pagamento dos benefí cios do PBF e é defi nido 
pelo últi mo dígito do Número de Identi fi cação Social (NIS) do RF, que é o ti tular 
do Cartão Bolsa Família.

Mês do 
Benefí cio

Cartão terminado em:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Janeiro 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01
Fevereiro 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02
Março 18/03 19/03 20/03 21/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 31/03
Abril 15/04 16/04 17/04 22/04 23/04 24/04 25/04 28/04 29/04 30/04
Maio 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05
Junho 16/06 17/06 18/06 20/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 30/06
Julho 18/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 28/07 29/07 30/07 31/07
Agosto 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08
Setembro 17/09 18/09 19/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 29/09 30/09
Outubro 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
Novembro 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11
Dezembro 10/12 11/12 12/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 22/12 23/12

do Cartão Bolsa Família.
*A senha só pode ser conhecida pelo RF

01
9

Via do Cartão
(1ª Via)

Cartão Bolsa Família Pactuado

Emiti do para benefi ciários que 
parti cipam de programas locais de 
transferência de renda que estão 
integrados ao Bolsa Família e pagam 
uma complementação fi nanceira 
aos benefí cios do PBF. Neste caso, os 
benefí cios de ambos os programas 
são pagos juntos, no mesmo cartão.

O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

P R E F E I T U R A
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DICA DE LEITURA: O calendário de pagamento do PBF é atualizado 
anualmente e está disponível nas agências e postos de atendimento bancário, 
casas lotéricas, estabelecimentos comerciais e nos links: da CAIXA (www.
caixa.gov.br) e do MDS (htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/benefi cios).

Cada benefí cio pago tem validade de 90 dias, por exemplo, o benefí cio 
disponibilizado em janeiro pode ser sacado até o mês de abril.

O saque também pode ser realizado por meio de uma guia de pagamento. 
Esse procedimento só pode ser feito nas agências bancárias da CAIXA pelo RF 
devidamente identi fi cado ou pelo portador de uma declaração, emiti da pelo 
gestor municipal, que dê a uma terceira pessoa o direito de fazer o saque.

Extrato de pagamento e mensagens

Depois do saque do benefí cio com o Cartão Bolsa Família, é gerado, 
automati camente, um extrato de pagamento que tem duas funções:

 ● Ser o comprovante de pagamento; e

 ● Ser um instrumento de comunicação entre a Senarc e os benefi ciários do 
Programa, por meio de mensagens nele registradas. As mensagens podem 
abordar temas diversos, como informações sobre a situação do benefí cio 
da família e a necessidade de atualização cadastral.

DICA DE GESTÃO: É importante que o gestor esti mule e oriente o RF sobre 
a importância de ler com cuidado e atender às orientações das mensagens 
dos extratos.

Canais de pagamento

São os locais onde as famílias podem sacar os benefí cio do PBF. Veja quais são eles:

 ● Agências bancárias da CAIXA;

 ● Caixas eletrônicos da CAIXA;

 ● Casas Lotéricas; e

 ● CAIXA AQUI: estabelecimentos comerciais credenciados pela CAIXA, tais 
como: padarias, mercados e outros. 
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ATENÇÃO: Todo município está ligado a uma agência da CAIXA, denominada 
agência de vinculação, que gerencia todos os Canais de Pagamento de 
uma macrorregião. A agência de vinculação pode estar localizada em um 
município próximo ou mesmo em outro estado. 

Localidades desassistidas de canais de 
pagamento do PBF

Localidades desassisti das de canais de pagamento são municípios em que não há 
canal de pagamento ou onde o canal existente está inati vo.

Quando isso ocorrer por um período superior a 30 dias, a CAIXA deve efetuar o 
pagamento por algum dos seguintes meios:

 ● Envio de funcionários da CAIXA ao município/equipe volante;

 ● Disponibilização de canal de pagamento em município vizinho, em um raio 
de 30Km, com condições de realizar o pagamento; ou

 ● Outros meios acordados entre as partes.

Efetividade de pagamento

Efeti vidade de pagamento dos benefí cios do PBF indica que as famílias estão 
acessando seus benefí cios, dentro do período de 90 dias após o depósito do 
benefí cio.

Por meio de informações atualizadas pela CAIXA, a Senarc monitora mensalmente 
a efeti vidade de pagamento do Bolsa Família. 

O acompanhamento dessa informação possibilita monitorar o acesso das famílias 
ao benefí cio e estabelecer ações para minimizar fatores que comprometem a 
efeti vidade de pagamento, como por exemplo, o estoque de um grande número 
de cartões não entregues em seu município.

Contribuição dos gestores municipais para a efeti vidade de pagamento

Os gestores municipais podem contribuir para a efeti vidade de pagamento 
principalmente de três maneiras.
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A primeira é por meio da arti culação com o gerente da agência da CAIXA quando a 
localidade esti ver desassisti da de canais de pagamento, para que sejam estabelecidas 
outras formas de pagamento, como você estudou nesta Unidade.

A segunda refere-se ao apoio à entrega de cartões aos benefi ciários não localizados 
pelos Correios. Neste caso, o gestor municipal pode, junto à gerência local da CAIXA, 
criar alternati vas para facilitar que os cartões cheguem às famílias, tais como:

 ● Localização de famílias, por meio de visita domiciliar, para avisar sobre a 
chegada do Cartão Bolsa Família;

 ● Apoio das escolas por meio de envio de recado aos pais sobre a 
disponibilidade do Cartão Bolsa Família;

 ● Apoio dos agentes comunitários de saúde para entrega de avisos sobre a 
chegada do cartão;

 ● Uti lização de quadros de aviso em locais públicos com a listagem das famílias 
com cartões não entregues; e

 ● Uti lização de meios de comunicação social disponíveis na cidade, como 
jornais, rádios, carros de som, televisão e outros.

O gestor também pode realizar, com o apoio da CAIXA, eventos específi cos para 
a entrega de cartões. Para que esses eventos ocorram com deslocamento das 
equipes da CAIXA, é preciso que haja um estoque mínimo de 50 cartões a entregar. 
Essas ações devem ser planejadas e amplamente divulgadas.

Nestes casos, o gestor municipal é responsável por todas as questões referentes 
ao planejamento e organização do evento, como, por exemplo, defi nição da data 
e local, da segurança, da comunicação e das equipes de apoio.

A CAIXA é responsável por comparecer ao evento levando os cartões, efetuar a 
entrega e cadastrar a senha.

A terceira forma de apoio do gestor municipal à efeti vidade de pagamento está 
na identi fi cação e denúncia de situações irregulares na gestão de pagamentos, ou 
seja, situações em desacordo com as diretrizes, normas e roti nas estabelecidas 
pelo Programa Bolsa Família.

Grande parte das irregularidades apuradas pelo MDS envolvem os canais de 
pagamento, os quais podem ser noti fi cados pela própria CAIXA, suspensos, ou 
mesmo substi tuídos, a depender da irregularidade cometi da.
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Caso identi fi que situações de irregularidade em seu município, o gestor deve:

 ● Demandar a solução das irregularidades à agência de vinculação da CAIXA; e

 ● Informar à Senarc os problemas identi fi cados.

ATENÇÃO: Dúvidas, informações e denúncias sobre a gestão de pagamento 
do PBF podem ser apresentadas à Ouvidoria do MDS ou à da CAIXA. Para 
obter os contatos atualizados, consulte a página do MDS (www.mds.gov.
br) e da CAIXA (www.caixa.gov.br). 

Agora que você aprendeu como é efetuada a gestão de pagamentos do PBF, 
vamos estudar, na próxima Unidade, o que são e quais são as condicionalidades 
do Bolsa Família.

Mãos à obra!
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------ Unidade 7 ------

As condicionalidades do PBF

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender quais são as condicionalidades do Programa Bolsa Família e 
seus objeti vos;

 ● Entender como é realizada a gestão de condicionalidades;

 ● Conhecer quem realiza e acompanha o cumprimento de condicionalidades 
nas áreas de saúde e de educação; e

 ● Entender o uso do Sicon para a gestão de condicionalidades.

PARA REFLETIR: Qual o papel das condicionalidades no Programa Bolsa 
Família? Quais são essas condicionalidades? Por que a gestão intersetorial 
de condicionalidades é fundamental no âmbito do PBF?

As condicionalidades ou compromissos do Bolsa Família são mecanismos de 
reforço ao exercício de direitos básicos de cidadania nas áreas de educação e 
saúde pelos brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza.

Sua formulação teve como base o entendimento de que os problemas vivenciados 
pelas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza não se traduzem 
exclusivamente na limitação da renda. Tais problemas estão, geralmente, associados 
ao reduzido exercício dos direitos de cidadania e a poucas oportunidades de acesso 
a uma melhor qualidade de vida por meio de serviços sociais básicos. 

Além de garanti r às crianças, adolescentes e jovens melhores condições de 
saúde, educação e convivência familiar e comunitária do que as que ti veram 
seus responsáveis, o Bolsa Família também contribui para que tenham mais 
oportunidades de desenvolvimento social. Assim, buscando elevar o acesso dos 
benefi ciários do PBF a serviços básicos que são, na realidade, direitos sociais, as 
condicionalidades têm como principal objeti vo contribuir para o rompimento do 
ciclo intergeracional da pobreza. 
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Por meio das condicionalidades, as famílias atendidas pelo Programa são 
incenti vadas a uti lizar os serviços de saúde, educação e assistência social. Já o 
poder público passa a monitorar o acesso e o uso desses serviços, identi fi cando 
com maior precisão onde há escassez de oferta e trabalhando para ampliá-la. 
De forma resumida, pode-se afi rmar que:

 ● Para as famílias benefi ciárias, as condicionalidades são responsabilidades 
relacionadas ao cumprimento de ações nas áreas de saúde e de educação, a 
fi m de melhorar as condições de desenvolvimento da família, principalmente 
das crianças e dos adolescentes. 

 ● Para a União, estados, municípios e Distrito Federal, as condicionalidades 
são um meio para esti mular a ampliação e a adequação da oferta de serviços 
públicos, monitorar as políti cas sociais locais e identi fi car as famílias em 
situação de maior vulnerabilidade e risco social.

O acompanhamento de condicionalidades permite ao poder público mapear os 
principais problemas vivenciados pelas famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza, relacionados à oferta dos serviços ou à dinâmica sociofamiliar, e identi fi car 
as áreas e as ocorrências de maior vulnerabilidade. Com isso, é possível construir 
diagnósti cos sociais territorializados e implementar medidas que contribuam para 
orientar as ações de governo de forma intersetorial, principalmente no âmbito 
das políti cas sociais. 

Quais são as condicionalidades do Programa 
Bolsa Família? 

As condicionalidades do PBF são:

 ● Na área de saúde: manter atualizado 
o calendário de vacinação das 
crianças menores de sete anos e 
levar as crianças para serem pesadas, 
medidas e examinadas, conforme o 
calendário do Ministério da Saúde 
(MS). As gestantes devem parti cipar 
do pré-natal e ir às consultas na unidade 
de saúde. Orienta-se que, após o 
parto, conti nuem o acompanhamento 
da própria saúde.
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 ● Na área de educação: para as crianças e ado-
les centes entre 6 e 15 anos, a matrícula e a garanti a da 
frequência mínima de 85% da carga horária escolar 
mensal. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, além 
da matrícula, deve-se observar a garanti a de pelo 
menos 75% da frequência escolar mensal.

Veja o resumo de condicionalidades no quadro a 
seguir:

Compromissos das famílias nas áreas de saúde, de 
educação e de assistência social:

Área Compromissos / 
Condicionalidades Público

Saúde

Acompanhamento do 
calendário vacinal, 
do crescimento e do 
desenvolvimento das crianças.

Crianças menores de 7 anos.

Pré-natal para gestantes e 
acompanhamento de nutrizes. Gestantes e nutrizes.

Educação

Matrícula e frequência escolar 
mensal mínima de 85%.

Todas as crianças e adolescentes 
entre 6 e 15 anos.

Matrícula e frequência escolar 
mensal mínima de 75%.

Adolescentes de 16 e 17 anos, 
que sejam benefi ciados pelo BVJ.

A gestão de condicionalidades

A gestão de condicionalidades é realizada por meio da arti culação entre a gestão 
do Programa Bolsa Família e as áreas de saúde e educação. Em resumo, pode ser 
caracterizada como o conjunto de ações coordenadas entre os Governos Federal, 
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estadual, municipal e do Distrito Federal, com o apoio das Instâncias de Controle 
Social, visando ao acompanhamento periódico dos compromissos assumidos 
pelas famílias e pelo poder público. 

