CAPACITAÇÃO
ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL FAMILIAS PBF
EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES COM
EFEITO DE SUSPENSÃO E FAMILIAS PETI

Quais são os nossos objetivos!!
Conhecimento sobre o Programa Bolsa Família e PETI, do acompanhamento intersetorial das
condicionalidades e as ferramentas que auxiliam esta ação;
Reconhecimento dos profissionais das políticas envolvidas, no que tange à sua participação no
acompanhamento das famílias do PBF e PETI
Padronização da documentação recebida pelos CRAS para fundamentação de parecer ao
quando de Formalização de Recurso pela família
Integração entre as políticas do território de referência do CRAS/CREAS, para planejamento
e construção de estratégias de articulação territorializadas para o fortalecimento da
intersetorialidade
Identificação e prevenção de situações de descumprimento de condicionalidades
Contribuir para o aprimoramento do atendimento e acompanhamento das famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família e do PETI em descumprimento de condicionalidades em fase de
suspensão

Programa Bolsa Família e PETI
Apresentação: Denise Ferreira Netto
Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios
FAS

Antes de propriamente entrar no Programa Bolsa
Família e no Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil/PETI devemos conhecer a linha condutora...
o instrumento que identifica as famílias, foco do
nosso trabalho

QUANTIDADE DE
CADASTROS

BRASIL

PARANÁ

CURITIBA

FAMÍLIAS

26.494.360

1.198.760

111.535

PESSOAS

79.148.093

3.542.755

322.098

Renda ½ sal mínimo per capita, 03 sal família

O que é o Cadastro Único hoje?
Porta de entrada para mais de 20 programas e serviços sociais
PROGRAMA USUÁRIOS
PRODUTO

USUÁRIO(S)

Programa Bolsa Família

Ministério do Desenvolvimento Social

Programa e Ações do Plano Brasil Sem Miséria

Ministério do Desenvolvimento Social

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI

Ministério do Desenvolvimento Social

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV

Ministério das Cidades

Benefício de Prestação Continuada

Ministério da Previdência Social

Benefício Previdenciário de Donas (os) de Casa

Ministério da Previdência Social

Carta Social

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos

Carteira Interestadual do Idoso

Ministério do Desenvolvimento Social

Isenção da Taxa de Concursos Públicos e Vestibulares

Ministério do Desenvolvimento Social

Projeto Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC

Ministério da Educação e Cultura

Tarifa Social de Energia Elétrica

Agência Nacional de Energia Elétrica

Telefone Popular

Agência Nacional de Telecomunicações

Carteira da Juventude

Secretaria Nacional da Juventude

Programa do Leite

Secretaria de Estado do Trabalho

Programa Família Paranaense

Secretaria Estadual da Família

Quem faz a gestão do CadÚnico ?
Município - inscrever as famílias pobres e extremamente pobres no
Cadastro Único, mantendo as informações atualizadas e organizadas.
Estado - capacitar os municípios para o cadastramento e a
atualização cadastral; apoiar na gestão do Cadastro Único; promover
e apoiar ações de cadastramento de populações tradicionais e grupos
específicas.
União - O Cadastro Único é gerido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio da
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC).
Caixa Econômica Federal – Desenvolve e Operacionaliza o sistema e
realiza os pagamentos dos beneficiários

Quem faz a seleção dos Beneficiários?

Sendo assim:
Que tipo de gestão envolve o cadúnico e os programas
Usuários?
Gestão Compartilhada/ Descentralizada
Somente entre os entes federativos?
Não, também entre os órgãos municipais
E a sociedade?
Participa via instância de controle social os conselhos de
cada política e a participação dos usuários

Resgatando um pouco da história recente ...
2005 - Unificação dos Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, Cartão Alimentação, Vale Gás, resultando
no Programa Bolsa Família- PBF
Padronização de um sistema único de registro de dados
CADÚNICO
Junho 2005 - Termo de Adesão dos Municípios
Gestão compartilhada Assistência – Educação –Sáude

Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Instância de Controle Social

SEGURANÇA
ALIMENTAR

SAÚDE

RECURSOS ?
Índice de Gestão Descentralizada IGD-M
Fortalecimento da Gestão Descentralizada e das Ações
Intersetoriais, criado pelo MDS
Indicador de avaliação de desempenho: serve para medir
e apoiar a qualidade da gestão
Base para o cálculo de transferência dos recursos
financeiros aos estados e municípios
Modalidade “Fundo a Fundo”
Transferência obrigatória (Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009)
Repasse não perene
Meta: “prestação de contas” totalmente aprovada

