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O PBF possui condicionalidades em quais
áreas?
a)
b)
c)
d)

Somente educação.
Educação e assistência social.
Educação e saúde.
Educação, saúde e assistência social

Julgue as afirmativas a seguir
( V ) Nenhuma família pode ter o benefício cancelado por
descumprimento de condicionalidades sem antes ser
acompanhada pela assistência social.

( V ) Ao incluir uma família em acompanhamento pela assistência
social, pode-se optar por interromper temporariamente a
aplicação dos efeitos do descumprimento de condicionalidades.

Não há um prazo definido nem para o registro do
atendimento/acompanhamento pela assistência social no
Sicon, nem para a sua duração.
a) A afirmativa é falsa, pois o prazo para registro é de 3 meses.
b) A afirmativa é falsa, pois o prazo de duração é de 1 ano.

c) A afirmativa é falsa, pois há prazo para registro e prazo de
duração do acompanhamento.
d) A afirmativa é verdadeira, mas recomenda-se que o registro no
Sicon seja realizado até o último dia útil do mês seguinte à
aplicação
de
efeitos
por
descumprimento
de
condicionalidades.

As dimensões do
Programa Bolsa Família
Transferência
direta de renda
às famílias
Alívio imediato da
pobreza

Condicionalidades
Reforço ao acesso aos
serviços públicos que
constituem direitos
sociais nas áreas de
saúde, educação e
assistência social

Ações complementares
Fomento à autonomia das
famílias e apoio à superação de
situação de vulnerabilidade e
pobreza

As condicionalidades do Programa Bolsa Família
As condicionalidades do PBF, previstas

no artº 3º da Lei 10.836/2004, e

Educação

Saúde

regulamentada pela
Portaria nº 251, de 12 de dezembro de

2012, são compromissos assumidos
tanto pelas famílias beneficiárias do
Programa como pelo poder público com

a intenção de reforçar o acesso aos
direitos sociais básicos, principalmente
nas áreas de saúde, educação e

assistência social

Fonte: Site Ministério de Cidadania

Frequência escolar mensal mínima de
85% para beneficiários e beneficiárias de
6 a 15 anos e de 75% para os
adolescentes que recebem o BVJ

Fonte: http://www.verdinha.com.br/noticias/50253/vacinacao-contrahpv-e-meningite-esta-abaixo-da-meta-em-criancas-e-adolescentes-defortaleza-ouca/

Vacinação e acompanhamento
nutricional (peso e altura) de crianças
menores de 7 anos e pré-natal de
gestantes

E na área de assistência social?
Embora não exista uma condicionalidade por parte da família,
compete ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) realizar o
trabalho social com as famílias que descumprem as
condicionalidades
para
que
sejam
identificados
e
trabalhados/superados os motivos que estão interferindo no acesso
regular das crianças e adolescentes à escola e das crianças e gestantes
aos cuidados básicos de saúde.

Condicionalidades do PBF e Assistência Social
Acompanhamento das
condicionalidades de
educação e saúde como
ferramenta de gestão
territorial, uma vez que
permite conhecer melhor
a situação das famílias no
território.

O
descumprimento
de
condicionalidades é visto
como um indício de que a
família se encontra em alguma
situação de vulnerabilidade
que a está impedindo de
acessar
regularmente
os
serviços.

causas de vulnerabilidades e violações
de direitos podem ser estruturais, ou
seja, não dizerem respeito apenas a uma
família.

A partir da publicação da Portaria nº 251/2012, nenhuma família pode ter o benefício cancelado por
descumprimento de condicionalidades do PBF, sem que antes tenha sido acompanhada pela Assistência Social.

ASSISTÊNCIA
SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL

Alimentação

Educação

Famílias em
descumprimento

Moradia

Saúde

Os efeitos do descumprimento de condicionalidades - Repercussão

Advertência

• A família é comunicada de que ocorreu
descumprimento de condicionalidades, mas não
deixa de receber o benefício.

Bloqueio

• O benefício fica bloqueado por um mês, mas pode
ser sacado no mês seguinte junto com a nova
parcela.

Suspensão

• O benefício fica suspenso por dois meses e a
família não receberá os valores referentes a esse
período. As suspensões podem ser reiteradas.

