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APRESENTAÇÃO
Olá gestor/técnico do PBF!
A partir de agora, você utilizará um sistema que permitirá o acompanhamento de todas as
ações de gestão relativas ao Programa Bolsa Família (PBF), o Sistema de Gestão do Programa Bolsa
Família (SIGPBF).
O SIGPBF é um sistema de gestão destinado, especificamente, aos gestores e técnicos
municipais e coordenadores e técnicos estaduais que trabalham na gestão do PBF. Porém, outros
grupos que participam do processo de gestão também poderão fazer uso desta ferramenta, tais como:
os órgãos de controle, as Instâncias de Controle Social, os cidadãos e os beneficiários que buscam obter
informações sobre a gestão local.
O SIGPBF, além de possibilitar a disponibilização de dados atualizados das equipes que
participam da gestão do Programa nas três esferas de governo, também permite ao gestor ou
coordenador acompanhar as informações de sua adesão e fornece instrumentos de dados de gestão
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios. Este Sistema torna mais ágil o processo de comunicação dos gestores e coordenadores
com o MDS. Assim, para auxiliá-lo no processo de implantação do Sistema, orientá-lo para a
compreensão e sua utilização, o MDS elaborou este Guia de Navegação do SIGPBF, que inclui além da
descrição da navegação, a utilização das funcionalidades e seus respectivos resultados detalhados e
ilustrados.
Inicialmente, este Guia será disponibilizado em aplicativos, isto é, você poderá acessar as
orientações de navegação e utilização das funcionalidades separadamente, conforme a
disponibilização de acesso às ferramentas.
Este Guia deverá ser consultado sempre que necessário. Vale lembrar, ainda, que sua leitura
deve ser articulada com o uso do SIGPBF para que você possa acompanhar, passo a passo, todas as
orientações e ambientar-se com facilidade ao novo Sistema de Gestão.
Assim, recomenda-se utilizar o navegador Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, ou
Mozilla Firefox.
É importante ressaltar que, em nenhum momento, você estará sozinho. Você poderá contar,
ao longo desse processo, com o apoio da equipe da Senarc, entrando em contato, sempre que
necessário, com:
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Ministério do Desenvolvimento Social
SMAS, Trecho 3, Quadra 2, Lote 1 - Ed. The Union
70610-051 – Brasília – DF
Fone/Atendimento: 0800 707 2003
gestorpbf@mds.gov.br
Enfim, com a implantação do SIGPBF, todos ganharam uma atuação mais integrada da gestão
em um único Sistema, em linguagem simples, moderna e no contexto de uma interface padronizada.
Bom trabalho!
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1. INTRODUÇÃO
O Programa Bolsa Família (PBF) tem por objetivo articular os diversos agentes políticos, visando
à promoção e à inclusão social das famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Dessa forma, estabeleceu um modelo de gestão compartilhada, em que a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios atuam como corresponsáveis pela sua implantação, gestão e fiscalização.
A gestão do Bolsa Família é realizada de forma descentralizada, por meio da conjugação de
esforços entre os entes federados. Essa diretriz consta da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que
instituiu o Programa.
Nesse sentido, o PBF necessita da participação efetiva dos três níveis de governo, como
corresponsáveis pela sua implantação, estabelecendo um modelo de gestão compartilhada, com
atribuições para cada ente federado.
O Programa Bolsa Família possui três processos principais: Gestão de Benefícios, Gestão de
Condicionalidades e Gestão Financeira, e conta com um sistema de operacionalização e gestão, o
Cadastro Único. A implantação do PBF pressupõe que esses processos e o Cadastro Único sejam
realizados de forma compartilhada com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Orienta, ainda,
que o MDS desenvolva e utilize mecanismos de controle e acompanhamento para cada um deles, de
modo a garantir a boa focalização do Programa Bolsa Família e o pleno cumprimento dos requisitos
legais.
Alguns desses processos e o Cadastro Único, embora apoiados por rotinas informatizadas,
necessitam de nova estruturação e integração para otimizar e melhorar a qualidade do controle e do
acompanhamento do Programa.
A Senarc, considerando a necessidade de melhorias, decidiu pela implantação de um Sistema
de gestão integrado para o Bolsa Família e o Cadastro Único.

O SIGPBF é composto dos seguintes módulos:

•

Módulo de Transmissão de Arquivos/Dados;

•

Módulo de Controle de Acesso;

•

Módulo de Sistemas Integrados;

•

Módulo de Gestão do Cadastro; e

•

Módulo de Relação com Estados e Municípios.