As ações de gestão de condicionalidades são realizadas de forma comparti lhada e 
descentralizada pelos entes federados. No Governo Federal, o MDS responde por 
essa ati vidade, em coordenação com o MS e o Ministério da Educação (MEC). Cabem 
a esses Ministérios promover a arti culação intersetorial e intergovernamental 
e o apoio insti tucional aos estados e municípios, para o acompanhamento de 
condicionalidades das famílias mais vulneráveis. 

Compete ao MDS selecionar as famílias e benefi ciários com perfi l para 
acompanhamento de condicionalidades. Essa seleção é realizada a parti r das 
informações do Cadastro Único e é, posteriormente, repassada ao MEC e ao MS, 
a fi m de possibilitar o acompanhamento desse público pelas respecti vas áreas no 
âmbito dos municípios.

Entre as atribuições dos estados, destaca-se o apoio aos municípios para a 
realização do acompanhamento de condicionalidades. Esse apoio ocorre por 
meio de suporte operacional, capacitação técnica, articulação com outras 
áreas e programas e promoção da intersetorialidade, entre outras formas. 

Aos municípios e Distrito Federal, em razão da proximidade com o público 
do Programa, cabem as ações mais operacionais relacionadas à gestão de 
condicionalidades: o registro dos acompanhamentos, o desenvolvimento de ações 
para localização de famílias e a realização de visitas domiciliares e do trabalho 
socioassistencial com os benefi ciários do PBF.

Além de possibilitar o registro do acompanhamento das condicionalidades das 
famílias, a atuação conjunta das áreas de saúde, educação e assistência social 
permite a identi fi cação de problemas relacionados à oferta e/ou ao acesso aos 
serviços. Isto reforça a importância da gestão intersetorial de condicionalidades no 
Bolsa Família, pois esta identi fi cação possibilita a construção de ações específi cas, 
voltadas à resolução dos problemas enfrentados pelas famílias mais pobres. 

A realização de ações direcionadas ao restabelecimento da oferta regular e com 
qualidade dos serviços prestados, assim como o apoio às famílias mais vulneráveis 
para acesso aos serviços, são, ao mesmo tempo, um desafi o e uma oportunidade. 
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Um desafi o em termos do exercício de coordenação intersetorial das políti cas 
públicas e uma oportunidade para a promoção do desenvolvimento das famílias 
mais vulneráveis, que passam a ter a possibilidade de um atendimento integral 
de suas necessidades.

Observe, na fi gura a seguir, a intersetorialidade na gestão de condicionalidades 
em âmbito federal, estadual e municipal.

ATENÇÃO: É importante destacar que o gestor municipal do Bolsa Família 
deve se arti cular com as áreas de educação, saúde e assistência social, para 
acompanhamento das famílias em situação de maior vulnerabilidade e 
risco social.

Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome

Ministério da EducaçãoMinistério da SaúdeFE
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Coordenador
Estadual
do PBF

Coordenador
Estadual
de Educação

Coordenador
Estadual
de Saúde

Gestor Municipal
do PBF

Gestor Municipal e
Responsável Técnico

Saúde

Coordenador 
Municipal do PBF 

na educação

Proteção Básica (CRAS)
Proteção Especial

(Creas)

Vigilância
Socioassistencial

Intância de Controle
Social (ICS)
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A gestão de condicionalidades engloba os seguintes períodos e ações, previstos 
na Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012:

 ● Período de Acompanhamento; 

 ● Período de Registro;

 ● Repercussão do Descumprimento de Condicionalidades;

 ● Apresentação de Recurso;

 ● Acompanhamento Familiar; e

 ● Interrupção Temporária dos Efeitos do Descumprimento de Condicionalidades. 

A seguir, será apresentado o detalhamento de cada uma dessas ações.

Compreendendo as ações de gestão de 
condicionalidades

1. Período de Acompanhamento

É o conjunto de meses de referência para o acompanhamento de 
condicionalidades. 

Durante o ano, as famílias são acompanhadas periodicamente pelas áreas de 
saúde, de educação e de assistência social, conforme o perfi l dos benefi ciários, 
para verifi cação do cumprimento de condicionalidades.

 ● Na área da saúde, há dois períodos de acompanhamento, compostos, cada 
um, de um semestre. 

 ● Na área de educação, são cinco períodos de acompanhamento compostos 
por cinco bimestres, excluindo-se os meses de dezembro e janeiro, 
desti nados às férias escolares, quando não há frequência escolar. 

2. Período de Registro

É o conjunto de dias em que os Sistemas para o registro das áreas de educação 
e saúde são disponibilizados pelo MEC e pelo MS para a inserção dos dados 
municipais de acompanhamento de condicionalidades. 

Conheça, a seguir, os meses que compõem o período de acompanhamento, o 
período de registro e os sistemas onde as informações das condicionalidades de 
educação e de saúde são registradas.
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Área Período de 
Acompanhamento

Período de 
Registro Sistema para Registro

Educação

Fevereiro e março Abril

Sistema Presença (MEC)
htt p://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br

Abril e maio Junho

Junho e julho Agosto

Agosto e setembro Outubro

Outubro e novembro Dezembro

Área Período de 
Acompanhamento Período de Registro Sistema para Registro

Saúde
Janeiro a junho Fevereiro a junho Sistema de gestão do programa 

Bolsa Família na Saúde
htt p://bolsafamilia.datasus.gov.brJulho a dezembro Agosto a dezembro 

3. Repercussão do descumprimento de condicionalidades

Terminado o Período de Registro das informações, o MDS identi fi ca as famílias 
em situação de descumprimento de condicionalidades, ou seja, aquelas que têm 
alguma pessoa que deixou de cumprir os compromissos assumidos no Período de 
Acompanhamento, e inicia a Repercussão.

A Repercussão é o processo de aplicação de efeitos em decorrência do 
descumprimento de condicionalidades na área de educação ou na área de saúde. 

As famílias em situação de descumprimento de condicionalidades estão 
sujeitas aos efeitos estabelecidos na Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 
2012. Esses efeitos são gradativos e variam desde uma advertência escrita, 
passando pelo bloqueio e suspensão do benefício, podendo chegar ao seu 
cancelamento. O tempo para evolução dos efeitos gradativos foi reduzido de 
18 (dezoito) para 6 (seis) meses. Essa mudança permite identificar com maior 
precisão as situações mais críticas de vulnerabilidade, focalizando a atuação 
do poder público para as famílias que possuem mais dificuldades de acessar 
os serviços sociais básicos de educação e saúde.

É importante destacar que a repercussão ocorre nos meses ímpares, exceto 
janeiro, considerando os últi mos resultados do acompanhamento de educação e/
ou de saúde, conforme demonstrado no quadro seguinte:
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Períodos de Acompanhamento
Mês de Repercussão

Educação Saúde 

Outubro e novembro 2º semestre Março

Fevereiro e março - Maio

Abril e maio - Julho

Junho e julho 1º semestre Setembro

Agosto e setembro - Novembro

ATENÇÃO: Os efeitos não têm como objeti vo punir as famílias em descum-
pri mento, mas sim evidenciar o não exercício de seus direitos, possibilitando 
a mo bi li zação das próprias famílias e do poder público para a resolução dos 
pro ble mas que difi cultam o acesso à educação e à saúde. É, também, uma 
forma de identi fi cação das famílias em situação de maior vulnerabilidade, 
tornando-as foco de ações do poder público.

O quadro a seguir apresenta, detalhadamente, o modo como os efeitos, em caso de 
descumprimento de condicionalidades, repercutem sobre o benefí cio da família.

Efeitos gradati vos do descumprimento das condicionalidades do PBF

Famílias PBF com crianças entre 0 a 15 anos, gestantes e adolescentes de 16 a 17 anos (BVJ)

1º Advertência (não tem efeito sobre o benefí cio).

2º Bloqueio (benefí cio bloqueado por um mês).

3º Suspensão (parcela fi ca suspensa por 2 meses e não recebe o benefí cio deste período).

4º Cancelamento (Se após 12 meses do registro simultâneo do efeito de suspensão e 
do acompanhamento familiar com registro no Sicon, a família conti nuar a descumprir 
condicionalidade).

ATENÇÃO: Vale destacar que, se o adolescente ti ver baixa frequência escolar, 
as repercussões por descumprimento afetarão somente o BVJ vinculado a 
ele. Os demais benefí cios da família, bem como de outro adolescente que 
receba o BVJ, serão manti dos.
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Como são realizadas as notificações às famílias 
em descumprimento?

As famílias são noti fi cadas dos efeitos dos descumprimentos por correspondências 
enviadas via Correio pela Senarc e/ou por meio de mensagem no extrato de 
pagamento do benefí cio. 

A listagem das famílias em descumprimento pode ser obti da no Sicon, por meio da 
“Pesquisa Descumprimento Avançada”. Com ela, o gestor municipal, em conjunto 
com as políti cas setoriais, pode organizar o acompanhamento dessas famílias 
consideradas em situação de maior vulnerabilidade e/ou risco social.

4. Apresentação de Recursos 

É a contestação, por parte da família, de um efeito decorrente do descumprimento 
de condicionalidade que foi aplicado indevidamente. 

A família pode entrar com recurso junto ao gestor municipal do PBF para solicitar 
a revisão dos efeitos aplicados em dois casos: 

 ● Se cumpriu as condicionalidades e houve erro ou falha no registro; ou

 ● Se descumpriu as condicionalidades com moti vo justi fi cado no acompa-
nhamento da educação e houve erro ou falha no registro do moti vo da 
baixa frequência. 

São exemplos de moti vos justi fi cados na educação, dentre outros:

 ● Ausência por questão de saúde do aluno;

 ● Doença ou óbito na família;

 ● Inexistência de oferta de serviços educacionais;

 ● Fatos que impedem o deslocamento à escola;

 ● Inexistência de serviço/ atendimento educacional à pessoa com defi ciência;

 ● Conclusão do ensino médio;

 ● Suspensão escolar;

 ● Educação de Jovens e Adultos (EJA) semipresencial; e 

 ● Situação coleti va que impede a escola de acolher os alunos. 
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O gestor municipal deverá cadastrar, avaliar e julgar o recurso, podendo deferir (acatar) 
ou indeferir (não acatar) com base nas justi fi cati vas apresentadas pelas famílias. 

ATENÇÃO: O prazo para o registro e a avaliação de recursos no Sicon é até 
o últi mo dia úti l do mês seguinte à repercussão.

Se o gestor deferir, ou seja, acatar o recurso no Sicon dentro do prazo, o últi mo 
efeito no histórico de descumprimentos da família é automati camente anulado. 
Dessa forma, é possível o desbloqueio ou a reversão da suspensão ou a reversão de 
cancelamento do benefí cio. O gestor municipal pode também realizar o desbloqueio 
ou a reversão diretamente no Sistema de Gestão de Benefí cios, de forma a acelerar 
a liberação do benefí cio.

DICA DE GESTÃO: A documentação relacionada ao recurso deve ser 
arquivada pelo prazo mínimo de cinco anos e precisa fi car disponível para 
consulta/auditoria do MDS e dos órgãos de controle e fi scalização, como a 
Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União.

Em determinadas situações, é possível que a família não tenha todos os 
documentos em mãos que comprovem as suas justi fi cati vas. Nesses casos, é 
importante a avaliação de um assistente social ou outro profi ssional que respalde 
tecnicamente a situação apresentada pela família. 

5. Acompanhamento familiar

O resultado do acompanhamento das condicionalidades de cada período é um 
importante instrumento para identi fi car famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Este é um alerta de que é preciso implementar estratégias intersetoriais 
para atender às necessidades específi cas dessas famílias.

O acompanhamento familiar é a oferta de atendimento socioassistencial 
prioritário, por parte do poder público local, às famílias que se encontram em 
situações de vulnerabilidade social, em especial aquelas que não conseguem 
cumprir as condicionalidades do PBF. O acompanhamento familiar das famílias 
em descumprimento deve, obrigatoriamente, ser registrado no Sicon.
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É fundamental que as áreas da assistência social, de saúde e de educação do 
município atuem de forma arti culada para: 

 ● Identi fi car a razão pela qual a condicionalidade não foi cumprida e 
acompanhar as famílias com base nessas situações impediti vas;

 ● Buscar soluções para os problemas que levaram ao não cumprimento (não 
acesso); e

 ● Promover o acesso dos benefi ciários aos serviços sociais. 

