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Saiba mais sobre o Programa Bolsa Família para
potencializar as ações de controle social
Nos últimos anos, as políticas sociais brasileiras contribuíram para o desenvolvimento de um
conjunto de iniciativas que deram visibilidade e garantiram direitos às famílias em situação
de pobreza. O caminho da dignidade e da cidadania, com acesso à assistência social,
segurança alimentar e nutricional, transferência de renda e inclusão produtiva, foi
construído numa ampla parceria entre o Governo Federal, Estados, municípios e
organizações da sociedade civil. O Programa Bolsa Família chega a 2011 como uma das
iniciativas de maior cobertura na rede de proteção social brasileira. Saltou de 3,6 milhões de
famílias beneficiárias, em 2003, para 12,8 milhões de famílias, até dezembro de 2010,
atingindo nesse período um orçamento de R$ R$ 13,457 bilhões, alocado nos 5.565
municípios brasileiros.
Dentro desse contexto, é de suma importância que as Instâncias de Controle Social (ICS) do
Bolsa Família acompanhem as notícias do seu estado e município, conheçam as ações
referentes ao PBF e iniciem o planejamento das ações da ICS para este ano.
Entre as indicações de leitura para este acompanhamento, destaque para o Informe
Controle Social nº 24, que aborda o tema “Planejamento Participativo”, e o Informe Controle
Social nº 26, que trata da legislação atualizada, a qual destina 3% dos recursos repassados
aos estados e municípioscomo apoio à gestão do Programa às ações de controle social.
Acesse também a biblioteca do portal MDS e leia as novas publicações dos guias e manuais
2010, elaborados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc)/ MDS.
Conheça ainda o Relatório de Informações do Bolsa Família e do Cadastro Único, que
disponibiliza informações por município, estado e Brasil sobre o alcance do Cadastro Único,
público beneficiário, população específica atendida pelo PBF, total de famílias acompanhadas
nas condicionalidades de educação e saúde e dados do IGD atualizados mensalmente.

Conhecendo ações pelo Brasil
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miracema (RJ) implantou a prática “Bolsa
Ativa”, atuando de forma intersetorial, mobilizando e articulando uma grande rede de
entidades públicas, privadas, do terceiro setor e da sociedade civil.
A prática trabalha com a perspectiva de um planejamento participativo onde todas as
instâncias envolvidas no PBF colaboram com seu gerenciamento de forma articulada e
responsável.
São propostas várias ações de mobilização no decorrer do ano para a melhoria da gestão
do Programa, como a “Primeira Jornada de Informações Sociais”, que reuniu diferentes
setores do governo (Saúde, Assistência Social, Agricultura, Obras e Transporte,

Planejamento e Educação), Conselhos Municipais, a Federação da Associação de
Moradores, ONGs e grupos de serviços e beneficiários do Programa. O evento teve como
foco a qualificação das equipes que diariamente mantinham contato direto com os
beneficiários do PBF, para que se tornassem multiplicadores, visando a eficiência e a
eficácia
na
gestão.
Outra ação foi o “Portas Abertas”, que se constituiu de oficinas temáticas com a oferta de
cursos de artesanato, desenvolvidas durante o ano, a fim de gerar ocupação e renda às
famílias.
Foi instituído ainda o Dia Municipal do Bolsa Família, comemorado todo dia 28 de março.
É o momento em que os agentes executores do Programa se reúnem com as famílias
para divulgar os objetivos, as ações, a estrutura e a repercussão do PBF, como também
as práticas de gestão no município.
A prática do município de Miracema 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 PBF, desenvolvidas nos estados e nos municípios.
Acesse e conheça outras práticas de diferentes regiões do país.
Para incluir sua prática fale com o gestor municipal ou coordenador estadual, eles
possuem senha para cadastrar novas práticas.
Fala Conselheiro!
"A importância do informe e do controle social é a integração da sociedade com a
administração pública, com a finalidade de solucionar problemas e as deficiências sociais
com mais eficiência. O Controle Social é um instrumento democrático no qual há a
participação dos cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator de
avaliação para a criação e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas
públicas."
Fique atento!
A equipe técnica de controle social do PBF no MDS agradece o envio de relatos,
sugestões e contribuições. Mantemos o e-mail controlesocialpbf@mds.gov.br para
contato direto com os conselheiros. Temos ainda o espaço de sugestão no formulário
do Avalie, ao final de cada informe publicado.
O funcionamento efetivo do controle social do Programa Bolsa Família não pode ser
assegurado apenas pelo preceito legal ou pelo formalismo da estrutura, atos e ações
da ICS. É importante que o conselheiro da Instância de Controle Social do Programa
entenda e exerça seu papel. Neste sentido, o conselheiro do PBF deve reconhecer e
valorizar a relevância de sua missão, sempre tendo em mente que o conselho é um
espaço para a manifestação social e para o exercício da democracia.