A entrega do Sistema foi dividida em etapas. Na primeira etapa de implantação nacional, foram
disponibilizadas aos gestores/técnicos do PBF dos três níveis de governo, aos órgãos de controle, às
Instâncias de Controle Social e aos cidadãos que buscam obter informações sobre a gestão local as
seguintes ferramentas:

1. Aplicativo Controle de Acesso – Login e senha;
2. Aplicativo de Adesão Municipal;
3. Aplicativo de Adesão Estadual;
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4. Aplicativo Upload/Download de Arquivos;
5. Aplicativo de Formulários (Sasf); e
6. Aplicativo de Integração com o Sistema de Condicionalidades (Sicon)
Para utilizar o Sistema, os usuários deverão ter:

•

Computador com conexão para internet;

•

Login e senha de acesso; e

•

Guia de navegação do Sistema.

ATENÇÃO: Recomenda-se que os gestores/técnicos, regularmente, visitem o sítio do
Programa Bolsa Família (www.mds.gov.br/bolsafamilia) para verificar se há divulgação de novas
informações sobre a Gestão do Programa Bolsa Família e atualizações de seus Sistemas.
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2. ACESSO AO SIGPBF
O Sistema de Gestão Bolsa Família (SIGPBF) será acessado a partir do endereço eletrônico:
http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/

O SIGPBF contém informações que podem ser acessadas por qualquer cidadão no modo acesso
público sem necessidade de identificação e, também, por usuários devidamente cadastrados com a
utilização de login e senha.

2.1. Acesso público
Após acessar o endereço eletrônico, você será encaminhado para uma tela de apresentação
do SIGPBF de acesso público, conforme figura a seguir:

Figura 1. Tela de Apresentação do SIGPBF – Acesso Público

ATENÇÃO: Esta tela pode apresentar imagens/mensagens diferentes.
O acesso às informações públicas do Sistema poderá ser realizado por qualquer cidadão no
endereço eletrônico indicado após selecionar a opção desejada no menu Estados e Municípios.
As opções disponíveis neste menu estão relacionadas com a escolha do usuário e poderão ser:
Informações do Município ou do Estado, Solicitação de Alteração do Gestor Municipal ou
Coordenador Estadual do PBF e Consultar Termo de Adesão do Município ou Estado, como
demonstram as seguintes figuras.
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Figura 2. Apresentação das Opções disponíveis no Menu Estados e Municípios – Acesso Público –Municípios
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Figura 3. Apresentação das Opções disponíveis no Menu Estados e Municípios – Acesso Público – Estados

ATENÇÃO: O acesso às informações públicas não necessita de login e senha no Sistema.
Ao escolher Informações do Município, será apresentada a página Pesquisar Municípios,
como demonstra a figura a seguir.
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Figura 4. Tela Pesquisar Municípios – Acesso Público

Para fazer uma pesquisa específica sobre um município, o usuário deverá preencher pelo
menos um dos campos do quadro apresentado em Pesquisar Municípios e clicar no botão pesquisar
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Figura 5. Tela Pesquisar Municípios – Acesso Público – Preenchimento

O Sistema apresentará o resultado da pesquisa, de acordo com a tela a seguir:

Figura 6. Tela Pesquisar Municípios – Acesso Público – Resultado da Pesquisa
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O usuário poderá acessar todas as informações públicas, clicando na coluna Ações, no botão
Visualizar

, conforme a figura acima.

Figura 7. Tela Adesão ao Cadastro do Município – Acesso Público

O acesso público permitirá ao usuário visualizar, nas abas destacadas: os dados da Prefeitura,
Dados da Gestão e do Controle Social.

2.2. Acesso ao SIGPBF com login
O SIGPBF estará acessível no endereço eletrônico: http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web

Após acessar o endereço, você será encaminhado a uma tela pública de apresentação do
SIGPBF, de acordo com a imagem a seguir:

12

Figura 8. Tela de Apresentação do SIGPBF
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Figura 9. Tela de autenticação

ATENÇÃO: Para mais informações sobre o acesso ao Sistema, consulte o Guia de Navegação
do Aplicativo Controle de Acesso.

Após inserir o nome do usuário e a senha e clicar no botão Entrar
será apresentada:

, a página, a seguir,
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Figura 10. Tela Gestão Município

ATENÇÃO: Conforme o perfil do usuário, esta tela pode apresentar imagens/mensagens
diferentes. O gestor/técnico municipal deve verificar sempre as informações desta área do Sistema.
A partir desta tela, você terá acesso aos aplicativos disponíveis no SIGPBF, e este Guia tem
como objetivo apresentar o Aplicativo de Upload/Download, como descrito no item a seguir.
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3. APLICATIVO UPLOAD/DOWNLOAD
O objetivo deste Guia é descrever os procedimentos necessários para a operacionalização do
Aplicativo de Upload-Download, disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF).
Esta descrição inclui navegação, utilização das funcionalidades do aplicativo e seus respectivos
resultados, detalhados e ilustrados.

3.1. Objetivos do Aplicativo
O Aplicativo Upload/Download é responsável pela execução de envio e recebimento de
arquivos comuns ao MDS, aos departamentos e aos parceiros do Programa Bolsa Família.