Na próxima Unidade, você conhecerá, com mais detalhes, o tema acompanha-
mento familiar e a interrupção temporária dos efeitos do descumprimento de 
condicionalidades.

Considerando as ações de gestão de condicionalidades apresentadas, vamos 
entender como elas ocorrem nas áreas de saúde e de educação.

Como acontece a gestão de condicionalidades 
na saúde?

O acompanhamento das condicionalidades de saúde é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde que, segundo a Portaria Interministerial nº 2.509, 
de 18 de novembro de 2004, tem duas atribuições principais:

 ● Ofertar as ações de vacinação, acompanha-
mento do crescimento e desenvolvimento da 
criança, pré-natal, puerpério e as ati vidades edu-
cati vas de saúde, de alimentação e de nutrição; e

 ● Designar um responsável técnico, preferen-
cialmente um nutricionista, para coordenar o 
acompanhamento das famílias e o registro das 
informações no Sistema de Gestão do Progra-
ma Bolsa Família na Saúde. 

Como visto anteriormente, o Ministério da 
Saúde disponibiliza o Sistema de Gestão 
do Programa Bolsa Família na Saúde para 
consulta e registro das informações sobre as 
condicionalidades na saúde. 
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Esse Sistema permite fazer o registro da avaliação nutricional e do calendário 
de vacinação das crianças menores de sete anos e das gestantes beneficiárias 
acompanhadas. Também disponibiliza informações consolidadas do acompa-
nhamento das condicionalidades de saúde desde 2005 e permite a identificação 
das gestantes que poderão ter a concessão do Benefício Variável à Gestante.

ATENÇÃO: O acesso às informações do acompanhamento de saúde 
permite à gestão municipal do PBF monitorar os resultados e planejar 
ações intersetoriais em conjunto com os responsáveis por essa área.

Veja, a seguir, em linhas gerais, o fluxo do processo de gestão de condicio-
nalidades na saúde:

Fluxo do processo de gestão das condicionalidades na saúde

MDS – Gera e encaminha, ao Ministério da Saúde, o público com o perfi l 
para o acompanhamento das condicionalidades de saúde, ou seja, a relação 
das famílias benefi ciárias que têm em sua composição crianças menores de 
sete anos e possíveis gestantes (mulheres entre 14 a 44 anos). 

Para fi ns de concessão de BVG também é gerado um público de 
acompanhamento de mulheres abaixo de 14 e acima de 44 anos.

MS – Insere as informações das famílias benefi ciárias com perfi l saúde 
no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e disponibiliza 
esses dados para que os municípios acompanhem as famílias.

Secretaria Municipal de Saúde – Coordena o acompanhamento das 
condicionalidades de saúde realizado pelas equipes de saúde da família, 
agentes comunitários de saúde ou unidades básicas de saúde.

Ações Complementares

 – Insere as informações das famílias benefi ciárias com perfi l saúde  – Insere as informações das famílias benefi ciárias com perfi l saúde 

Ações Complementares

 – Coordena o acompanhamento das  – Coordena o acompanhamento das 

Ações Complementares
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Equipe de saúde da família, agentes comunitários ou unidades básicas
de saúde – Realizam o acompanhamento da agenda de saúde dos bene-
fi ciários e coletam as informações desse acompanhamento, registrando-as 
no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Técnico municipal de saúde – Registra as informações de saúde dos bene-
fi ciários PBF no Sistema no prazo estabelecido no calendário operacional anual.

MS – Recebe as informações sobre o acompanhamento de todos os 
municípios, consolida os resultados e transmite ao MDS. As informações 
sobre o acompanhamento de gestantes são processadas mensalmente, 
em razão da possibilidade de concessão do Benefí cio Variável Gestante. As 
demais informações sobre o acompanhamento das condicionalidades de 
saúde são consolidadas ao fi m de cada vigência.

MDS – Ao fi m de cada vigência do acompanhamento de saúde, avalia os 
resultados e identi fi ca as famílias com perfi l saúde que descumpriram a 
condicionalidade no Período de Acompanhamento de referência. Com 
base nessas informações, comanda o processo de repercussão, por meio 
da aplicação dos efeitos nos benefí cios das famílias. Também consolida 
mensalmente as informações sobre gestantes para fi ns da concessão do 
Benefí cio Variável à Gestante.

Famílias – Recebem noti fi cação e/ou mensagem no extrato bancário 
sobre o descumprimento.

Gestor/Técnico municipal do PBF – Registra as justi fi cati vas das famílias 
que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento de 
condicionalidades e os avalia no Sicon. 

As famílias em situação de maior vulnerabilidade e risco social, identi fi cadas 
no acompanhamento de condicionalidades, podem ser inseridas em 
acompanhamento familiar no âmbito do Suas e ter o registro desse 
acompanhamento no Sicon.

Ações Complementares

 – Registra as informações de saúde dos bene- – Registra as informações de saúde dos bene-

Ações Complementares

fi ciários PBF no Sistema no prazo estabelecido no calendário operacional anual.

 – Recebe as informações sobre o acompanhamento de todos os 
municípios, consolida os resultados e transmite ao MDS. As informações 

fi ciários PBF no Sistema no prazo estabelecido no calendário operacional anual.fi ciários PBF no Sistema no prazo estabelecido no calendário operacional anual.fi ciários PBF no Sistema no prazo estabelecido no calendário operacional anual.

 – Recebe as informações sobre o acompanhamento de todos os 
municípios, consolida os resultados e transmite ao MDS. As informações 

Ações Complementares

 – Ao fi m de cada vigência do acompanhamento de saúde, avalia os 
resultados e identi fi ca as famílias com perfi l saúde que descumpriram a 

 – Ao fi m de cada vigência do acompanhamento de saúde, avalia os 
resultados e identi fi ca as famílias com perfi l saúde que descumpriram a 

Ações Complementares

 – Recebem noti fi cação e/ou mensagem no extrato bancário  – Recebem noti fi cação e/ou mensagem no extrato bancário 

Ações Complementares

 – Registra as justi fi cati vas das famílias 
que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento de 

 – Registra as justi fi cati vas das famílias 
que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento de 

Ações Complementares

 – Realizam o acompanhamento da agenda de saúde dos bene-
Equipe de saúde da família, agentes comunitários ou unidades básicas

 – Realizam o acompanhamento da agenda de saúde dos bene-
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Como acontece a gestão das condicionalidades 
na educação?

O acompanhamento das condicionalidades na área da educação é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Para realizar este 
acompanhamento, o município dispõe do Sistema Presença, ferramenta 
desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a Portaria interministerial MEC/MDS nº 3.789/2004, de 17 de novembro 
de 2004, o gestor desse Sistema no município é o Secretário Municipal de 
Educação, que é o ti tular do órgão municipal de educação. 

Compete à área de educação realizar o acompanhamento da frequência escolar 
dos benefi ciários do PBF entre 6 e 15 anos e dos benefi ciários entre 16 e 17 anos, 
procurando garanti r a frequência mínima de 85% e 75%, respecti vamente.

Uma das atribuições do Secretário Municipal de Educação é indicar o Operador 
Municipal Máster, responsável por coordenar as ações para realizar o registro das 
informações da frequência escolar dos benefi ciários no Sistema Presença. 

Conheça, a seguir, o fl uxo do processo de gestão das condicionalidades da área 
de educação.

Fluxo do processo de gestão das condicionalidades da área de educação

MDS – Gera e encaminha, para o Ministério da Educação, o público com per  fi l 
para acompanhamento, isto é, a relação de benefi ciários entre 6 e 17 anos.

MEC – Insere as informações de benefi ciários no Sistema de Acompanha men -
to da Frequência Escolar – Sistema Presença – e disponibiliza aos municípios.

Operador Municipal Máster – Imprime e distribui às escolas a lista dos 
alunos/PBF para acompanhamento. Ações Complementares

– Insere as informações de benefi ciários no Sistema de Acompanha men -– Insere as informações de benefi ciários no Sistema de Acompanha men -

Ações Complementares
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Profi ssionais das escolas – Acompanham e registram a frequência 
dos alunos/PBF na lista recebida, para, ao fi m do período, devolvê-la 
preenchida ou registrar diretamente no Sistema, caso a escola tenha um 
operador diretor de escola. 

Operador Municipal Máster ou Operador Diretor de Escola – Registra a 
frequência dos alunos/PBF no Sistema e os moti vos da baixa frequência, 
quando houver; e identi fi ca eventuais situações relacionadas ao aluno 
que devem ser comunicadas ao gestor do PBF, tais como situações de 
vulnerabilidade e/ou desatualização cadastral.

MEC – Recebe as informações de todos os municípios, consolida os 
resultados e envia ao MDS.

MDS – Ao fi m de cada período de acompanhamento de educação, 
processa os resultados e identi fi ca os alunos que descumpriram a condi-
cionalidade no Período de Acompanhamento de referência. 

Comanda o processo de Repercussão, por meio da aplicação dos efeitos 
dos descumprimentos nos benefí cios das famílias e dos jovens.

Famílias – Recebem a noti fi cação e/ou a mensagem no extrato bancário 
sobre o descumprimento.

Gestor/Técnico municipal do PBF – Registra, no Sicon, as justi fi cati vas das 
famílias que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento 
de condicionalidades e os avalia. As famílias em situação de maior 
vulnerabilidade e risco social, identi fi cadas no acompanhamento de 
condicionalidades, podem ser inseridas em acompanhamento familiar no 
âmbito do Suas e ter o registro desse acompanhamento no Sicon.

Um dos grandes desafi os da gestão de condicionalidades da área de educação é 
justamente o registro dos moti vos do não comparecimento às aulas. É importante 
que as escolas busquem junto às famílias o verdadeiro moti vo da ausência dos 
alunos e registrem essa informação no Sistema Presença.

Ações Complementares

 – Registra a 
frequência dos alunos/PBF no Sistema e os moti vos da baixa frequência, 

 – Registra a 
frequência dos alunos/PBF no Sistema e os moti vos da baixa frequência, 

Ações Complementares

 – Recebe as informações de todos os municípios, consolida os  – Recebe as informações de todos os municípios, consolida os 

Ações Complementares

 – Ao fi m de cada período de acompanhamento de educação, 
processa os resultados e identi fi ca os alunos que descumpriram a condi-

 – Ao fi m de cada período de acompanhamento de educação, 
processa os resultados e identi fi ca os alunos que descumpriram a condi-

Ações Complementares

 – Recebem a noti fi cação e/ou a mensagem no extrato bancário  – Recebem a noti fi cação e/ou a mensagem no extrato bancário 

Ações Complementares

 – Registra, no Sicon, as justi fi cati vas das 
famílias que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento 

 – Registra, no Sicon, as justi fi cati vas das 
famílias que apresentarem recurso quanto aos efeitos por descumprimento 

Ações Complementares

dos alunos/PBF na lista recebida, para, ao fi m do período, devolvê-la 
 – Acompanham e registram a frequência 

dos alunos/PBF na lista recebida, para, ao fi m do período, devolvê-la 
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Este Sistema oferece opções de moti vos para a ausência às aulas dos alunos bene  fi -
ciários do PBF. Esses moti vos, uti lizados de acordo com a situação da baixa frequên-
cia escolar, podem ou não gerar efeitos sobre o benefí cio da família ou do jovem. 

ATENÇÃO: Os registros dos moti vos de baixa frequência escolar no Sistema 
Presença são importantes indicadores da situação social das crianças 
e adolescentes benefi ciários. Esse pode ser um ponto de parti da para o 
trabalho da área de assistência social com a família, com o objeti vo de 
reverter ou aliviar sua situação de vulnerabilidade ou risco social.

Por isso, é importante que sejam elaboradas estratégias para garanti r a 
fi dedignidade das informações registradas, bem como para uma apuração mais 
detalhada das informações relati vas ao moti vo registrado e que garantam o 
encaminhamento aos serviços sociais ofertados pelo município, sobretudo no 
caso das situações mais críti cas e recorrentes.

Melhorar a qualidade da informação sobre a frequência escolar é essencial para:

 ● Avançar na identi fi cação das situações que impedem crianças e jovens 
benefi ciários do PBF de frequentarem a escola; e 

 ● Propor ações específi cas sobre as causas que determinam a baixa fre-
quência escolar.

DICA DE LEITURA: Aprofunde seus conhecimentos sobre as condicionalidades 
do PBF e aspectos relacionados à sua gestão, consultando, periodicamente, 
a página do MDS: htt p://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades. 

