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Bolsa Família bate recorde na condicionalidade de saúde
No segundo semestre de 2014, 75,3% das famílias com perfil saúde foram
acompanhadas. Este informe também apresenta os resultados positivos
do acompanhamento da condicionalidade de educação
Mais de 9 milhões de famílias do Programa Bolsa Família (PBF) foram acompanhadas pelas equipes de saúde no
segundo semestre de 2014. Isso significa uma cobertura de 75,3% das famílias com perfil para o
acompanhamento — o melhor resultado da série histórica. O resultado mostra-se ainda mais positivo ao se
considerar que a 2ª vigência de 2014 também teve o maior público para esse acompanhamento, um total de
12,1 milhões de famílias.

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde/MS.

Em relação aos resultados regionais, destacam-se as regiões Nordeste (78%) e Norte (77,6%), que superaram o
resultado nacional. Quinze estados apresentaram percentual de acompanhamento acima da média nacional, dos
quais oito são do Nordeste.
Entre as 5,58 milhões de crianças acompanhadas (74% do público de crianças para acompanhamento), 99%
cumpriram o calendário de vacinação e, entre as 227.708 mulheres identificadas como gestantes, 99,1%
estavam com o pré-natal em dia.
Educação supera os 90% de acompanhamento
Em relação ao monitoramento da frequência escolar dos beneficiários do PBF, 91,7% das crianças e dos jovens
foram acompanhados no quinto período de 2014, relativo aos meses de outubro e novembro. Esse percentual foi
o melhor entre os períodos de 2014 e o segundo melhor de toda a série histórica. Do total de 17,1 milhões de
crianças e adolescentes beneficiários, foram registradas as informações sobre a frequência às aulas de quase
15,7 milhões.

Considerando-se o início da série, em 2005, o resultado confirma a mudança de patamar nos níveis de
informação obtida e a mobilização efetiva da rede de acompanhamento da frequência escolar, em um trabalho
de parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
com as Gestões Estaduais e Municipais.

Fonte: Sistema Presença/MEC e Sistema de Condicionalidades-SICON/MDS.

Entre os resultados regionais, quatro regiões superaram o índice de 90% de acompanhamento: Norte (91,9%),
Nordeste (91,4%), Sul (92,1%) e Sudeste (93,7%). Na Região Centro-Oeste, o resultado foi de 88,8%. Apenas
cinco estados não alcançaram o patamar de 90%. Entre os municípios, apenas ficou abaixo de 20%, o mínimo
que deve ser alcançado para o recebimento dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M).
Em novembro, mais de 96% do público de 6 a 17 anos acompanhado cumpriu as condicionalidades de
educação, o equivalente a 15,1 milhões de beneficiários. Esse percentual mantém elevado o índice de
cumprimento da condicionalidade da educação, que sempre ficou acima de 95%.
A regularidade de bons resultados mostra como a gestão do acompanhamento das condicionalidades de
educação e de saúde está institucionalizada em todos os níveis (federal, estadual e municipal). Além disso,
revela o esforço das redes municipais e estaduais de saúde e de educação no acompanhamento das
condicionalidades, o que possibilita, ao final, que as famílias do PBF tenham mais acesso aos serviços sociais
básicos.

Orientações sobre as mensagens de extrato
Está disponível, no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), a matriz de orientações
sobre as mensagens de extrato deste mês. A matriz apresenta às gestões municipais quais são as
mensagens enviadas aos beneficiários na Folha de Pagamentos de fevereiro e indica que providências
devem ser adotadas em cada caso. O passo a passo para acesso ao documento é:

Clique em http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/;

Faça o login e acesse ―Administrativo‖, no menu superior;

Escolha a opção ―Transmissão de arquivos‖ e, em seguida, clique em ―upload/download de
arquivos‖;

No canto esquerdo da tela, em Pasta Raiz, escolha a opção ―Mensagens de pagamento‖;

Faça o download do arquivo e salve em seu computador.
As informações da matriz auxiliam a gestão municipal no atendimento às famílias beneficiárias.

Capacitações da V7 e do Sibec
Em março, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS), em parceria com a Caixa
Econômica Federal (CAIXA), retomará as capacitações da Versão 7 do Cadastro Único – V7 e do
Sistema de Gestão de Benefícios – Sibec. A finalidade é capacitar novos operadores dos sistemas nos
municípios ou operadores que ainda não tenham passado pelas capacitações.
Para participar das turmas, é necessário entrar em contato com a Coordenação Estadual e solicitar a
sua inscrição. As capacitações terão dois dias de duração, com aulas expositivas e laboratório e têm
horário fixo estabelecido pela CAIXA. Veja os estados onde haverá turmas no próximo mês:
V7
Distrito Federal
Goiás
Rio Grande do Norte
Sergipe
Bahia

Sibec
Rio Grande do Norte

Essas ações são as mesmas ofertadas em 2014, por isso, não será permitido encaminhar
técnicos que já foram treinados. O Bolsa Família Informa passará a divulgar, todos os meses, os
estados onde as turmas serão ofertadas. É importante que as equipes sejam capacitadas na operação
dos sistemas, pois isso se reflete imediatamente na melhoria do atendimento às famílias beneficiárias.

ANOTE NA AGENDA
13 de fevereiro — Data-limite para que alterações no Cadastro Único tenham repercussão na Folha
de Pagamento de março.
20 de março — Data-limite para a atualização cadastral das famílias que estão com o benefício
bloqueado por não terem cumprido o prazo da 1ª etapa da Revisão Cadastral 2014.

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