3.2. Acessando o Aplicativo de Upload/Download
Após inserir o nome do usuário e a senha e clicar no botão Entrar
, a página, a seguir,
será apresentada. Na barra do menu, você encontrará a opção Administrativo – Transmissão de
Arquivos – Upload/Download de Arquivos.

Figura 11. Tela Inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos
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Ao selecionar o Aplicativo Upload/Download de Arquivos, o Sistema apresentará a tela a
seguir. Note que, caso não exista o envio de arquivo, será apresentada a mensagem em destaque na
tela.

Figura 12. Tela Inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos

3.3. Funcionalidades do Aplicativo Upload/Download de Arquivos
O Aplicativo Upload/Download de Arquivos é composto das seguintes funcionalidades:
-

Pasta Raiz;

-

Arquivos Enviados;

-

Arquivos Recebidos; - Arquivos Baixados; e

-

Resultado de Pesquisa.
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3.3.1. Pasta Raiz

Figura 13. Tela inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Pasta Raiz
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Na Pasta Raiz, encontram-se todos os arquivos que o MDS disponibiliza aos municípios. Estes
arquivos estão distribuídos por processos, ou seja, por área de atuação.
É importante mencionar que, em cada pasta, há diversas subpastas disponíveis, como pode
ser observado no exemplo da pasta Cadastro na figura seguinte.

Figura 14. Tela inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Pasta Raiz – Cadastro Único –
Subpastas Disponíveis

ATENÇÃO: As pastas que compõem a Pasta Raiz podem apresentar diferentes visualizações,
ou seja, estar disponíveis ou não, conforme o perfil de usuário e a disponibilidade do SIGPBF.

3.3.2. Arquivos Enviados
Na aba Arquivos Enviados, encontram-se os arquivos que os municípios encaminharam para
algum órgão, para outro município ou mesmo para o MDS. Veja a seguinte tela:

19

Figura 15. Tela Inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Arquivos Enviados

ATENÇÃO: No momento, esta funcionalidade ainda não está disponível para os municípios.
3.3.3. Arquivos Recebidos
Na aba Arquivos Recebidos, encontram-se os arquivos que os municípios receberam de algum
órgão ou mesmo do MDS. Assim, quando o MDS enviar um arquivo, este aparecerá em Arquivos
Recebidos, de acordo com o exemplo apresentado na figura a seguir:
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Figura 16. Tela inicial – Seleção da Aba – Arquivos Recebidos

Cada arquivo apresentará duas opções de ação:
•

Visualizar: ao selecionar esta opção, serão fornecidas informações sobre o arquivo
recebido, tais como: Órgão, Nome do Arquivo, Descrição, Tamanho, Data do Envio do
Arquivo pelo Órgão, Data de Expiração do Arquivo e o histórico das versões do Arquivo.

•

Download de arquivo: ao selecionar esta opção, será possível fazer download do
arquivo (baixar o arquivo) na máquina do usuário.

Ao clicar na opção visualizar, será apresentada uma tela com as opções de download do
arquivo e exclusão, conforme demonstra a figura a seguir:

21

Figura 17. Arquivos Recebidos – Informações do Arquivo

ATENÇÃO: Todos os arquivos que são disponibilizados pelo MDS na área de Download ao
município, geram de forma automática um e-mail, endereçado ao gestor, informando que foi
postado um arquivo novo.

3.3.4. Arquivos Baixados
Na aba Arquivos Baixados, encontram-se os arquivos que o usuário recebeu e fez download.
A área dos Arquivos Baixados apresentará as informações sobre os arquivos e as opções download do
arquivo e exclusão, como demonstra a figura a seguir:

22

Figura 18. Tela inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Arquivos Baixados

ATENÇÃO: Nesta tela, é possível visualizar o Histórico dos Arquivos, disponibilizados na aba
Arquivos Baixados, além das Informações do Arquivo: órgão responsável, nome, descrição,
tamanho, data e período de disponibilidade para download.
3.3.5. Resultado da Pesquisa
A aba Resultado da Pesquisa permite que o usuário possa pesquisar arquivos disponíveis nas
pastas. Para isso, basta digitar a palavra relacionada ao arquivo e o Sistema mostrará o resultado,
segundo pesquisa realizada e demonstrada na tela a seguir:

23

Figura 19. Tela Inicial – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Resultado da Pesquisa

Figura 20. Tela – seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Resultado da Pesquisa
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Figura 21. Tela – Seleção do Aplicativo Upload/Download de Arquivos – Resultado da Pesquisa

A partir dos resultados de pesquisa, o usuário também terá as opções de visualizar e fazer
download do arquivo pesquisado.
É importante que os gestores e os técnicos do PBF fiquem atentos e consultem diariamente o
Aplicativo Upload/Download para verificar se há algum arquivo novo disponibilizado, para conhecer
o conteúdo das informações e das orientações e tomar as providências necessárias, quando for o caso.
Desse modo, estarão sempre atualizados sobre todas as ações referentes ao PBF e ao Cadastro Único.
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