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A importância da Intersetorialidade na gestão do PBF
A pobreza no Brasil é resultado de um legado histórico e requer ações continuadas e
integradas em diferentes áreas para o seu enfrentamento. Nos últimos anos, o Programa
Bolsa Família, em parceria com os governos estaduais, municipais, as Instâncias de Controle
Social do PBF (ICS) e a sociedade civil, tem investido na gestão coordenada de políticas para
atuar na superação da pobreza e promover a inclusão social.
A articulação intersetorial na gestão do PBF, especialmente nas áreas de assistência social,
educação e saúde, potencializa o acompanhamento das condicionalidades do PBF e os
impactos do Programa.
O envolvimento de outras áreas (como cultura, trabalho, meio-ambiente) e atores (como
conselheiros, lideranças comunitárias) na promoção de oportunidades para o
desenvolvimento dos beneficiários contribui para o atendimento de necessidades específicas
das famílias e de seus integrantes enquanto cidadãos com direitos civis, políticos e sociais.
No exercício do controle social, a articulação da ICS com conselhos de outras áreas,
particularmente os da área social, amplia a construção de agendas conjuntas de
acompanhamento das políticas e de representação dos interesses sociais perante o poder
público. É uma estratégia importante de esforço comum na construção de resultados
concretos para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários do Programa.

Conhecendo ações de gestão do PBF pelo Brasil
Em 2008, a gestão municipal de Fátima, na Bahia, constatou que a população tinha diversas
dúvidas sobre o PBF e que muitas informações sobre o Programa precisavam ser melhor
divulgadas e compreendidas.
A Coordenação do PBF no município decidiu criar o projeto “Audiências Públicas 2008”,
com o objetivo de esclarecer as dúvidas da comunidade, apresentar as responsabilidades de
cada esfera do governo e discutir o papel da sociedade no acompanhamento e na boa
gestão do programa. O projeto também visava orientar os envolvidos quanto à importância
da participação ativa da sociedade no desenvolvimento das atividades de melhoria da
qualidade de vida no município.
Para convidar a sociedade a participar efetivamente das atividades, foram organizados
encontros divulgados por meio de rádio em todas as comunidades. Os integrantes das
secretarias municipais de Saúde e de Educação, os representantes do poder Executivo, da
Instância de Controle Social (ICS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
eram os responsáveis por esclarecer as dúvidas da comunidade.
Todas as despesas do projeto foram realizadas com recursos do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD), instrumento com base no qual a União repassa recursos aos entes
federados para incentivar a melhoria da gestão local do Programa Bolsa Família. A

comunidade participou ativamente do projeto Audiências Públicas 2008, apresentando
sugestões de como melhorar o atendimento nas áreas de Educação, Saúde e Assistência
Social.
Os resultados foram percebidos na melhoria no cumprimento das condicionalidades na área
da Saúde e na Educação.
O projeto Audiências Públicas 2008 destacou a importância da ação intersetorial para o
funcionamento do Programa Bolsa Família. Em três meses, de janeiro a março de 2008, o
projeto atendeu um total de 1.400 famílias, sendo 1.316 beneficiárias do PBF.
A prática do município de Fátima está registrada no Observatório de Boas Práticas na Gestão
do PBF, um espaço que tem por finalidade identificar, reunir e divulgar as boas práticas na
gestão do PBFdesenvolvidas nos estados e nos municípios.
Acesse e conheça outras práticas de diferentes regiões do país e aproveite também para
incluir a sua!

Capacitação para conselheiros das Instâncias de Controle
Social inicia suas primeiras turmas
O MDS está realizando a Capacitação para Controle Social para os Conselhos
Municipais da Assistência Social e Instâncias de Controle Social do Programa
Bolsa Família – PBF.
A iniciativa é promovida por meio da parceria entre a Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania (SENARC), a Secretaria Nacional de Assistência Social, (SNAS) a Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do MDS e o Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) com o objetivo de fortalecer a atuação dos membros das Instâncias de
Controle Social do Programa Bolsa Família (ICS) e dos Conselhos Municipais de Assistência
Social (CMAS) no exercício do controle social das políticas públicas.
As capacitações serão realizadas por instituições contratadas pelo MDS nas regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Norte, em cidades-pólo. Estão garantidas três vagas para os
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) e duas vagas para as Instâncias de
Controle Social do PBF (ICS) que não sejam exercidas pelos CMAS. São garantidos a todos
os participantes os serviços de transporte para deslocamento até o local da capacitação,
alimentação (café da manhã, almoço, lanche e jantar) e hospedagem (em quartos duplos).

FIQUE ATENTO!
Informações desatualizadas referentes às Instâncias de Controle Social (ICS) e seus
conselheiros tem dificultado o contato das instituições responsáveis pelos pólos de
capacitação, podendo prejudicar a participação de conselheiros de diversos municípios
que ainda não realizaram as inscrições no curso.
Garanta já sua inscrição! Atualize seus dados junto à Central de Sistemas da Senarc
MDS e entre em contato com a instituição responsável pelo pólo de capacitação
da sua região!
Para mais informações, acesse a página do MDS ou envie mensagem
eletrônica para: fomezero@mds.gov.br.