Acompanhe a gestão do PBF!



Capacitação para controle social nos municípios em
execução

O MDS continua promovendo a Capacitação para Controle Social para as Instâncias de
Controle Social e Conselhos Municipais da Assistência Social e das Instâncias de Controle do

PBF, que trata do papel do controle social no aprofundamento da democracia e da cidadania
no contexto da política de proteção social não contributiva.
As vagas são concedidas para cada ICS dos municípios brasileiros, sendo uma para
representante da sociedade civil e outra para representante do governo, e três para os
Conselhos Municipais de Assistência Social - uma vaga adicional para o(a) secretário(a)
executivo(a). Caso o controle social do PBF seja exercido pelo Conselho Municipal de
Assistência Social, serão concedidas três vagas para o município. A indicação dos
conselheiros que participam da capacitação deve ser feita por meio de plenária com registro
em Ata. E este documento será exigido para a efetivação da inscrição.
Saiba mais sobre as instituições executoras da Capacitação no seu estado. Neste mês,
haverá turmas para as cidades de São Luís, Pinheiro, Teresina, Campo Maior, Salvador,
Paulo Afonso, Vitória, Colatina e Marília.



Observatório da Equidade,
realidade social brasileira

estudo

e

conhecimento

da

O Observatório da Equidade é uma estrutura do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES), que tem por finalidade estudar e fornecer instrumentos ao Conselho e à
sociedade brasileira para acompanhar o enfrentamento do problema das desigualdades no
país, e para apoiar a formulação de políticas públicas e ações sociais que promovam maior
equidade no acesso aos direitos de cidadania.
Conheça os estudos sobre sua região e relacione os resultados ao público do PBF.

Exercendo o Controle Social!
Indicamos nesta edição o Portal do Controle Social
estado do Paraná, que atende à preocupação
assegurar a participação dos cidadãos na construção
decisões e acompanhamento das atividades
Administração Pública.

do
de
de
da

Criado especialmente para auxiliar a comunidade no
contato com seus direitos e deveres de cidadão, tem
como objetivo principal facilitar o acesso às informações
necessárias ao controle social, disponíveis no Tribunal de
Contas, sobre a gestão pública local.

Conheça também o site Cidadania Tocantins, com
publicações sobre o tema controle social. O portal divulga
eventos e desperta o interesse para assuntos como
cidadania, além de informações sobre controle social
local, transparência e ouvidorias. Ele tem como objetivo
proporcionar
o
fortalecimento
de
instrumentos,
ferramentas e projetos capazes de assegurar direitos
fundamentais de todos os atores sociais, retornando para
a comunidade uma visão do compromisso das instituições
públicas e privadas com a promoção da cidadania.

Dica de leitura

Nova publicação da cartilha Olho Vivo no dinheiro público,
da Controladoria Geral da União, tem o objetivo de
estimular a ação do controle social e apresentar
informações sobre como o conselheiro municipal e cidadão
pode contribuir para democratizar as oportunidades e
diminuir a desigualdade social em nosso país,
acompanhando, controlando e fiscalizando as ações do
PBF.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte disponibiliza a
publicação da Revista Pensar BH Social. Indicamos a leitura
do artigo “Programa Bolsa Família e a gestão intersetorial”,
da Revista nº 25. Este artigo discute as inovações ocorridas
na gestão do PBF em
Belo Horizonte por meio da
experiência intersetorial, entendida como política que visa a
ampliar os espaços da complementaridade e da sinergia
das ações do Poder Público.

Dica de acesso
A Agência de Desenvolvimento Econômico Local (ADEL) é um empreendimento social,
sem fins lucrativos, que tem como missão potencializar e articular saberes, vocações e
oportunidades em prol do desenvolvimento econômico e social de comunidades e
territórios cearenses através da formação de redes cooperativas, da produção de
conhecimento e do apoio técnico contínuo a empreendimentos produtivos e sociais.
A ADEL já foi premiada pelo MDS como prática da sociedade civil no Prêmio Rosani
Cunha 2010, que teve por objetivos identificar, valorizar e divulgar ações integradas de
políticas e programas, assim como estudos acadêmicos nas áreas de desenvolvimento
social.

Cadastre-se

Avalie

Mais Informações

aqui ou envie um email com
assunto “Quero me cadastrar”
para
controlesocialpbf@mds.gov.br
e receba os Informes Controle
Social a cada edição

aqui este Informe
Aproveite para deixar
suas dicas e
sugestões
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