Cancelamento

• A família deixa de participar do PBF.

Meses da Repercussão

Mês de Repercussão
(meses ímpares)

Períodos de Referência do
acompanhamento
Educação

Saúde

Março

Outubro e novembro
do ano anterior

2º semestre do
ano anterior

Maio

Fevereiro e março

_

Julho

Abril e maio

_

Setembro

Junho e julho

1º semestre do
ano vigente

Novembro

Agosto e setembro

_

O Acompanhamento das Condicionalidades:

permite a identificação de situações de
vulnerabilidade social

O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do

Famílias
acompanhadas

Famílias em
descumprimento

Famílias em
fase de
suspensão

SUAS no Art. 19, §1º, inciso II menciona que serão
priorizados no acompanhamento familiar as famílias
do PBF em situação de descumprimento de
condicionalidades, em especial, aquelas que estão em
suspensão do benefício.

Famílias
canceladas

Operacionalização do Acompanhamento pela Assistência Social de famílias
PBF em situação de vulnerabilidade ou risco social

Instrução Operacional Conjunta nº 19 Senarc/SNAS - Brasília, 7 de
fevereiro de 2013.
• Orientações sobre a inclusão das famílias do PBF em descumprimento de
condicionalidades, especialmente as que estejam em fase de suspensão,
nos serviços da assistência social, o registro no Sicon e a solicitação da
interrupção temporária.
• Gestão Municipal do PBF; Vigilância socioassistencial do município; CRAS;
CREAS.

Março
Maio
Julho
Setembro
Novembro

A cada
repercussão,
identificação
das FFS
(Min.
Cidadania)

Operacionalização do Acompanhamento pela Assistência Social das
famílias em fase de suspensão (IO nº 19/2013)
Cancelamento
automático dos
registros há mais de 7
meses sem atualização.

Disponibilização
aos municípios
– RMA
– SigPBF
– Sicon*

Territorialização
da Lista de FFS e
distribuição aos
CRAS/CREAS

Busca ativa
das
famílias

Atendimento
/
Acompanhamento

Registro no
Sicon;

Ativação da
Interrupção
temporária,
se for o
caso

Monitoramento;
Atualização
dos
registros no
Sicon

Superação das
vulnerabilidades
pela família;
Cumprimento das
condicionalidades
Acesso a serviços
e direitos.

Operacionalização do Acompanhamento pela Assistência Social de famílias
PBF em situação de vulnerabilidade e ou risco social

• Não há um prazo definido nem para o registro do atendimento/acompanhamento pela assistência social no Sicon,
nem para a sua duração. O importante é que o registro reflita o que está realmente acontecendo com a família.

A IO recomenda que os atendimentos/acompanhamento sejam registrados até o último dia útil do mês seguinte
à repercussão. Isso se dá para garantir a interrupção dos efeitos gradativos sobre o benefício das famílias antes
da próxima repercussão e evitar que a descontinuidade da transferência de renda seja prolongada.

Operacionalização do Acompanhamento pela Assistência Social de famílias
PBF em situação de vulnerabilidade e ou risco social
• É necessário garantir que a ação de acompanhamento pela assistência social das famílias em
descumprimento seja respaldada pela manutenção da transferência de renda, de forma a não agravar a
situação de vulnerabilidade da família.
• Interrupção temporária: para garantir o recebimento do benefício do PBF, os/as profissionais da assistência
social responsáveis pelo atendimento/acompanhamento da família podem interromper no Sicon a aplicação
de futuros efeitos decorrentes do descumprimento de condicionalidades, caso avaliem que a manutenção
da transferência de renda à família é necessária para superação de sua situação de vulnerabilidade.
• A garantia da renda mensal articulada com a inclusão das famílias em atividades da assistência social no
âmbito do SUAS, bem como em serviços de outras políticas setoriais, é compreendida como a estratégia mais
adequada para se trabalhar a superação das situações que impedem ou dificultam que a família cumpra os
compromissos previstos no PBF.

Operacionalização do Acompanhamento socioassistencial de famílias PBF em situação de
vulnerabilidade e ou risco social

Navegação no SigPBF e no Sicon

Obrigada!

