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Está pronta a Agenda de
Compromissos da Família
28/02/2006
Prazo final para a
implementação da
Versão 6.0;

31/03/2006
Atualização do Cadastro
Único com remuneração
de cadastros válidos pelo
MDS;

31/03/2006
Inclusão das famílias do
PETI no Cadastro Único;

01/04/2006
Bloqueio dos benefícios
das famílias do Bolsa
Escola e Auxílio-Gás que
não tiverem os dados
complementados no
CadÚnico;

Famílias beneficiárias do PBF e de programas remanescentes começam a
receber a publicação no pagamento de fevereiro
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome iniciou a
distribuição da Agenda de Compromissos da Família. A publicação tem o
objetivo de reforçar todos os compromissos das famílias beneficiárias com
o Programa, bem como de esclarecer os critérios e procedimentos
necessários para a participação no Bolsa Família. Assim, a Agenda de
Compromissos traz informações sobre:
* critérios de elegibilidade;
* condições para manutenção de benefícios;
* regras referentes às condicionalidades;
* sobre agenda e valores de pagamento;
* situações em que a família deve alterar seu cadastro;
* situações irregulares de pagamento e onde denunciar tais ocorrências,
dentre outros.
A distribuição da Agendas de Compromissos às famílias se iniciará ainda
no pagamento de fevereiro e estima-se que, no pagamento do mês de
março, todas elas já possam ter acesso à publicação. Na maior parte dos
municípios, as Agendas serão distribuídas nos locais onde as famílias
recebem o benefício. Os responsáveis pelas lotéricas e correspondentes
bancários da CAIXA foram orientados a entregar um exemplar para cada
família, no momento em que ela for sacar o benefício, ressaltando a
importância de sua leitura.
Em 36 municípios, a distribuição das Agendas será coordenada pelo gestor

Já está disponível a
relação dos
beneficiários do PBF a
serem acompanhadas
pela Saúde para o
primeiro semestre de
2006
O sistema de
acompanhamento das
condicionalidades da
Saúde já está disponível
aos gestores municipais
até a data de 30 de junho
de 2006.
O Ministério da Saúde
solicita aos gestores e
equipes de saúde
municipais que se
empenhem para realizar a
inclusão dos dados no
SISVAN - módulo de
gestão, o qual pode ser
acessado nos endereços:
do Datasus ou do
Ministério da Saúde.
Mais informações
poderão ser encontradas
no Manual de
Orientações Sobre o
Bolsa Família na Saúde
disponível no site. Em
caso de dúvidas, favor
entrar em contato com a
área técnica responsável
pelas ações de
alimentação e nutrição da
Secretaria Estadual de
Saúde, envie e-mail para
sisvan@saude.gov.br,
ou ligue para o Suporte
Técnico da CoordenaçãoGeral da Política de
Alimentação e
Nutrição/Ministério da
Saúde nos telefones (61)
3448-8230 e 3448-8287.

municipal do PBF, que decidirá a estratégia de entrega às famílias. Isso
porque os gestores do Programa nessas localidades informaram ao
Ministério que têm interesse em realizar a distribuição. Os gestores desses
municípios receberão os lotes de exemplares até 20 de março, para que
tenham tempo hábil para operacionalizar a distribuição. Nos demais
municípios e no DF, embora não sejam responsáveis por efetuar a entrega,
é importante que os gestores do Programa monitorem a distribuição das
Agendas e informem ao Ministério a existência de qualquer problema. Na
avaliação do MDS, a agenda pode ser um importante instrumento para o
trabalho com as famílias beneficiárias, uma vez que ela aborda temas que
são recorrentes na relação entre o município e as famílias mais vulneráveis
que residem em seu território específico.
Todos os gestores municipais e estaduais do Bolsa Família receberão
remessas da Agenda de Compromissos, segundo o número de famílias
estimadas como público do Bolsa Família em cada território. É importante
que entreguem exemplares da Agenda às instâncias de controle social; aos
diferentes órgãos municipais que tenham interface com o Programa e, em
especial, às secretarias que respondem pelo acompanhamento da
freqüência escolar e do atendimento das famílias na rede de serviços de
saúde; aos promotores e procuradores de justiça; às entidades
conveniadas, bem como a todas as áreas governamentais e nãogovernamentais envolvidas na gestão e no acompanhamento do Bolsa
Família. O Ministério também enviará a publicação para os parceiros do
Programa, tais como os integrantes da Rede Pública de Fiscalização,
Ministérios da Saúde e da Educação, Conselhos Nacionais, entre outros.

ATENÇÃO:
O prazo para atualização do Cadastro Único com o apoio financeiro do
MDS foi prorrogado para 31 de março. A prorrogação deriva da
lentidão no recebimento dos arquivos-retorno pelos municípios. Devido
ao aumento expressivo do número de cadastros transmitidos a cada
dia, o processamento dos arquivos tem sido lento, cerca de 20 dias.
Isso faz com que os municípios que já realizaram todo o trabalho não
recebam os retornos até o dia 28, ficando impedidos de efetuar
alguma correção, caso os arquivos tenham sido rejeitados. O MDS, ao
prorrogar a data final, reconhece as dificuldades operacionais
encontradas por municípios que estão comprometidos com a
atualização cadastral e objetiva fazer com que estes possam concluir o
trabalho de digitação e transmissão dos dados. Considerando que
todos os cadastros válidos transmitidos até o dia 31 de março serão
remunerados, é muito importante que o município continue
transmitindo os cadastros já digitados, mesmo que ainda não tenha
recebido os arquivos retorno dos últimos lotes enviados

Para mais informações, entre em contato pelo correio eletrônico
bolsa.familia@mds.gov.br ou pelos telefones da
Coordenação de Atendimento da SENARC:
(61) 3901-9785/9787/9789/9790/9792/9811/9812/ Fax: (61) 3901-9794/9808

Caso não deseje receber mais mensagens desta caixa postal, por favor clique aqui.