6. Interrupção temporária dos efeitos do descumprimento

Permite que a família em situação de descumprimento conti nue recebendo o 
benefí cio e seja acompanhada pela rede socioassistencial. 

A interrupção temporária será detalhada na Unidade 8.

Agora que você já conheceu quais são as ações de gestão das condicionalidades 
do PBF, serão apresentadas as funcionalidades do Sistema de Condicionalidades 
(Sicon) e como ele pode auxiliar o trabalho dos gestores do PBF. 
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Quais as funcionalidades do Sicon e como 
acessá-lo?

Conforme você já estudou na Unidade 2, o Sicon é uma importante ferramenta 
de apoio à gestão descentralizada e intersetorial de condicionalidades. O Sistema 
integra e consolida as informações do acompanhamento das áreas de saúde, de 
educação e de assistência social. Além disso, o Sicon permite a localização de 
pessoas incluídas no Cadastro Único e/ou benefi ciárias do Programa Bolsa Família. 

Todas as informações que constam no Sicon poderão ser obti das por meio das 
seguintes funcionalidades: 

 ● Pesquisa pessoa básica; 

 ● Pesquisa pessoa avançada; 

 ● Pesquisa descumprimento básica; 

 ● Pesquisa descumprimento avançada; e 

 ● Relatórios consolidados. 

A parti r da localização da pessoa, por meio do Número de Identi fi cação Social 
(NIS)5, ou outros fi ltros possíveis, o Sistema exibe várias informações relati vas à 
família, incluindo todos os seus integrantes. 

Entre as informações disponíveis no Sicon, é possível obter, por meio das pesquisas:

 ● Característi cas da composição familiar: apresenta, para cada membro da 
família, nome, NIS, data de nascimento, sexo, posição na família em relação 
ao Responsável pela Unidade Familiar e se é perfi l para acompanhamento 
da condicionalidade de educação e/ou de saúde;

 ● Parti cipação no Bolsa Família: identi fi ca se a família é benefi ciária do PBF e 
qual o valor recebido no mês;

 ● Endereço da família e sua localização geográfi ca no Googlemaps: exibe o 
endereço da família e a localização do endereço no mapa (nos municípios 
em que o serviço do Googlemaps está disponível);

5) GLOSSÁRIO: O Número de Identi fi cação Social (NIS) é pessoal e intransferível. A atribuição desse número é feita de forma integrada com o sistema 
de numeração do PIS/Pasep/NIT. Ou seja, o NIS, o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) possuem a mesma faixa numérica, mas são gerados por fontes diferentes. Quando a pessoa é incluída no Cadastro Único, o número atribuído 
é o NIS. Porém, se a pessoa já possuir PIS ou Pasep, este será também o número de seu NIS.
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 ● Histórico de condicionalidades dos integrantes: exibe, para cada um 
dos integrantes da família, os detalhes relati vos ao acompanhamento de 
condicionalidades, incluindo quais perfi s de condicionalidades o integrante 
possui, em qual período foi acompanhado, se houve descumprimento etc.; 

 ● Histórico de repercussão de condicionalidades: exibe os registros de 
descumprimentos de condicionalidades que a família já teve, incluindo 
o ti po de efeito sobre o benefí cio (advertência, bloqueio, suspensão, 
cancelamento), o mês da repercussão, o ti po de benefí cio, a situação do 
recurso e a situação da carta de noti fi cação remeti da à família;

 ● Consultar informações sobre o descumprimento de condicionalidades: 
permite consultar, pelo NIS ou por outros critérios, as famílias com algum 
descumprimento de condicionalidades;

 ● Consultar relatórios consolidados dos recursos registrados e avaliados; 

 ● Consultar relatórios consolidados de condicionalidades: relatório de 
acompanhamento de educação para os benefi ciários de 6 a 15 e de 16 e 17 
anos, relatório de acompanhamento de saúde, relatório de repercussões, 
relatório de recursos, relatório de acompanhamento familiar, relatório de 
moti vos da baixa frequência e relatório de acompanhamento de educação, 
de saúde e de acompanhamento familiar com resultados para o IGD.

Esses relatórios podem ser gerados em arquivos CSV,6 XLS (Excel) ou PDF e 
solicitados conforme período e abrangência territorial desejada, por exemplo, 
Brasil, estados e/ou municípios. 

Além dessas pesquisas e consultas, o Sicon permite que o gestor municipal, ou 
quem ti ver senha atribuída por ele, faça o cadastro e a avaliação dos recursos 
apresentados pelas famílias e as insira em acompanhamento familiar. O registro 
do recurso e do acompanhamento familiar ocorre por meio das seguintes 
funcionalidades:

 ● Módulo de recurso online: permite cadastrar e avaliar as justi fi cati vas dos 
recursos quanto aos descumprimentos de condicionalidades apresentados 
pelas famílias; e

 ● Módulo de acompanhamento familiar: possibilita registrar o acompa-
nhamento familiar e solicitar interrupção temporária dos efeitos do 
descumprimento de condicionalidades para essas famílias.

6) GLOSSÁRIO: Comma Separated Values (CSV) em português: Valores Separados por Vírgula e signifi ca um formato de arquivo que armazena dados 
tabelados. Por serem muito simples, arquivos .csv são comuns em todas as plataformas de computador.
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E quem pode utilizar o Sicon?

Podem uti lizar o Sicon, os gestores municipais do PBF e os agentes municipais 
designados e devidamente cadastrados pelo gestor, inclusive gestores e 
técnicos das áreas de saúde, de educação, de assistência social, técnicos dos 
CRAS e/ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), 
membros das ICS etc.

Quando um gestor municipal é cadastrado no MDS, automati camente seu perfi l do 
SIGPBF permite acesso ao Sicon. Já no caso dos demais servidores ou funcionários 
municipais, é necessário que o gestor municipal faça o cadastro de cada um deles, 
atribuindo a esses usuários o perfi l Sicon. 

ATENÇÃO: Para acessar o Sicon, entre no SIGPBF, a parti r do link
htt p://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia/.

Prossiga seus estudos e aprenda, na Unidade 8, o que é o acompanhamento 
familiar e como realizá-lo para a superação das vulnerabilidades e do risco social 
das famílias atendidas pelo PBF. 
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------ Unidade 8 ------

O acompanhamento familiar
no Programa Bolsa Família

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender o que é o acompanhamento familiar no âmbito do PBF;

 ● Reconhecer a importância da realização do acompanhamento familiar para 
a superação das vulnerabilidades e risco social das famílias benefi ciárias;

 ● Conhecer a interrupção temporária dos efeitos do descumprimento de 
condicionalidades;

 ● Conhecer quem é o responsável por esse acompanhamento; e

 ● Entender o papel do gestor municipal no acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades.

PARA REFLETIR: Como você avalia as ações desenvolvidas para as famílias 
do PBF em situação de maior vulnerabilidade social em seu município?

Como você já aprendeu, o adequado monitoramento de condicionalidades permite 
identi fi car os moti vos que difi cultam o acesso 
das famílias benefi ciárias aos serviços 
sociais a que têm direito. Quando se 
observa o descumprimento de condicio-
nalidades, são necessárias ações que 
promovam o acompanhamento dessas 
famílias, auxiliando-as a superar as 
vulnerabilidades ou riscos sociais a que 
estão submeti das.
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O que é o acompanhamento das
famílias do PBF? 

O acompanhamento das famílias do PBF está previsto no Protocolo de Gestão 
Integrada de Serviços, Benefí cios e Transferências de Renda no âmbito do Suas, 
aprovado pela Resolução CIT n° 07, de 10 de setembro de 2009. Este Protocolo 
orienta a União, estados, Distrito Federal e municípios quanto aos procedimentos a 
serem adotados para a gestão integrada dos serviços, benefí cios socioassistenciais 
e transferências de renda para o atendimento de indivíduos e de famílias 
benefi ciárias do PBF, Peti , BPC e benefí cios eventuais, no âmbito do Suas.

No que diz respeito às famílias benefi ciárias do PBF, o Protocolo, no art. 19, § 1°, 
defi ne que: “Serão priorizados no Acompanhamento Familiar: [...] II – famílias 
do PBF em situação de descumprimento de condicionalidades, em especial, 
aquelas que estão em suspensão do benefí cio por dois meses, a fi m de garanti r a 
segurança de renda das famílias”.

Nesse contexto, a garanti a da transferência de renda mensal, arti culada com a 
inclusão das famílias em ati vidades de acompanhamento familiar no âmbito do 
Suas e serviços de outras políti cas setoriais, é entendida como uma estratégia 
importante para se trabalhar a superação das vulnerabilidades sociais que 
impedem ou difi cultam que a família cumpra as condicionalidades.

Quem faz o acompanhamento das famílias?

De acordo com o Protocolo, o acompanhamento das famílias do PBF em 
descumprimento de condicionalidades deve ser realizado no CRAS, onde é 
desenvolvido o serviço do Paif, ou no Creas, que oferta o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (Paefi ).

O gestor municipal do PBF tem a atribuição de assegurar que as famílias em 
descumprimento de condicionalidades, que estão em situação de vulnerabilidade 
e risco social, sejam acompanhadas pelos serviços de assistência social. 

Quando as vulnerabilidades apresentadas não forem objeto de atendimento 
exclusivo da assistência social, devem ser realizados encaminhamentos para as 
outras políti cas setoriais. Ou seja, no processo de acompanhamento familiar, 
a parti r de um maior conhecimento das situações enfrentadas pelas famílias, 
pode-se identi fi car a necessidade da ação de outras políti cas sociais, como 
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saúde e educação, visando apoiar e contribuir para a superação das situações de 
vulnerabilidade e geração de novas oportunidades para as famílias.

ATENÇÃO: Para assegurar o acompanhamento dessas famílias também por 
outras áreas, é preciso que ocorra a arti culação entre a assistência social, 
o gestor do PBF e as redes de atendimento das demais políti cas setoriais. 
De acordo com as necessidades identi fi cadas, o acompanhamento deve ser 
realizado de forma integrada e intersetorial, envolvendo a parti cipação dos 
profi ssionais que atendem as famílias nos CRAS/Creas, escolas, unidades 
de saúde, entre outros equipamentos sociais.

A importância do gestor municipal do PBF no acompanhamento das famílias em 
situação de descumprimento de condicionalidades 

No Sicon, o gestor municipal do PBF e a área de vigilância socioassistencial do 
município, ou outro técnico que possua permissão de acesso ao Sistema, deve 
obter a listagem das famílias em descumprimento de condicionalidades, por 
meio da “Pesquisa descumprimento avançada”. Em cada nova repercussão, é 
disponibilizada uma lista atualizada das famílias e jovens nessa situação. 

Com base nessa lista, o gestor municipal do PBF em conjunto com a área de 
vigilância socioassistencial da Secretaria de Assistência Social, territorializa as 
famílias conforme endereço e área de abrangência dos CRAS, Creas e equipes de 
proteção social, a fi m de que sejam acompanhadas pelos técnicos responsáveis. 
Posteriormente, o registro desse acompanhamento deve ser inserido no módulo 
de acompanhamento familiar do Sicon.

O módulo de acompanhamento familiar disponível no Sicon é um espaço de 
registro e monitoramento das ati vidades e dos encaminhamentos realizados pela 
área de assistência social no processo de acompanhamento das famílias do PBF 
em descumprimento de condicionalidades. 

Embora o Protocolo defi na as famílias com descumprimento de condicionalidades 
como público prioritário para o acompanhamento familiar, é importante salientar 
que também podem ser incluídas no módulo de acompanhamento familiar: 
qualquer família do Cadastro Único; famílias benefi ciárias do PBF com crianças 
fora da escola; famílias do Programa com crianças não acompanhadas pela área 
de saúde por falta de oferta desses serviços, e que por essa razão não sofrem 
efeitos decorrentes de descumprimento. 
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Os procedimentos para localizar e encaminhar a família ao acompanhamento 
da assistência social devem ser realizados pelas equipes municipais do PBF e 
da vigilância socioassistencial, em arti culação com as equipes do CRAS ou da 
proteção social básica e especial. São eles:

 ● Territorializar as famílias da lista de descumprimento por CRAS/Creas e/ou 
Equipes de Proteção Social Básica e Especial;

 ● Realizar a busca ati va das famílias a serem acompanhadas; 

 ● Realizar o registro do acompanhamento das famílias no Sicon, descrevendo 
as situações identi fi cadas e as ati vidades desenvolvidas com essas famílias; e

 ● Solicitar, de acordo com avaliação das equipes técnicas, a interrupção tempo-
rária dos efeitos no benefí cio por descumprimento de condicionalidades.

