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Senarc apresenta o novo Sicon
A nova versão do Sistema de Condicionalidades do PBF, que entrará em
funcionamento neste mês, vai dar mais agilidade ao trabalho do usuário
Ainda em setembro, o visual do Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (Sicon/PBF) vai
mudar. A nova versão facilitará a comunicação e a interface com seus usuários e foi desenvolvida e adaptada
para ser visualizada em todos os tipos de telas, desde monitores convencionais até tablets e telefones celulares
com conexão à internet.
As mudanças não alteram as funcionalidades que já existiam no Sistema nem as
condicionalidades, como o registro de recurso ou de acompanhamento familiar. Porém,
telas e a reorganização das funcionalidades, as tarefas poderão ser realizadas com mais
Sicon continuará pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). A tela
ficará a apresentação visual:
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Tela inicial do Sicon

O Sistema também trará algumas novidades. Um mecanismo de prevenção de erros exibirá mensagens que
orientam e auxiliam o usuário enquanto ele estiver operando o Sicon. Assim, será possível navegar livremente,
sem medo de que uma ação errada prejudique todo o trabalho.
Além disso, o usuário poderá gerar relatórios por motivo de descumprimento e relatórios consolidados de
famílias em fase de suspensão por estado e por município. Essas funcionalidades contribuirão para o
aprimoramento da gestão intersetorial das condicionalidades do PBF no âmbito dos estados e dos municípios.
Outra novidade é que as informações das famílias agora estão estruturadas em quatro abas, identificadas por
diferentes cores:
 Aba Família — dados da família;
 Aba Endereço — localização no mapa;
 Aba Condicionalidades — educação e saúde; e
 Aba Acompanhamento familiar — atendimento/ acompanhamento familiar.

Que informações estão em cada aba?
A Aba Família divide-se em Composição Familiar e Bolsa Família.
 Em Composição Familiar, pode ser verificada a composição e a situação da família no Cadastro
Único, segundo a data da última atualização.


Em Bolsa Família, há informações sobre o benefício e o histórico de pagamento dos últimos 12
meses.

A Aba Endereço apresenta o endereço da família e sua localização em um mapa.
 Também é possível visualizar os equipamentos públicos (escola, unidade de saúde, centros de
referência da assistência social — CRAS e CREAS) situados nas proximidades do endereço.
A Aba Condicionalidades divide-se em Repercussão e Acompanhamento de Condicionalidades.
 Em Repercussão, é possível conhecer o histórico de efeitos no benefício das famílias
(advertências, bloqueios, suspensões e cancelamentos) e se há famílias que podem ter o
benefício cancelado. Também pode ser registrado o recurso por descumprimento de
condicionalidade.


Em Acompanhamento de Condicionalidades, aparece o histórico do acompanhamento de
educação e de saúde de cada integrante da família.

A Aba Acompanhamento familiar é o local em que devem ser registrados os atendimentos e os
acompanhamentos realizados pela assistência social com as famílias que descumprem as condicionalidades.
 Nesta aba, também é possível assegurar a renda das famílias, por meio do botão da
interrupção temporária de efeitos. Assim, as famílias continuam a receber o benefício.
Tira-dúvidas
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), preparou um Manual Interativo, com soluções para dúvidas frequentes que possam ocorrer
durante a utilização da nova versão do Sicon. O manual estará disponível na tela inicial do Sistema. Mais
informações também poderão ser solicitadas por e-mail (gestorpbf@mds.gov.br). E até o fim deste ano, a
Senarc lançará um curso de capacitação a distância sobre o Sicon.
As Gestões municipais e estaduais receberão um comunicado quando a nova versão do Sistema de
Condicionalidades do PBF entrar em funcionamento.

Acesso ao Sicon para outros setores
Para utilizar o novo Sicon, o usuário continuará a acessar o SIGPBF, com sua senha e login. É
importante que as gestões municipais do Programa Bolsa Família atribuam senha e perfil de acesso ao
Sicon para as equipes de assistência social que realizam os atendimentos e os acompanhamentos das
famílias, bem como para as equipes de educação e de saúde que são responsáveis pelas
condicionalidades nessas áreas. O Sistema é ferramenta essencial para uma gestão do PBF mais
eficiente e integrada aos outros setores.

Disponibilidade da Folha de Pagamentos no Sibec
Depois das ações de melhorias e de correções no Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), a CAIXA,
Agente Operador do Programa Bolsa Família (PBF), está realizando os ajustes necessários no relatório
da Folha de Pagamentos do PBF. Por isso, nos últimos meses, alguns relatórios não foram
disponibilizados nas datas usuais. Atualmente, estão disponíveis os relatórios de junho e de julho. A
expectativa é que o relatório da Folha de Agosto esteja acessível até o próximo dia 10 e que a Folha
PBF de Setembro esteja disponível para download na semana de 17 de setembro, quando se iniciam
os pagamentos de benefícios do Bolsa Família.

ANOTE NA AGENDA
6 e 7 de setembro — Neste fim de semana, o Módulo de Manutenção do Sibec ficará
indisponível. O Sistema estará voltado para o processamento da Folha de Pagamentos do PBF.
17 e 18 de setembro — Reunião do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) com os
Conselhos Municipais e Estaduais das Regiões Sul e Sudeste. O encontro ocorrerá no Rio de Janeiro.
30 de setembro — Prazo para os municípios e os estados inserirem, no SuasWeb, as informações da
prestação de contas do IGD-2013, sem que haja interrupção nos repasses.
31 de outubro — Prazo para que os Conselhos de Assistência Social registrem, no SuasWeb, sua
deliberação sobre a comprovação dos gastos do IGD-2013.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h).

