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Nesta edição: Associação de perfis de usuário no SigPBF; lista atualizada de famílias em
Auditoria e Revisão Cadastral já está disponível; Acompanhamento das Condicionalidades de
Saúde; e Videoconferência do Evento Nacional de Mobilização tem nova data.

Associação de perfis de usuário no SigPBF
O gestor municipal e o coordenador estadual do PBF devem atribuir perfis
de acesso de acordo com a área de atuação dos técnicos e com as funcionalidades
que eles precisam utilizar
O perfil de acesso ao Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF) define os privilégios de acesso
de gestores municipais, coordenadores estaduais, técnicos que atuam na gestão do Programa, membros da
Instância de Controle Social e cidadãos em geral. Os diferentes perfis podem permitir privilégios de
inclusão, alteração, consulta e inativação de perfis, conforme a atuação do usuário na gestão do PBF. Cabe
aos gestores municipais e coordenadores estaduais atribuir aos técnicos o perfil de acesso ao SigPBF.
Veja quais são os perfis existentes no SigPBF:
Perfil Público
O perfil público está disponível a todo e qualquer cidadão e não necessita de login e senha para obter
informações sobre a gestão do Programa Bolsa Família no estado e no município e pode ser acessado no
endereço http://www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia, onde estão disponíveis os menus com dados
das gestões estaduais e municipais.
Perfil Gestor Municipal
Este perfil somente é dado pelo administrador federal aos gestores municipais indicados no Termo de
Adesão. Ele permite ao gestor municipal, entre outras ações, navegar no Sistema e acessar vários
aplicativos, incluir e alterar o acesso de usuários, atribuir os perfis aos usuários cadastrados, inclusive aos
integrantes das Instâncias de Controle Social (ICS). Entre os aplicativos que já estão disponíveis, destacase o Aplicativo de Adesão Municipal que permite atualizar dados do prefeito e da gestão municipal, bem
como sobre a institucionalização e organização das ICS, entre outros.
Perfil Técnico do Município – Gravação
Permite ao usuário acessar entre outros o Aplicativo de Adesão Municipal para atualizar dados do prefeito e
da gestão municipal, bem como sobre a institucionalização e organização das Instâncias de Controle Social
(ICS) etc.
Perfil Técnico do Município – Consulta
Permite ao usuário navegar no Sistema e acessar vários aplicativos, sem a permissão de inclusão/alteração,
ou seja, podendo visualizar somente as informações.
Perfil Integrante da Instância de Controle Social - Alteração
Além de disponibilizar ao usuário a navegação no Sistema e o acesso a vários aplicativos para consulta,
permite a alteração de dados dos membros da Instância de Controle Social, tais como telefone e e-mail.
Perfil Integrante da ICS – Consulta
Permite ao usuário navegar no Sistema e acessar vários aplicativos como consulta, para que acompanhe a
gestão do PBF no âmbito do município.

Perfil Coordenador Estadual - Alteração
Este perfil somente é dado pelo administrador federal aos coordenadores estaduais indicados no Termo de
Adesão. Ele permite ao coordenador estadual, entre outras ações, navegar no Sistema e acessar vários
aplicativos, incluir e alterar o acesso de usuários, atribuir os perfis aos usuários cadastrados. Entre os
aplicativos que já estão disponíveis, destaca-se o Aplicativo de Adesão Estadual que permite atualizar
dados do governador e da gestão estadual, bem como dados da institucionalização e organização da
Coordenação Intersetorial etc.
Perfil Coordenador Estadual - Consulta
Este perfil permite ao usuário navegar no Sistema e acessar vários aplicativos apenas para consulta
Atenção: Há outros perfis disponíveis no SigPBF que podem ser atribuídos aos usuários para terem acesso
a outros aplicativos como o Sistema de Condicionalidades (Sicon) e Sistema de Formulários (Sasf). As
orientações para a atribuição dos perfis destes aplicativos estão disponíveis no Guia de Navegação do
Aplicativo Controle de Acesso, que pode ser acessado no endereço:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/guia-de-navegacao-aplicativo-controle-de-acesso-ava28022011.pdf
Como cadastrar e atribuir perfis aos usuários do SigPBF
No processo de atribuição de perfis aos usuários, o gestor municipal ou o coordenador estadual devem
cadastrar os colaboradores que irão atuar na gestão do Programa Bolsa Família. Feito o cadastramento, é
obrigatório proceder à atribuição de perfil – também chamada de associação de perfil - para cada
colaborador, de acordo com os privilégios que ele poderá ter no sistema, utilizando a ferramenta Associar
Perfil ao Usuário, conforme a figura abaixo:

Figura 1: Associar Perfil ao Usuário

Após clicar no botão Associar Perfil, a tela “Pesquisar Perfis” será disponibilizada. Para pesquisar o perfil
que será atribuído ao usuário já cadastrado, insira no campo Nome (do perfil) uma das opções: técnico,
alteração, gravação e consulta. Em seguida, clique em “pesquisar” e selecione o perfil a ser atribuído e
confirme a escolha clicando em “selecionar”.
Figura 2: pesquisar Perfil

Caso o gestor municipal ou o coordenador estadual clique em “pesquisar” sem selecionar o perfil a ser
atribuído, serão mostrados todos os perfis disponíveis para seleção. Para um mesmo usuário poderão ser
atribuídos mais de um perfil, repetindo-se o processo de associação de perfil.
Ao selecionar o perfil escolhido (Figura 2), o sistema voltará para a tela “Incluir Usuário” (Figura 3) onde
são apresentados os demais registros realizados no campo Órgão/Perfil.
Concluída a escolha de perfil dos técnicos municipais ou estaduais, é obrigatório clicar no botão “salvar”
para que as definições fiquem registradas no Sistema.
Figura 3 - Incluir Usuário