ATENÇÃO: A Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS/MDS nº 19, de 
7 de fevereiro de 2013, divulga aos estados e municípios orientações para 
a inclusão das famílias do Programa Bolsa Família em descumprimento de 
condicionalidades, especialmente as que estejam em fase de suspensão do 
benefí cio, nos serviços socioassistenciais de acompanhamento familiar, com 
registro no Sicon e solicitação da interrupção temporária.

Como registrar o acompanhamento
das famílias no Sicon? 

O registro do acompanhamento familiar no Sicon é feito por meio do “Módulo 
de Acompanhamento Familiar”. Com essa funcionalidade, a família pode ter seus 
diversos atendimentos registrados em um só lugar. 

No “Módulo de Acompanhamento Familiar” do Sicon, as seguintes ações podem 
ser realizadas: 

 ● Registro ou alteração das informações sobre o acompanhamento de uma 
família, com atenção para não descrever informações sigilosas;

 ● Inclusão, suspensão ou renovação de interrupções nos efeitos do 
descumprimento de condicionalidades; 

 ● Consulta ao histórico de informações sobre o descumprimento de 
condicionalidades da família, com base no Período de Acompanhamento; e

 ● Consulta aos relatórios do acompanhamento familiar.
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ATENÇÃO: A inclusão da família no módulo de acompanhamento familiar deve 
ser seguida do desenvolvimento de ações socioassistenciais conti nuadas até 
o momento em que a avaliação constate a superação, por parte da família, 
das situações críti cas que a impediam de ter seus direitos assegurados.

É necessário garanti r que, considerando que o Sicon é uma ferramenta que contribui 
para a gestão intersetorial do acompanhamento das famílias, o acesso ao Sistema 
seja comparti lhado entre os possíveis atores envolvidos nesse processo, em especial:

 ● Gestor e Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família;

 ● Gestores da área de assistência social, vigilância socioassistencial e técnicos 
dos CRAS e Creas;

 ● Gestores e técnicos das áreas de saúde e de educação; e

 ● Profi ssionais dos Sistemas de garanti a de direitos, como por exemplo, 
Ministério Público, Conselho Tutelar etc.

O que é a interrupção temporária dos efeitos 
do descumprimento de condicionalidades? 

No “Módulo de Acompanhamento Familiar” do Sicon, é possível também 
interromper os efeitos do descumprimento de condicionalidades sobre o 
benefí cio da família e, assim, evitar que o benefí cio venha a ser cancelado 
enquanto ela esti ver sendo acompanhada pela área da assistência social. Isso 
pode ocorrer quando houver a avaliação de que a perda desse benefí cio durante 
o acompanhamento pode agravar as vulnerabilidades no contexto familiar. 

De acordo com a Instrução Operacional nº 33/2009, de 3 de dezembro de 2009, a 
interrupção temporária dos efeitos de descumprimento consiste na opção pela não 
aplicação das repercussões (advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento 
de benefí cio) para a família e/ou para o jovem benefi ciário do BVJ durante o prazo 
fi xo de seis meses. Este prazo poderá ser renovado e está condicionado ao registro 
da avaliação dos seis meses de acompanhamento da família no Sicon.

A interrupção temporária pode ser suspensa dentro dos seis meses caso o 
profi ssional que esteja acompanhando a família entenda que não é necessário 
mantê-la com a interrupção. Mas vale lembrar que, quando manti da por seis meses, 
a interrupção implicará o reinício da atribuição dos efeitos pelo descumprimento, 
conforme menciona o art. 5º da Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012.
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ATENÇÃO: A decisão pela interrupção temporária cabe ao técnico 
responsável pelo acompanhamento da família. Toda a documentação 
relati va à situação da família e ao processo de acompanhamento deve ser 
guardada para fi ns de consulta/ auditoria do MDS e dos órgãos de controle 
e fi scalização, como a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas 
da União.

As famílias que estão com interrupção temporária dos efeitos do descumprimento 
de condicionalidades conti nuam sendo acompanhadas no âmbito das 
condicionalidades de saúde e educação. Apenas não serão aplicados os efeitos 
decorrentes do descumprimento sobre o benefí cio, como forma de assegurar 
a renda dessas famílias em situação de maior vulnerabilidade e/ou risco social.

Como você estudou ao longo dessa Unidade, o gestor ou o técnico do PBF deve, 
em conjunto com os profi ssionais da assistência social, garanti r e promover o 
acompanhamento familiar, arti culando ações para assegurar o atendimento às 
famílias com mais difi culdades em acessar os seus direitos sociais básicos. Essa 
ati vidade, ao lado da garanti a da transferência de renda e da arti culação com 
serviços de outras políti cas setoriais, é compreendida como uma estratégia 
essencial para alcançar a superação das vulnerabilidades sociais que impedem 
ou difi cultam que a família cumpra as condicionalidades do PBF.

A seguir, você estudará na Unidade 9 as ações complementares no contexto do 
Bolsa Família.
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------ Unidade 9 ------

As ações complementares ao
Programa Bolsa Família

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Compreender os objeti vos das ações complementares no contexto do PBF;

 ● Identi fi car a intersetorialidade como condição para a concreti zação 
dessas ações;

 ● Disti nguir as etapas necessárias para a implementação das ações 
complementares; e

 ● Reconhecer o papel dos coordenadores estaduais e gestores municipais 
para a execução destas ações.

PARA REFLETIR: Qual o papel da intersetorialidade nas ações complementares?

O Programa Bolsa Família parte do entendimento da pobreza como um fenômeno 
multi dimensional. Por isso, seu enfrentamento deve unir a transferência de renda 
ao acesso a outros direitos sociais básicos e a outras iniciati vas que ampliem a 
capacidade das famílias de superar a condição de pobreza e vulnerabilidades. 

No âmbito das condicionalidades, o pré-natal das gestantes, a vacinação infanti l 
e a frequência escolar são ações básicas e estruturantes para contribuir na 
garanti a do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Aliadas às 
condicionalidades, as ações complementares reforçam o enfrentamento da 
pobreza em suas diversas dimensões, garanti ndo acesso a outras políti cas 
ligadas às áreas de saúde, educação e assistência social e, assim, contribuindo 
para a ruptura do ciclo intergeracional da pobreza e para o desenvolvimento das 
capacidades dos benefi ciários do Bolsa Família. 

Para potencializar o acesso das famílias benefi ciárias do PBF a serviços nas áreas 
de saúde, educação e assistência social, no contexto das ações complementares, 
é necessária a arti culação de outros programas e políti cas setoriais em um 
trabalho intersetorial. 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   115 18/08/2015   11:12:50



116

Assim, para que as ações complementares se efeti vem, a intersetorialidade é 
fundamental. Podemos entendê-la como a integração de diversos setores, tendo 
em vista a solução de problemas comuns como, por exemplo, problemas sociais, 
comparti lhando responsabilidades, recursos e ações. Veja a seguir:

São alguns elementos básicos presentes na noção de intersetorialidade:

Integração: ainda que seja necessária a atuação a parti r de divisões 
técnicas de trabalho, a visão para a solução dos problemas deve ser 
integradora, associati va, intersetorial. As áreas devem conversar entre 
si e ter agendas comuns.

Inclusão: a intersetorialidade afeta o desenho e avaliação das ações. Ou 
seja, os objeti vos, estratégias, ati vidades e recursos de cada setor devem 
levar em consideração as repercussões e efeitos que terá nos objeti vos, 
estratégias, ati vidades e recursos dos demais setores.

Comparti lhamento: supõe comparti lhar recursos, responsabilidades e ações. 

Fonte: Nuria Cunnil Grau, X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Santi ago, Chile, 18-21, oct. 2005.

Portanto, a intersetorialidade, proposta pelas condicionalidades e ações comple-
mentares, é parte estruturante do Bolsa Família e inerente aos seus objeti vos.

Conheça alguns exemplos de programas importantes em arti culação intersetorial 
com o PBF:

 ● Programa Mais Educação (PME)

O Programa tem por objeti vo melhorar a qualifi cação do ensino no país, 
ampliando o tempo e a qualidade da permanência de crianças, adolescentes 
e jovens matriculados em escolas públicas. O PME concreti za-se na oferta 
de educação básica em tempo integral, considerando a jornada escolar 
diária de, no mínimo, sete horas. 

Na arti culação intersetorial desta ação, o Programa Bolsa Família contribui 
com critérios que garantem o atendimento educacional aos mais pobres. A 
expansão do PME prioriza as escolas que contam com maioria de estudantes 
integrantes de famílias benefi ciárias do Programa Bolsa Família. 
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Um dos principais resultados esperados com essa parceria é a possibilidade 
de que os estudantes do PBF possam não somente manter um alto percentual 
de frequência escolar acompanhada, mas também ter um salto qualitati vo 
no processo de formação, propiciada pela experiência da educação integral. 

 ● Programa Saúde na Escola

O objeti vo da arti culação com o Programa Saúde na Escola é promover a 
saúde dos alunos de escolas públicas, benefi ciários do Bolsa Família. As 
ações são realizadas junto às escolas, promovendo hábitos saudáveis e 
cultura de paz, prevenção da drogadição e alcoolismo, educação sexual e 
diagnósti co precoce de problemas de saúde, por meio de avaliação clínica, 
que comprometam o desempenho escolar e o desenvolvimento adequado 
das crianças e jovens. 

DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre o Brasil Alfabeti zado, o Mais 
Educação e o Programa Saúde na Escola, acesse os links htt p://goo.gl/fgizP e 
htt p://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1828

 ● Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)

Criado pela Lei nº 12.513/2011 e implantado pelo Ministério da Educação 
(MEC), o Programa é uma das ações que integram o Plano Brasil Sem Miséria 
(BSM). Seu principal objeti vo é ampliar a oferta de educação profi ssional 
e tecnológica via programas, projetos e ações de assistência técnica e 
fi nanceira. Por meio de parceria entre o MEC e o MDS, foi assegurada a 
oferta gratuita de cursos de qualifi cação profi ssional do Pronatec, na 
modalidade de Formação Inicial e Conti nuada (FIC), para pessoas inscritas 
ou em processo de inclusão no Cadastro Único, com prioridade para os 
benefi ciários do PBF e do Benefí cio de Prestação Conti nuada (BPC).

ATENÇÃO: O benefi ciário do Programa Bolsa Família e o benefi ciário do 
BPC com defi ciência que forem matriculados em cursos do Pronatec/BSM 
não perderão o benefí cio. 
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DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre Pronatec/BSM e conhecer 
em detalhes os critérios para parti cipação dos municípios, bem 
como as orientações sobre o funcionamento do Programa, 
acesse os links: htt p://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/pronatec e 
htt p://www.brasilsemmiseria.gov.br/inclusao-produti va/pronatec.

No âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, o Pronatec arti cula-se com outras ações de 
inclusão produti va, voltadas à população mais pobre. Na área urbana, o BSM também 
fornece apoio a quem prefere trabalhar por conta própria, oferecendo o microcrédito 
produti vo orientado e incenti vando os trabalhadores autônomos a se tornarem 
microempreendedores individuais. No contexto rural, para apoiar a estruturação da 
produção familiar, o Plano oferece assistência técnica ao agricultor extremamente 
pobre, sementes de qualidade e recursos para a aquisição de equipamentos e 
outros insumos – aumentando a quanti dade e a qualidade da produção. A venda da 
produção excedente é garanti da por compras públicas e privadas. O acesso à água 
de qualidade e à energia elétrica também é fundamental para melhorar a vida e as 
condições de trabalho no campo, e por isso tem especial atenção no BSM. 

DICA DE GESTÃO: Conhecendo mais sobre o BSM, você poderá ampliar seu 
entendimento sobre as diversas possibilidades de ações complementares 
ao Bolsa Família, com o objeti vo de melhorar a condição de vida da 
parcela mais pobre da população brasileira. Consulte o link htt p://www.
brasilsemmiseria.gov.br/.

As ações complementares potencializam os efeitos gerados pelas transferências 
condicionadas de renda na redução das desigualdades, possibilitando às famílias 
a superação da condição de pobreza/extrema pobreza em direção a melhores 
oportunidades. 

