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Reta final para o registro das informações do
acompanhamento das condicionalidades
É importante que os municípios se esforcem nestes últimos dias para continuarmos a
obter resultados expressivos nas condicionalidades
em educação e saúde
Dois importantes prazos de registros do acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação do
Programa Bolsa Família (PBF) encerram-se na próxima semana. Dia 29 de junho é a data limite para o
registro da frequência escolar das crianças e adolescentes, referente aos meses de abril e maio. E dia 02
de julho é o fim do prazo para o registro da informação da situação gestacional identificada entre as
mulheres de 14 e 44 anos, incluindo a realização do pré-natal; e do acompanhamento de vacinação e do
desenvolvimento e crescimento das crianças menores de sete anos das famílias beneficiárias do Programa.
Esse calendário foi estabelecido pela Instrução Operacional Conjunta nº 09/2011 /MDS/MEC/MS.
É importante que os municípios se organizem nesta fase de registro para evitar que o processo de inserção
de dados no Sistema Presença – MEC e no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde fique
para os últimos dias. Isso pode sobrecarregar os sistemas, tornando lenta a operação, e comprometer o
importante trabalho de informar o acompanhamento da agenda da saúde e a frequência das crianças e
jovens beneficiários, que tem contribuído para o acesso aos serviços básicos de saúde e a permanência na
escola.
Confira os Resultados Parciais
Educação
Até o dia 21, terça-feira, os municípios haviam registrado 58,3% da informação da frequência escolar do
público para acompanhamento no período, o que significa cerca de 7 milhões de um total de 16,7 milhões
de crianças e adolescentes beneficiários na faixa etária de seis a 17 anos.
Dos 5.565 municípios brasileiros (incluindo informações do Distrito Federal), 15% registraram menos de
20% da informação de frequência dos beneficiários que são público do acompanhamento da educação em
seu território de abrangência. Foi apurado, também, que em 8,2% do total de municípios não houve
registro de frequência.
A situação é mais preocupante no acompanhamento do público de 16 e 17 anos, beneficiários BVJ
(Benefício Variável Jovem). Esse público – atualmente composto por 1,1 milhões de adolescentes – estava
com 48,5% de acompanhamento no fechamento parcial do dia 21 junho. Nesse segmento 18,8% dos
municípios estão com 0% de acompanhamento, ou seja, não registraram qualquer frequência para os
beneficiários dessa faixa etária que estudam nas escolas situadas em seus territórios.
Saúde
Das 10,7 milhões de famílias atendidas pelo PBF que se enquadram no perfil saúde, apenas 53,6% tiveram
o registro do acompanhamento no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde. Os dados
referem-se ao monitoramento da agenda de saúde das famílias beneficiárias do Programa no primeiro
semestre de 2011 registrados até 17 de junho. Nessa consolidação parcial, 559 municípios ainda estavam

com menos de 20% de registro do acompanhamento da saúde, e dentre eles 223 ainda não haviam
informado nenhum dado de acompanhamento e 22 ainda não haviam acessado o Sistema.
Baixo resultado do registro das informações pode comprometer o repasse do Índice de Gestão
Descentralizada Municipal (IGD–M)
Além dos prejuízos para o acompanhamento da situação social das famílias beneficiárias, o baixo
percentual de registro da frequência escolar e da agenda da saúde pode comprometer o repasse dos
recursos do IGD-M, pois o cálculo do valor a ser repassado é proporcional ao resultado do
acompanhamento das condicionalidades. Os municípios que não atingem 20% de acompanhamento não
recebem o repasse, conforme estabelece a Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010.
É importante que a gestão municipal PBF apoie as ações de acompanhamento das condicionalidades,
procurando contribuir para garantir o atendimento das famílias e o registro das informações de
acompanhamento. Isso assegura melhoria na vida das famílias e acesso a recursos importantes para a
gestão do Programa.
IMPORTANTE: É imprescindível que os municípios se esforcem, nestes últimos dias, para que
continuemos a conseguir resultados positivos nas condicionalidades em educação e saúde.
ANOTE NA AGENDA
29 de junho - Prazo final para os registros de frequência do segundo período de acompanhamento da
condicionalidade de educação, referente às aulas dos meses de abril e maio de 2011.
30 de junho - Prazo final para cadastrar e avaliar o recurso on-line no Sicon, referente à repercussão
de maio de 2011.
02 de julho - Prazo para que os municípios registrem o acompanhamento das condicionalidades da
saúde das famílias beneficiárias do PBF com “perfil saúde”, referente ao primeiro semestre de 2011.
DÚVIDA DA SEMANA
Meu município já migrou para a versão 7 e ainda tem formulários em branco da versão 6. O
que fazer com estes formulários?
Neste caso, o município poderá consultar os municípios vizinhos, que operam na versão 6, sobre a
possibilidade de aproveitamento dos formulários em branco. O gestor pode também verificar se a
Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único tem interesse em receber esses
formulários para redistribuí-los a municípios que ainda não migraram.
Se não for possível enviar os formulários em branco aos municípios vizinhos nem à Coordenação
Estadual, a gestão municipal pode encaminhá-los para reciclagem.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação de
Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.
Para receber semanalmente este informe, mande mensagem para luciane.chaves@mds.gov.br ou
marcia.batista@mds.gov.br com o assunto “QUERO RECEBER O INFORME PBF”.