Acompanhe a gestão do PBF
A geração de oportunidades para as famílias do PBF e as famílias inscritas no Cadastro Único
é um dos três pilares do Programa Bolsa Família e por isso é uma dimensão a ser
acompanhada pelas Instâncias de Controle Social (ICS).
Neste informe, apresentamos algumas oportunidades do Governo Federal que podem ser
articuladas no seu município e que a ICS pode estimular e acompanhar.

Vamos contribuir para o alcance de um Brasil alfabetizado
O seu município pode aderir ao ciclo 2010 do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do
Ministério da Educação até o dia 18 de junho. A adesão ao programa viabiliza o
recebimento de recursos financeiros para a organização de turmas de alfabetização, a partir
da elaboração de um Plano Plurianual de Alfabetização. Pergunte ao gestor municipal do PBF
se o município já aderiu e acompanhe a formação das turmas.
Para garantir a matrícula dos beneficiários do PBF e dos inscritos no Cadastro Único que têm
interesse em se alfabetizar nas turmas do Programa Brasil Alfabetizado, as Instâncias de
Controle Social (ICS) possuem papel fundamental, podendo contribuir de diversas formas:







Informar-se sobre os prazos e locais de matrícula;
Divulgar junto às lideranças comunitárias locais, postos de saúde, escolas e outros
locais onde os beneficiários possam ter acesso à informação;
Conscientizar os beneficiários quanto à importância de se alfabetizar;
Verificar junto ao gestor municipal do PBF quais as formas adotadas pela gestão
para divulgar a ação e mobilizar os beneficiários; e
Acompanhar se os beneficiários inscritos para participar do PBA estão conseguindo
acompanhar as aulas ou concluir o curso. Ao identificar dificuldades, conversar com
o gestor municipal e com a instituição de ensino para ajudar a identificar os motivos
e auxiliar na sua resolução.

Clique aqui para obter mais informações sobre a adesão ao PBA.

Municípios podem apresentar projetos de urbanização, saneamento,
pavimentação e prevenção de riscos
Os municípios com as características abaixo podem apresentar ao Ministério das Cidades
propostas de projetos e obras de urbanização de assentamentos precários;
saneamento; pavimentação e prevenção de riscos. Esta é uma oportunidade para a
melhoria da infraestrutura urbana e rural da população vulnerável de seu município.
Converse com o gestor municipal do PBF e proponha uma audiência com a secretaria
responsável pelas obras do município.
Quem pode apresentar projetos:





Governos estaduais e prefeituras das Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba,
Campinas, Belém e Santos e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno (RIDE);
Municípios com população acima de 70 mil habitantes, nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste; e



Municípios com população acima de 100 mil habitantes, nas regiões Sul e Sudeste.

Clique aqui para abrir a Portaria nº 229, de 11 de maio de 2010.
Lembre-se que o Cadastro Único possui informações detalhadas das famílias para as duas
questões acima: educação e infra-estrutura do local de moradia (abastecimento de água,
saneamento etc) e pode ser utilizado na elaboração das propostas de seu município!

Exercendo o Controle Social
8 Jeitos de Mudar o Mundo
A superação da condição de pobreza e situação de vulnerabilidade em que vivem milhões de
famílias são compromissos do poder público e de toda a sociedade, e não apenas no Brasil!
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas
mundiais, estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), também chamados de 8 Jeitos de
Mudar o Mundo.

O Brasil tem mostrado significativos avanços nestes desafios e já atingiu antecipadamente a
meta de diminuir em 75% a taxa de extrema pobreza. Os dados constam da quarta edição
do Relatório Nacional de Acompanhamento do ODM. Saiba Mais!
No Portal ODM você acompanha o desenvolvimento de cada objetivo no seu município.

Vídeo de Redes Comunitárias
Com duração de sete minutos, o vídeo documenta os encontros das Redes Comunitárias,
voltados para a prática de parcerias entre comunidades populares e instituições privadas,
públicas e do terceiro setor.
De modo simples e objetivo, cada participante se apresenta e fala o que veio procurar e o
que veio oferecer. Todos têm oportunidade de falar e ouvir e o espaço se abre para o
aprofundamento de relações e formação de parcerias.

Assista ao vídeo Redes Comunitárias.
Acesse também o site da organização!

Cadastre-se

Avalie

Mais Informações

Envie um email com assunto
“Quero me cadastrar” para
receber os Informes Controle
Social

aqui este Informe
Aproveite para deixar
suas dicas e sugestões

pelo telefone da
Coordenação de
Atendimento da
SENARC: 0800 707 2003

controlesocialpbf@mds.gov.br