Sugestão de etapas para a concretização de 
ações complementares

Para a implementação dessas ações, é fundamental realizar parcerias tanto no 
âmbito federal, quanto no estadual, municipal e distrital. Assim, os entes parceiros 
elaboram estratégias conjuntas e o planejamento das ações intersetoriais. 
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Esse planejamento é composto pelas seguintes etapas e respecti vas ações:

Etapas Ações

Elaboração de diagnósti co dos 
problemas relacionados à situação 
de pobreza, extrema pobreza, 
vulnerabilidade e risco social.

• Identi fi car os fatores geradores da pobreza e da 
vulnerabilidade social sobre os quais se deve atuar.

Levantamento de ações, projetos, 
programas e planos estruturantes.

• Identi fi car as ações, projetos, programas e planos 
estruturantes, sobretudo nas áreas relacionadas 
às condicionalidades do PBF, capazes de contribuir 
diretamente com o rompimento intergeracional da 
pobreza.

Arti culação intersetorial.

• Promover a arti culação entre os diferentes 
setores nas três esferas de governo, a parti r do 
comparti lhamento necessário de responsabilidades, 
recursos e esforços para a operacionalização dos 
respecti vos programas e ações.

• Garanti r o fl uxo de comunicação permanente e 
arti culado entre os setores e programas envolvidos.

• Formalizar as parcerias, por meio de instrumentos 
administrati vos.

Monitoramento da implementação 
das parcerias e avaliação dos 
resultados.

• Verifi car roti neiramente o acesso dos benefi ciários 
do PBF aos programas em arti culação, a parti r 
dos dados existentes. Apenas assim será 
possível avaliar se as estratégias arti culadas 
intersetorialmente estão funcionando e se os 
resultados pretendidos estão sendo alcançados.

• Defi nir o indicador, ou seja, qual dado da realidade 
será uti lizado para indicar se os benefi ciários estão 
acessando ou não os programas em arti culação.

DICA DE GESTÃO: Gestor, para auxiliar a elaboração dos diagnósti cos e par-
cerias, verifi que as informações do monitoramento do PBF, tais como da-
dos do Cadastro Único e do acompa-
nhamento de condicionalidades. 
Esses dados podem ser encontra-
dos no Sicon, no Cecad e no Painel 
de Indicadores de Condicionalida-
des, que são, periodicamente, en-
viados aos gestores do PBF para 
subsidiar as ações locais.
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O papel dos coordenadores estaduais e 
gestores municipais do PBF em relação às 

ações complementares

Os coordenadores estaduais e gestores municipais do Bolsa Família são agentes 
centrais na arti culação intersetorial de ações complementares ao Programa. 

Um espaço possível de arti culação intersetorial são as Comissões ou Comitês 
Intersetoriais do PBF. Sua ati vação, reati vação ou fortalecimento pode ser a 
principal via de interlocução para que as ações complementares sejam bem 
arti culadas e integradas, a parti r do desenvolvimento de diagnósti cos comuns e 
encaminhamentos de soluções.

Para que as Comissões ou Comitês Intersetoriais do Bolsa Família sejam efi cazes, 
é desejável que tenham em sua composição, pelo menos, representantes gover-
namentais das áreas de saúde, educação e assistência social. É recomendável, 
também, que sejam integrantes com legiti midade para defi nir encaminhamentos. 

Os Comitês ou as Comissões podem ser um canal estratégico para que a 
comunicação entre os âmbitos federal, estadual e municipal ocorra com facilidade 
e para que as discussões tenham resultados efeti vos.

Por exemplo, os Comitês estaduais podem potencializar as ações arti culadas 
no âmbito federal, a parti r da elaboração de agendas estratégicas, envolvendo 
temas como:

 ● Discussão sobre os dados de diagnósti co das famílias e das ações 
complementares que podem ser desenvolvidas;

 ● Elaboração de estratégias conjuntas, tais como: recursos humanos e 
fi nanceiros; e

 ● Monitoramento e avaliação dos resultados.

Como você estudou, as ações complementares objeti vam o desenvolvimento 
das famílias atendidas pelo PBF, de modo que consigam superar a situação de 
pobreza e vulnerabilidade. Para que elas sejam efeti vadas, é preciso fortalecer 
a intersetorialidade e o diálogo colaborati vo entre os entes federados. A 
intersetorialidade proposta pelas ações complementares é parte estruturante do 
Bolsa Família e elemento fundamental para que o Programa alcance seus objeti vos.

A seguir, você estudará na Unidade 10 a arti culação entre o PBF o Cadastro Único 
e Suas.
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------ Unidade 10 ------

A articulação entre o
Cadastro Único, o PBF e o Suas 

Ao fi m desta Unidade, você deverá ser capaz de:

 ● Recordar como o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único contribuem 
para o alcance dos objeti vos da assistência social;

 ● Compreender como o Sistema Único de Assistência Social (Suas) fortalece 
o enfren tamento da pobreza em arti culação com o PBF e o Cadastro Único; 

 ● Identi fi car as principais estratégias comuns e intersetoriais das gestões do 
Cadastro Único, PBF e Suas;

 ● Entender como os procedimentos de gestão do Cadastro Único e do PBF se 
inserem nas ati vidades realizadas pelos principais equipamentos do Suas; e

 ● Conhecer os principais serviços da assistência social importantes para o 
Bolsa Família e o Cadastro Único.

PARA REFLETIR: Como os procedimentos de gestão do Cadastro Único e do 
PBF arti culam-se com as ati vidades desenvolvidas pelo Suas para alcançar 
os objeti vos da assistência social? 

Como essas iniciati vas convergem para uma maior qualidade no 
enfrentamento da pobreza pelo estado brasileiro?

Na Unidade 1, você conheceu os seis princípios que norteiam a gestão do PBF: 

 ● O enfrentamento da pobreza e da desigualdade social;

 ● A proteção social não contributi va;

 ● A proteção social à família;

 ● A intersetorialidade;

 ● A gestão descentralizada; e

 ● A inclusão social.
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É importante sempre recordar esses princípios e tê-los em mente no trabalho 
coti diano que você realiza com cada família de baixa renda. Eles são fundamentais 
para a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único, bem como para as diversas 
outras políti cas públicas, com ênfase em assistência social.

Inserida no campo da seguridade social, a assistência social é defi nida, na 
própria Consti tuição, como direito a quem dela necessitar. Ou seja, é a proteção 
social não contributi va. A Consti tuição também determina que as ações da 
assistência social devem ser organizadas de forma descentralizada e com base 
na parti cipação social, com os objeti vos de proteção à família e às diversas fases 
do ciclo de vida, amparo às crianças carentes, promoção do acesso ao mundo do 
trabalho, integração à vida comunitária das pessoas com defi ciência e garanti a 
de um salário-mínimo mensal aos idosos e pessoas com defi ciência que não 
tenham como se manter.

Este benefí cio de um salário-mínimo aos idosos e pessoas com defi ciência é o 
chamado Benefí cio de Prestação Conti nuada (BPC).7 Junto com as aposentadorias, 
incluindo a rural, é um mecanismo essencial para possibilitar que as pessoas não 
tenham de passar pela experiência da pobreza durante a velhice. 

Os demais objeti vos da assistência social são concreti zados por meio de 
outros benefí cios eventuais, programas, projetos e, principalmente, serviços 
socioassistenciais. Eles estão organizados em um sistema descentralizado e 
parti cipati vo, chamado Sistema Único de Assistência Social (Suas).

No âmbito do Suas, o Cadastro Único e o PBF contribuem para proteger as 
famílias em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social e pessoal, de 
modo a promover seu acesso aos direitos sociais de cidadania garanti dos pela 
Consti tuição de 1988.

É fácil perceber como acontece esta ação arti culada. De uma forma resumida, 
pode-se dizer: o Cadastro Único e o PBF contribuem para a estruturação e 
execução das funções do Suas, ao mesmo tempo em que este Sistema reforça 
a materialização e permite o fortalecimento do Bolsa Família como forma 
intersetorial de combate à pobreza.

7) O BPC é um benefí cio da Políti ca de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefí cio individual, não vitalício e intransferível, que 
assegura a transferência mensal de 1 (um) salário-mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com defi ciência, de qualquer 
idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza fí sica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua parti cipação plena e efeti va na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponível em: < htt p://www.mds.gov.br/
assistenciasocial/benefi ciosassistenciais/bpc>.
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Funções da Assistência Social

De acordo com a Políti ca Nacional de Assistência Social (PNAS),8 de 2004, são 
funções da assistência social: 

 ● Proteção social hierarquizada entre proteção básica e proteção especial; 

 ● Vigilância social; e 

 ● Defesa dos direitos socioassistenciais.

A proteção social conferida pela assistência social abrange o conjunto de 
benefí cios, serviços, programas e projetos ofertados pelo Suas para prevenir e 
reduzir o impacto de difi culdades sociais e naturais para a dignidade humana, a 
família e as etapas do ciclo de vida.

De maneira mais específi ca, a proteção socioassistencial deve garanti r as seguranças:

 ● De acolhida; 

 ● De renda; 

 ● Do convívio ou vivência familiar, comunitária e social; 

 ● Do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social; e 

 ● Da sobrevivência a riscos circunstanciais. 

A proteção básica desti na-se à prevenção de riscos pessoais e sociais, enquanto a 
proteção especial tem caráter proteti vo e direciona-se a famílias e indivíduos que 
já estão em situação de risco e sofreram violação de direitos. 

O principal equipamento em que a proteção social básica atua é o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). O CRAS é a porta de entrada do Suas e 
oferta serviços e ações da proteção básica. Entre esses serviços, está o Serviço 
de Proteção Integral à Família (Paif), que é o trabalho social com famílias, de 
caráter conti nuado. Tem a fi nalidade de fortalecer a função proteti va das famílias, 
prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Também fazem parte da proteção básica o BPC, os demais benefí cios eventuais e 
as ações intersetoriais de promoção ao acesso ao mundo do trabalho, promovidas 
pelo Suas, que se materializam, por exemplo, com o Programa Nacional de 
Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas/Trabalho).

8) A PNAS foi aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 (DOU 28/10/2004). Para mais informações, ver: MDS. Secretaria Nacional 
de Assistência Social. Políti ca Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Brasília: MDS, 2005 (Reimpresso em 2013).
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ATENÇÃO: Um dos desafi os da assistência social, no âmbito da proteção 
social, é a promoção da integração ao mundo do trabalho. Assim, junto 
com outras políti cas, a atuação da assistência social no eixo de inclusão 
produti va do Plano Brasil Sem Miséria ocorre por meio da oferta de ações de 
proteção social que viabilizem: a promoção do protagonismo, a parti cipação 
cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho, a mobilização social 
para a construção de estratégias coleti vas, a arti culação intersetorial, 
encaminhamentos e o acompanhamento da trajetória dos usuários.

Na Proteção Social Especial, está o Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi ), que realiza trabalho social de apoio, 
orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 
em situação de ameaça ou violação de direitos. Nesta proteção, podemos citar 
dois equipamentos muito importantes, o Centro de Referência Especializada em 
Assistência Social (Creas), e o Centro de Referência Especializado para População 
em Situação de Rua (Centro POP). 

Ambas as proteções baseiam-se também no princípio da territorialização, ou seja, 
de que a localização da rede de equipamentos e os serviços ofertados devem 
ser planejados considerando os territórios com maior incidência de riscos e 
vulnerabilidades, com o objeti vo de universalização da cobertura do atendimento.

Para permiti r a territorialização adequada da rede do Suas, assim como orientação 
dos projetos, serviços, programas e benefí cios, conforme as necessidades das 
famílias, a ação da vigilância socioassistencial é muito importante. Isto porque 
ela identi fi ca, caracteriza e informa a rede do Suas sobre as situações de 
precarização que trazem vulnerabilidades e riscos à autonomia dos indivíduos, 
à sua socialização e à convivência familiar. A vigilância socioassistencial permite 
analisar territorialmente a capacidade proteti va das famílias e, nela, a ocorrência 
de vulnerabilidades, de ameaças, de viti mizações e danos. 

Esta função não pode se basear somente em números e estatí sti cas, pois a ação da 
assistência social pressupõe o conhecimento do coti diano das famílias. Contudo, a 
construção e sistemati zação de informações quanti tati vas e indicadores sobre as 
característi cas da população e de seu território são ferramentas fundamentais para 
o exercício da vigilância. E tudo isto requer a construção de meios e capacidades 
nas secretarias de assistência social para a manipulação e interpretação dessas 
informações, de modo a identi fi car a presença das formas de vulnerabilidade e 
risco social da população e do território pelo qual é responsável.
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ATENÇÃO: O diagnósti co socioterritorial tem como principal função 
ofertar informações estratégicas que possibilitem ao município/DF/
estado georreferenciá-las e defi nir territórios prioritários para atuação da 
assistência social e para a implantação de serviços/equipamentos. 