Caso o gestor queira retirar um determinado perfil do usuário cadastrado, é necessário, antes desta
operação, atribuir outro perfil, uma vez que o Sistema não permite que um usuário fique sem qualquer
perfil definido. Para excluir, basta clicar no símbolo x do campo Órgão/Perfil.
Importante: É de responsabilidade do gestor municipal e do coordenador estadual a administração dos
usuários do SigPBF. Para os usuários que não fazem mais parte da gestão, os cadastros devem ser
inativados, uma vez que o Sistema não permite a sua exclusão.
Para informações mais detalhadas consulte os Guias de Acesso.
Lista atualizada de famílias em Auditoria e Revisão Cadastral já está disponível no SigPBF
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) divulgou a lista atualizada das Averiguações
Cadastrais 2011. O documento está disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
(SigPBF) e resulta das atualizações cadastrais realizadas até maio de 2011.

Na planilha disponibilizada no SigPBF, há uma coluna denominada “AVERIGUACOES_2011”, que
identifica quais ocorrências devem ser checadas pelo município: Revisão Cadastral, Óbito ou
Subdeclaração de Renda, e suas eventuais combinações (Óbito e Subdeclaração de Renda, Revisão
Cadastral e Óbito, Revisão Cadastral e Subdeclaração de Renda e Revisão Cadastral, Óbito e
Subdeclaração de Renda). Ainda é importante destacar que:
a) Para as famílias com marcação “Revisão Cadastral”, a coluna “NOM_PESSOA” apresenta o nome de
todos os membros da família, com exceção do nome do Responsável pela Unidade Familiar (RF);
b) Para famílias com marcação “Renda”, a coluna “NOM_PESSOA” apresenta o nome de todos os
membros da família, com exceção do nome do RF;
c) Para famílias com marcação “Óbito”, a coluna “NOM_PESSOA” apresenta o nome do todos os
membros da família, porém há a indicação específica da pessoa com indício de falecimento.
d) Famílias com mais de uma marcação – caso uma família possua marcações do tipo “Renda/Óbito”,
“Revisão Cadastral/Óbito”, “Revisão Cadastral/Renda” ou “Revisão Cadastra/Óbito/Renda” –, a coluna
“NOM_PESSOA” apresenta o nome de todos os membros da família e especifica a pessoa com indício de
falecimento.
Atenção: Todas as famílias deverão ter o cadastro atualizado até dia 31 de outubro de 2011, para evitar
bloqueios de benefícios a partir de novembro de 2011.
Maiores informações: Bolsa Família Informa nº 263 e 265, e Instrução Operacional nº 44, de 29 de abril
de 2011.
Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde
Os novos resultados do acompanhamento das Condicionalidades da Saúde do PBF indicam avanços em
relação aos períodos anteriores. No primeiro semestre de 2011, os agentes municipais de saúde
registraram no SigPBF na Saúde o acompanhamento das condicionalidades de 7,4 milhões de famílias
beneficiárias do Programa com crianças menores de sete anos e/ou gestantes, além de mulheres na
faixa etária de 14 a 44 anos (possíveis gestantes), o que representa 70,2% do total de famílias a serem
acompanhadas. Trata-se do melhor resultado de toda a série histórica.
Este resultado confirma, mais uma vez, a tendência de crescimento do percentual de acompanhamento
que vem ocorrendo desde o primeiro semestre de 2007. Entre 2007 e 2010, o percentual acumulado de
registro do acompanhamento subiu cerca de 30 pontos percentuais.
O percentual mínimo de 20% de acompanhamento das Condicionalidades de Saúde não foi atingido em
23 municípios, os quais não receberão os recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) pelos
próximos seis meses, haja vista que o período de apuração é semestral.
Brasil sem Miséria - Evento Nacional de Mobilização
O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizará no dia 08 de agosto a
teleconferência que marca o Evento Nacional de Mobilização, uma oportunidade de esclarecer dúvidas e
acolher sugestões vindas dos estados e dos municípios sobre o Plano “Brasil sem Miséria”. A atividade
será transmitida ao vivo pelo canal televisivo da NBR (da Empresa Brasil de Comunicação – EBC) e pelos
sites da EBC e Presidência da República, das 14h às 16h, conectando simultaneamente equipes
ministeriais, estaduais e municipais de todo o país.

ANOTE NA AGENDA
08 de agosto - Videoconferência sobre o Plano “Brasil sem Miséria”.
12 de agosto – Prazo para que os municípios realizem a atualização cadastral de todas as famílias que
tenham membros com duplicidade de CPF.
31 de agosto – Prazo para registro dos recursos da educação no Sicon referente à repercussão do mês
de julho.
QUERO RECEBER O INFORME PBF
Para receber semanalmente por e-mail o Informe do Programa Bolsa Família (PBF), clique aqui e envie
uma mensagem com o assunto “QUERO RECEBER O INFORME PBF”. Outra opção, que dá acesso a
todas as edições anteriores, é acessar o portal do MDS neste link.
O Informe PBF é uma publicação semanal elaborada pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(Senarc/MDS) com o intuito de manter comunicação com os gestores municipais e estaduais do Bolsa
Família sobre as principais novidades na gestão do Programa.
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.