A função de Defesa de Direitos visa garanti r o pleno acesso dos cidadãos aos 
direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. O Suas realiza a garanti a de 
proteção social ati va, não submete o usuário ao princípio de tutela, mas à conquista 
de condições de autonomia, sustentabilidade, protagonismo, acesso à geração de 
oportunidades, capacitações, serviços, condições de convívio e socialização. Nesse 
processo, é necessário avaliar a capacidade do usuário e considerar sua dignidade 
e seus projetos pessoais e sociais. Assim, é muito importante que a organização 
da rede de assistência garanta aos seus usuários o acesso ao conhecimento sobre 
os seus direitos socioassistenciais e onde defendê-los ou reivindicá-los. 

ATENÇÃO: A identi fi cação e o conhecimento prévio de territórios e 
famílias vulneráveis são essenciais para que a assistência social realize o 
monitoramento dos riscos e violações de direitos e desenvolva serviços, 
programas e projetos na perspecti va de atender às necessidades das 
famílias e indivíduos, bem como ações de prevenção.

Contribuições do Bolsa Família e do Cadastro Único para o exercício das funções 
da assistência social

Entre outras maneiras pelas quais o Cadastro Único e o Bolsa Família apoiam a 
estru turação da proteção social conferida pela assistência social, pode-se destacar: 

 ● O fortalecimento da segurança de renda monetária as famílias vulneráveis; 

 ● A defesa de seus direitos sociais básicos de forma intersetorial; 

 ● O fornecimento de mecanismos de identi fi cação de vulnerabilidades e de 
organização e acompanhamento dos serviços; e 

 ● Os mecanismos de cofi nanciamento da gestão estadual e municipal. 

Fortalecimento da segurança de renda monetária das famílias vulneráveis: a 
transferência de renda efetuada pelo Bolsa Família atua de forma arti culada ao 
BPC, no senti do de que protege da pobreza monetária principalmente as crianças, 
os adolescentes e as pessoas ainda em idade de trabalhar.
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Defesa de direitos: o Cadastro Único torna visíveis as famílias mais vulneráveis, 
dá voz às necessidades de ampliação de seus direitos. Do mesmo modo, a 
gestão do Bolsa Família, que é intersetorial por sua natureza, permite identi fi car 
as famílias que não estão cumprindo as condicionalidades, promovendo seu 
acompanhamento pelos serviços socioassistenciais com objeti vo de resgatar sua 
autonomia e defender o acesso a direitos sociais básicos de saúde e educação;

Mecanismos de identi fi cação de vulnerabilidades e de organização dos serviços: 
as informações do Cadastro Único e do Sistema de Condicionalidades são preciosas 
para a área de assistência social, pois permitem: identi fi car as vulnerabilidades das 
famílias e de seus componentes, nas suas diferentes formas de organização e fases 
do ciclo de vida; fazer diagnósti cos de vulnerabilidades, riscos e potencialidades 
em nível de família e localidade, contribuindo para a territorialização da rede de 
assistência em termos de equipamentos e serviços que devem estar disponíveis às 
famílias. Especialmente, neste âmbito merece destaque o papel do Cadastro Único 
na identi fi cação das crianças e adolescentes em situação de trabalho infanti l.

Mecanismos de fi nanciamento da gestão: o IGD, que você conheceu na Unidade 
2, foi implementado em 2006, em um momento de estruturação do Bolsa Família 
e do Cadastro Único, que também era um momento de grande movimentação 
para a construção do Suas. Na maior parte dos municípios, a gestão do Bolsa 
Família e do Cadastro Único fi rmou-se na área de assistência social, de modo 
que os recursos do IGD acabaram apoiando a estruturação do próprio Suas. Mais 
ainda, o IGDPBF inspirou a regulamentação do IGDSuas, em 2011, que mede 
o resultado da gestão do Suas em municípios e estados e baseia o repasse de 
recursos fi nanceiros a estes entes. 

O IGDSuas

O IGDSuas foi criado pela Lei nº 8.742/1993 (Loas), alterada pela Lei nº 12.435/2011, 
e regulamentado pelo Decreto nº 7.636/2011 e pela Portaria nº 7, de 30 de 
janeiro de 2012. É um instrumento que mede a qualidade da gestão dos serviços, 
programas, projetos e benefí cios socioassistenciais nos municípios, DF e estados. 

O IGDSuas foi inspirado na experiência do IGDPBF e possui diversos aspectos 
em comum:

 ● Seu recebimento requer adesão ao Suas;

 ● Seus recursos são transferidos do FNAS aos fundos de assistência social dos 
estados, dos municípios e do Distrito Federal;
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 ● Possui duas modalidades estabelecidas com critérios diferenciados: estadual 
(Índice de Gestão Descentralizada dos Estados – IGDSuas-E) e municipal/DF 
(Índice de Gestão Descentralizada dos Municípios – IGDSuas-M);

 ● É um indicador sintéti co que varia de 0 a 1, construído a parti r da associação 
de diversos componentes/fatores;

 ● Exige desempenho mínimo para repasse dos recursos, que é de 0,2 tanto 
para os estados quanto para os municípios e o DF; e

 ● Sua prestação de contas deve ser submeti da, pelo gestor do ente federado, 
à aprovação do respecti vo Conselho de Assistência Social.

O IGDSuas possui algumas especifi cidades para se adequar às ações desenvolvidas 
pelo Suas, inclusive na perspecti va da sua arti culação com outras iniciati vas como 
o próprio PBF e o Plano Brasil Sem Miséria.

De modo geral, seus recursos desti nam-se a apoiar o aprimoramento da gestão 
do Suas, em especial à(ao): 

 ● Gestão de serviços e benefí cios e da rede de serviços assistenciais; 

 ● Gestão arti culada e integrada dos serviços e benefí cios socioassistenciais;

 ● Gestão do trabalho e educação permanente na assistência social; 

 ● Gestão da informação e monitoramento; 

 ● Implementação da vigilância socioassistencial; 

 ● Apoio aos Conselhos de Assistência Social, entre outras funções relacionadas 
à gestão da políti ca de Assistência Social.

Forma de cálculo do IGDSuas

São dois os componentes de operação que compõem o cálculo, combinados a 
parti r de uma média:

I. O Índice de Desenvolvimento do Centro de Referência da Assistência Social 
(IDCRAS Médio) 

Esse índice possui peso quatro e tem por objeti vo sistemati zar as característi cas 
de funcionamento dos CRAS e aprimorar seu processo de monitoramento. 
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É composto por indicadores das seguintes dimensões: 

 ● Ati vidades realizadas; 

 ● Horário de funcionamento; 

 ● Recursos humanos; e 

 ● Estrutura fí sica. 

Cada dimensão pode ser enquadrada em quatro graus de desenvolvimento:

 ● Insufi ciente;

 ● Regular;

 ● Sufi ciente; e

 ● Superior. 

O índice de cada CRAS é o resultado da combinação dos graus de desenvolvimento 
apurados por dimensão.

No caso do IGDSuas, o IDCRAS será calculado pela combinação dos graus de 
desenvolvimento apurados nas dimensões e distribuídos em seis estágios da 
classifi cação. O Estágio 1 é equivalente ao menor grau de desenvolvimento e o 
Estágio 6, ao maior grau de desenvolvimento.

Estágios:

1. Duas ou mais dimensões no nível insufi ciente;

2. Uma dimensão insufi ciente e ao menos uma no nível regular;

3. Uma dimensão insufi ciente e demais nos níveis sufi ciente ou superior;

4. Uma dimensão regular e demais nos níveis sufi ciente ou superior;

5. Todas as dimensões ao menos no nível sufi ciente: 50% ou menos no nível 
superior; e

6. Todas as dimensões ao menos no nível sufi ciente: mais de 50% no nível 
superior.

Finalmente, o IDCRAS é dividido por seis, de forma que varie de 0 a 1 antes de 
ser combinado com a execução fi nanceira ajustada para cálculo, lembrando que 
o IDCRAS tem peso 4.
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O IDCRAS médio do estado é calculado a parti r da soma dos IDCRAS médios de 
todos os municípios, dividida pela quanti dade de municípios existentes no Estado. 
As demais operações são idênti cas ao caso dos municípios. 

II. A execução fi nanceira ajustada (peso 1), correspondente à execução fi nan cei ra 
do fundo de assistência social do estado, município ou do Distrito Federal

Esse indicador possui peso 1 e considera o total de recursos repassados pelo 
MDS ao município ou DF para execução dos serviços do Suas durante o exercício 
fi nanceiro e a proporção de recursos gastos no mesmo período. Essa proporção é 
ajustada da seguinte forma:

1. Municípios ou DF com percentual igual ou inferior a 20% de execução 
recebem valor igual a 0 para este indicador;

2. Municípios ou DF com percentual igual a 100% recebem 1 para este indicador;

3. Municípios ou DF com execução entre 20% e 100% terão seu valor de 
execução fi nanceira ajustada equivalente a X - 20/(100 - 20), em que X é 
a proporção de recursos gastos pelo município ou DF. Logo, um município 
com execução de 60% teria sua execução ajustada equivalente a 60 - 20/
(100 - 20) = 40/80 = 0,50 ou 50%.

A execução fi nanceira ajustada do estado será obti da por meio de média, 
uti lizando-se os valores da execução fi nanceira ajustada de todos os municípios do 
estado. Corresponde, portanto, à soma das taxas de execução fi nanceira obti das 
por cada um dos municípios do estado, dividida pela quanti dade de municípios 
existentes no estado.

Cálculo do Teto Mensal do IGDSuas

Para defi nir o teto de repasse para os municípios, são adotados os seguintes 
critérios: população registrada no Cadastro Único, quanti dade de CRAS e Creas 
em cada localidade informada no últi mo Censo Suas e a área municipal verifi cada 
no Censo IBGE mais recente.

DICA DE LEITURA: Para saber mais sobre o IGDSuas, consulte o Caderno 
do IGDSuas, disponível no link: htt p://www.mds.gov.br/assistenciasocial/
orientacoes-igdsuas-para-site/arquivos/caderno-igdsuas.pdf/download.
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Agora que você já conheceu um pouco sobre o IGDSuas, serão examinadas as 
contribuições que o Suas tem oferecido para a gestão do PBF e do Cadastro Único.

Contribuições do Suas para a gestão e o fortalecimento do Cadastro Único e do 
Bolsa Família como estratégias intersetoriais de enfrentamento da pobreza

Em quase todos os municípios, a gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família está 
formalmente sob responsabilidade da assistência social. Isto é muito coerente não 
só pelo comparti lhamento dos princípios que você estudou anteriormente, mas 
também pela própria competência da assistência social e história de formação do 
PBF, que contou com instrumentos de gestão desta área.

De uma forma geral, pode-se dizer que o Suas apoia o Bolsa Família e o Cadastro 
Único nas dimensões de: fi nanciamento da gestão descentralizada e formas de 
coordenação federati va, consolidação do Cadastro Único como instrumento 
de convergência das políti cas públicas voltadas à população de baixa renda e 
fortalecimento do PBF como estratégia intersetorial de enfrentamento da pobreza.

Financiamento da gestão descentralizada e 
formas de coordenação federativa

Quando o Bolsa Família começou a consolidar sua gestão descentralizada, ainda 
em 2005, foi defi nido que os recursos fi nanceiros de apoio a estados e municípios 
seriam repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos estaduais 
e municipais de assistência social. O estabelecimento deste repasse fundo a fundo 
foi muito importante para viabilizar a estruturação rápida do Cadastro Único e 
do PBF. O repasse do IGDPBF é vinculado à adesão ao Suas e à aprovação da 
prestação de contas do uso dos recursos pelos conselhos municipais e estaduais 
de assistência social. 

Além disso, as gestões do Cadastro Único e do PBF, coordenadas pelo Governo 
Federal, também se orientam pela descentralização e são abordadas nos mesmos 
espaços insti tucionalizados do Suas, como a Comissão Intergestora Triparti te e 
o Conselho Nacional de Assistência Social. Também há grande interface, com os 
órgãos colegiados de gestores estaduais (Fórum Nacional de Secretários de Estado 
da Assistência Social – Fonseas) e municipais (Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social – Congemas) para defi nição de prioridades e 
estratégias de implementação. 

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   130 18/08/2015   11:12:52



131

Consolidação do Cadastro Único como instrumento de convergência das políti cas 
públicas voltadas à população de baixa renda

A assistência social é usuária dos dados do Cadastro Único para planejar e executar 
seus serviços, programas e benefí cios, tais como:

 ● O Programa de Erradicação do Trabalho Infanti l (Peti );

 ● O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
(Acessuas/Trabalho), nos termos da Resolução CNAS nº 18/2012 e, dentro 
de suas ações, ao Pronatec, criado pela Lei nº 12.513/ 2011;

 ● A Carteira do Idoso para gratuidade em transportes públicos coleti vos, nos 
termos da Instrução Operacional Conjunta nº 02 Senarc-SNAS/MDS, de 31 
de julho de 2007; e

 ● Os serviços de acompanhamento familiar desenvolvidos pelo Paif e pelo Paefi .

Ao usar o Cadastro Único na Rede do Suas, a assistência social além de poder 
organizar melhor seus serviços e equipamentos, também está fortalecendo 
e legiti mando a importância deste instrumento no município. Isso porque o 
Cadastro Único se consolida como base de dados para diversos programas sociais 
na medida em que um número maior deles o uti liza.

ATENÇÃO: Os benefi ciários do BPC também devem ser incluídos no 
Cadastro Único, nos termos da Portaria nº 706, de 17 de setembro de 
2010. Mas, diferente das iniciati vas relacionadas anteriormente, essa 
inclusão não é condição para acesso ou manutenção do benefí cio: é um 
meio de ampliar o acesso de seus benefi ciários a outros programas sociais 
que uti lizam o Cadastro Único.

Na grande maioria dos municípios em que a gestão do Cadastro Único está 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, a importância do Suas para o 
Cadastro é maior, pois é neste sistema que estão organizadas as ati vidades de 
cadastramento e atualização cadastral, que muitas vezes ocorrem nos CRAS. 
Ainda, é a rede do Suas que coordena a própria ação de busca ati va para encontrar 
as famílias vulneráveis que não estão cadastradas ou que não buscaram o poder 
público para atualizar seus cadastros.

Manual_Gestao_Bolsa_Familia_2015.indb   131 18/08/2015   11:12:52



132

DICA DE GESTÃO: A busca ati va também é estratégia importante para 
ampliar o acesso a serviços socioassistenciais, sobretudo no caso dos 
serviços volantes e iti nerantes. Mais detalhes sobre o processo de busca 
ati va podem ser consultados na Unidade 4 do Manual de Gestão do 
Cadastro Único e nas publicações sobre Orientações Técnicas para: 

 ● CRAS, disponível em: <htt p://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-
nacional-de-assistencia-social-snas/guias/orientacoes-tecnicas-centros-de-
referencia-de-assistencia-social-cras/centro-de-referencia-de-assistencia-
social-cras-2013-orientacoes-tecnicas>; e 

 ● Creas, disponível em: <htt p://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-
nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-
de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas-1/orientacoes-
tecnicas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas>.

Fortalecimento do Bolsa Família como estratégia 
intersetorial de enfrentamento da pobreza

Na medida em que a rede Suas identi fi ca as vulnerabilidades e potencialidades 
das famílias e acompanha aquelas em descumprimento das condicionalidades, ela 
está materializando o reforço aos direitos de saúde e educação presentes no PBF. 

Do mesmo modo, ao encaminhar as famílias a iniciati vas de outras áreas que 
podem contribuir para a superação dos riscos ou vulnerabilidades enfrentadas 
por ela, o Suas está concreti zando o objeti vo intersetorial de combate à pobreza. 
Está examinando a pobreza não só como uma privação da renda monetária, mas 
de acesso a direitos, bens, serviços e informações e, com isto, contribuindo para 
sua superação pela geração atual e pelas seguintes.

Ou seja, a arti culação entre ações de transferência de renda e serviços socioassis-
tenciais contribui para a autonomia e emancipação das famílias, bem como para 
a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades que enfrentam. 

A implementação do Protocolo de Gestão Integrada de serviços, benefí cios e 
transferência de renda no âmbito do Suas

A Loas atribuiu ao Suas o objeti vo de estabelecer a gestão integrada de serviços, 
benefí cios e transferência de renda. Nesse senti do, foi publicado o Protocolo 
de Gestão Integrada de serviços, benefí cios e transferência de renda, objeto da 
Resolução CIT nº 7, de 10 de setembro de 2009, o qual considera que as famílias 
benefi ciárias dos programas PBF, BPC e Peti  devem consti tuir público prioritário 
nos serviços socioassistenciais.
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Na execução desse Protocolo, gestores estaduais e do DF devem desenvolver 
diversas ações voltadas para os benefi ciários do PBF, entre outras:

 ● Garanti r a arti culação da Proteção Social Básica (PSB) e da Proteção Social 
Especial (PSE) com a Coordenação Estadual do PBF, caso não estejam 
vinculadas à PSB, estabelecendo, quando for o caso, fl uxos de referência e 
contrareferência regionalizados entre o CRAS, o Creas e os serviços de proteção 
social especial de alta complexidade, conforme metas de regionalização 
defi nidas no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual9 (art. 6º, II); e

 ● Analisar e sistemati zar as informações recebidas do MDS e outros dados 
disponíveis, mapeando regionalmente os locais com situações de risco 
social específi cas, tais como maior incidência de famílias benefi ciárias do 
Peti  e do PBF e de descumprimento de condicionalidades (art. 10, I).

Aos gestores da assistência social nos municípios e no Distrito Federal foram des ti -
nadas a maior parte das atribuições na implementação da gestão integrada entre 
os serviços, benefí cios e transferência de renda, com foco no público do PBF:

 ● Alimentar os sistemas de informação referentes ao PBF, responsabilizando-
se pela fi dedignidade das informações prestadas (art. 7, VII);

 ● Planejar estratégias de atendimento dos indivíduos e das famílias 
benefi ciárias do PBF (art. 7, Parágrafo Único);

 ● Analisar e sistemati zar as informações das famílias benefi ciárias do PBF, 
mapeando os locais de incidência de situações de risco social específi cas 
(art. 11, I);

 ● Atualizar, periodicamente, o mapeamento das famílias benefi ciárias do PBF 
e do Peti , com base nas informações disponibilizadas pelo MDS (art. 11, II);

 ● Acessar o Sicon pelo SIGPBF e obter as informações das famílias 
benefi ciárias em descumprimento de condicionalidades para a realização 
do acompanhamento familiar (art. 11, IV);

 ● Disponibilizar aos CRAS ou, onde não houver, para a equipe técnica da PSB 
responsável pela implementação da gestão integrada, a relação de: 

 » Famílias do PBF residentes em seu território de abrangência, para o 
atendimento das famílias (art. 11, V); e

 » Famílias do PBF em situação de descumprimento de condicionalidades 
(art. 11, VI).

9) GLOSSÁRIO: O Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual e do Distrito federal é regulamentado pela Resolução CIT n° 5/06, alterada pela 
Resolução CIT nº 3, de 18 de abril de 2007, e pela Portaria nº 350, de 3 de outubro de 2007, do MDS. Para saber mais sobre esse instrumento, acesse: 
htt p://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas/pacto-de-aprimoramento-da-gestao-estadual.
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 ● Disponibilizar ao Creas ou, onde não houver, para a equipe técnica da PSE 
responsável pela implementação da gestão integrada, a relação completa 
de famílias do PBF em situação de descumpri    mento de condicionalidades 
pelos moti vos relacionados à proteção especial (art. 11, VII);

 ● Cumprir os prazos estabelecidos pela União para a inclusão de dados nos 
sistemas informati zados, de modo a garanti r o repasse, ao Governo Federal, 
das informações relati vas às condicionalidades dos programas (art. 11, VIII);

 ● Registrar no Sicon as famílias em descumprimento de condicionalidades 
que estão sendo acompanhadas pelo serviço socioassistencial, inclusive 
com a fi nalidade de interromper os efeitos do descumprimento (art. 11, IX);

 ● Identi fi car junto aos serviços de acolhimento do município a existência de 
crianças e adolescentes cujas famílias atendam aos critérios de elegibilidade 
do PBF e inseri-las no Cadastro Único (art. 11, X); e

 ● Priorizar, no acompanhamento familiar as famílias do PBF em situação de 
descumprimento de condicionalidades, em especial, aquelas que estão 
com os benefí cios suspensos, a fi m de garanti r a segurança de renda das 
famílias (art. 19, II).

ATENÇÃO: Nas situações em que a causa do descumprimento das 
condicionalidades ocorre por falta de acesso das famílias às políti cas 
de assistência social, saúde e educação, compete ao Distrito Federal 
em conjunto com a União, e no caso dos municípios, em conjunto com 
Estados e a União, elaborarem estratégias para sanar lacunas existentes 
na oferta dos serviços em seu território (art. 11, Parágrafo Único, 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefí cios e Transferências 
de Renda no âmbito do Suas).

Por tudo isso, mesmo nos municípios em que a área de assistência social não é 
a responsável formal pela gestão do Cadastro Único e do PBF, ela precisa estar 
muito próxima. Esta proximidade necessária está no planejamento e uti lização 
dos recursos fi nanceiros do IGD, mas está principalmente na arti culação entre 
transferência de renda e serviços socioassistenciais como mecanismo de 
enfrentamento da pobreza.

Agora, que você conhece a importância dessa arti culação e todas as regras e 
procedimentos envolvidos na operação do PBF e Cadastro Único, certamente 
poderá contribuir ainda mais para que ela se amplie. Com isso, vamos garanti r 
a integralidade de atendimento necessária à melhoria das condições de vida da 
população mais vulnerável de nosso país. Contamos com você!
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Mensagem final

Como você estudou ao longo deste Manual, o Bolsa Família é um programa de 
transferência direta de renda que benefi cia famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza em todo o país. 

Por meio de seus três eixos estruturantes, o PBF contempla o alívio imediato 
da pobreza e, de forma arti culada, sua superação, com as condicionalidades e 
as ações complementares. É importante ressaltar que a transferência de renda 
é uma parte fundamental do Programa, mas não abrange sua totalidade. A 
ampliação do acesso das famílias pobres a serviços de educação, de saúde e 
de assistência social, induzida pelo cumprimento de condicionalidades, é um 
componente essencial da estratégia de redução da pobreza e da superação da 
situação de vulnerabilidade social. A esses eixos de atuação, somam-se as ações 
complementares, cujo objeti vo central é gerar o desenvolvimento e a autonomia 
das famílias benefi ciárias a médio e longo prazo. 

A parti r dessa concepção, o PBF, ao lado de outras políti cas sociais, vem 
desempenhando papel decisivo para abrir uma perspecti va de futuro com 
dignidade para milhões de brasileiros e brasileiras.

Os gestores municipais e os coordenadores estaduais do Bolsa Família têm papel 
funda mental. Embora esses profi ssionais exerçam seu trabalho localmente, estão 
colaborando para o aperfeiçoamento do PBF em âmbito nacional. Assim, garanti r 
a conti nuidade e a qualidade dos trabalhos de gestão do PBF nos estados e 
municípios é de extrema importância. Mais do que isso, é condição essencial para 
sua existência e fortalecimento. 

Especialmente em caso de mudança de gestão, recomenda-se a elaboração de 
um documento de referência, claro e objeti vo, que possibilite resgatar o histórico 
das ações desenvolvidas, além de promover a transferência de conhecimentos 
para a nova equipe, comparti lhando as principais informações sobre a gestão do 
Bolsa Família. 

Enfi m, alcançar os objeti vos do PBF não é tarefa simples, pois requer a conjugação 
de esforços entre os entes federados e o exercício da intersetorialidade. Além 
disso, deve-se fortalecer o controle social e as ações de fi scalização do PBF, 
garanti ndo aos cidadãos espaço para a parti cipação e o acompanhamento do 
Programa, bem como a transparência de sua gestão.
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A capacitação contí nua de gestores e técnicos municipais e estaduais é condição 
essencial para o sucesso da implementação do Cadastro Único e do PBF. Agora 
que você concluiu o Curso de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa 
Família, esperamos que o conhecimento apreendido o auxilie a fortalecer a rede 
de proteção social no território e a promover o desenvolvimento das capacidades 
das famílias de baixa renda. Tenha os manuais em mão, consulte-os sempre que 
necessário e parti lhe o que você aprendeu com toda equipe. Conhecimento 
comparti lhado é conhecimento ampliado!

Óti mo trabalho!
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