UTILIZAÇÃO

DOS

RECURSOS

Gestor do PBF: responsável pela alocação dos recursos
pela alocação dos recursos
(responsabilidade delegada pelo Prefeito quando aderiu ao PBF e
designou o gestor)
Planejar
Intersetorial: Assistência + Educação + Saúde + Abastecimento

Executarr
Executa
Gestão do Cadastro Único e do PBF

Prestar contas
CMAS

Aquisição de móveis e materiais permanente e de apoio
Infraestrutura de atendimento do Cadastro Único e do PBF
Infraestrutura de Informática (equipamentos, softwares,
link)
Serviços em informática
- Treinamento em sistemas
- Digitação
Sistematização, armazenamento e análise de dados

Capacitação de cadastradores e entrevistadores
Visitas domiciliares
Ações de conscientização e atualização cadastral

Ações de acompanhamento das condicionalidades:
saúde e educação

IGD--M
IGD
Composição e Metodologia de Cálculo simplificada

FATOR
I
Operação

X

FATOR
II
Adesão
Suas

FATOR
III

X

Prestação
Contas
SuasWeb

Variação
0a1

0 ou 1
TCQC

TAC
+

TAFE
+

TAAS
+

FATOR
IV

X

Aprovação
contas
Suasweb

Incentivos
financeiros

5% = Proporção de famílias acompanhadas em descumprimento
de condicionalidades - suspensão
5% = Atualização dos dados da Gestão Municipal no SiGPBF
em 1 ano

Cofinanciamentos de Políticas Públicas baseadas em
informações do CadÚnico
EIXO

AÇÂO
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vìnculos
Assistência Social / PSB
Beneficio de Prestação Continua/BPC/Escola
Programa Nac. de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica/PMAQ
Saúde
Prog. Saúde na Escola
Vitamina A, Ferro
Incentivo financeiro vagas CMEI ; Prog. Pró Infancia
Antecipa os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Educação
Básica (Fundeb) para as vagas em novas turmas de educação infantil
50% mais recursos por vaga ocupada por crianças beneficiárias do PBF/Ed.Inf
Ampliação em 66% do valor já repassado para alimentação em ed.inf
Programa de Aceleração do crescimento/PAC
Habitação
Minha Casa Minha Vida
Regularização Fundiária
Obs: Os recursos provenientes dos Cofinanciamento seguem a lógica das
Politicas/Programas

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Programa de transferência direta de renda com condicionalidades que visa
melhorar as condições de vida das famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza do Brasil. Famílias com até R$ 154,00 per capita
1)

Alívio imediato da pobreza

2) Ampliação do acesso aos serviços públicos que constituem direitos
sociais, nas áreas da saúde, de educação e de assistência social
3) Promoção da família e apoio à superação da situação de
vulnerabilidade e pobreza.
4) Valor médio R$ 140,00, máx R$ 840,00 folha agosto
BOLSA FAMÍLIA
LOCALIDADE

QUANTIDADE DE FAMÍLIAS

VALOR

BRASIL

13.827.369369

R$ 2.311.298.975

PARANÁ

396.121

R$

57.123.668

CURITIBA

32.266

R$

4.528.878

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI
O Programa articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes
com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Compreende transferência de renda – prioritariamente por meio do Programa Bolsa
Família –, acompanhamento familiar e oferta de serviços socioassistenciais,
atuando de forma articulada com estados e municípios e com a participação da
sociedade civil.
05 Eixos de Atuação:
Informação e mobilização;
Busca ativa e registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal;
Transferência de renda,
Inserção das crianças, adolescentes e suas famílias em serviços
socioassistenciais e encaminhamento para serviços de saúde, educação,
cultura, esporte, lazer ou trabalho; reforço das ações de fiscalização,
acompanhamento das famílias com aplicação de medidas protetivas, articuladas
com Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares;
Monitoramento.

CONDICIONALIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA
NA EDUCAÇÃO:

CONDICIONALIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA
NA SAÚDE:

Para o acompanhamento das famílias foram desenvolvidos instrumentos/
sistemas tanto no âmbito federal como no municipal:
SICON- Sistema de Condicionalidade Bolsa Família/ Sistema de
Acompanhamento Familiar
Sistema Presença;
Prontuário Eletrônico; SISVAN- Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional;
Devemos lembrar sempre que estas ferramentas devem ser facilitadoras do
trabalho e não impeditivo para a realização do mesmo, é indispensável o
trabalho do profissional da área

Quando há parceria as partes envolvidas comungam suas
habilidades e talentos para gerar resultados compartilhados.

SISTEMA PRESENÇA
Apresentação:

Elizabeth Helena Baptista Ramos /
Silmara Schadeck
Diretoria de Planejamento e Informações
SME

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Verificar a frequência escolar dos/as estudantes beneficiários/as
do Programa Bolsa Família. Implica em identificar, por meio do
registro no Sistema de Acompanhamento e Monitoramento da
Frequência Escolar do PBF (Sistema Presença), se o estudante
teve frequência conforme o padrão previsto ou não cumpriu
essa exigência. O cumprimento da exigência configura o
“cumprimento de um direito” e responde operativa e
positivamente à condução da gestão do programa no que diz
respeito à transferência do benefício.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

O não cumprimento da frequência exigida sinaliza que está
havendo dificuldade de acesso e de permanência dessas
crianças, adolescentes e jovens no ambiente escolar,
considerando o importante ciclo de vida em que se encontram.
A constatação dessa realidade coloca em cena a
responsabilidade ética e legal atribuída a todos os agentes
sociais investidos desses atributos pela função pública
assumida. Conhecer e agir sobre essa situação implica, por
parte do poder público, envolver e compartilhar ações com o
grupo familiar.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB
A frequência escolar é um tema disposto no artigo 24, inciso VI a qual
estabelece:(...) “A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns: VI - O controle de
frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e
nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima
de setenta e cinco por cento do total de horas relativas para aprovação”.
O registro da frequência deve ser o mesmo em todos os documentos que
se fizerem necessários, por exemplo: lista de chamada, Ficha de
Comunicação do Estudante Ausente – FICA, e no Sistema Presença.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Nesse contexto, o acompanhamento da condicionalidade da
educação exige que, para as situações em que se aponta que
o/a estudante (filho e filha) de famílias participantes do
Programa Bolsa Família não atingiu a frequência mínima
requerida pelo programa, que seja investigado e registrado o
possível motivo dessas não frequências. Esse registro é
orientado por uma lista de ‘Motivos da Baixa Frequência,
Situações Coletivas e outros registros’.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

A Unidade Escolar é responsável pelas informações inseridas no
Sistema Presença.
Em Curitiba todas as Escolas Municipais e Estaduais realizam a
informação da frequência diretamente no Sistema Presença.
São coletadas as frequências dos beneficiários matriculados nas
escolas com idade de 6 anos até 15 anos (Frequência 85%) e
dos 16 aos 17 anos (Frequência 75%).
As frequências são coletadas bimestralmente conforme o
calendário em anexo definido pelo MDS/MEC.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

A qualidade dos dados informados pelos Coordenadores\as Municipais do
Programa Bolsa Família e pelos dirigentes escolares é de fundamental
importância no processo de efetivação e consolidação da qualidade social do
processo em sua totalidade, com vista ao enfrentamento e superação da
situação de desigualdade social em que se encontram as crianças,
adolescentes e jovens em situação de pobreza e de extrema pobreza, tendo
em vista que essas informações produzem ações intersetorializadas de
intervenção social. Nesse sentido, identificar as razões da não frequência ou da
baixa frequência pode ser o caminho para identificar e encaminhar essas
situações junto às áreas de saúde e assistência social, em articulação com a
educação, numa ação conjunta intersetorial e à rede de proteção integral.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

• APÓS O TÉRMINO DE CADA COLETA SERÁ EMITIDO E ENVIADO RELATÓRIO
DOS BENENFICIÁRIOS COM INFREQUÊNCIA POR UNIDADE ESCOLAR

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Importante observar que, tão ou mais importante que efetuar os registros, é
necessário:
• Avaliar os resultados consolidados para que possam referenciar ações e
decisões.
• Também é importante lembrar que esta lista de ‘Motivos da Baixa
Frequência, Situações Coletivas e outros registros’ não é capaz, sozinha,
de realizar diagnósticos precisos. Sinaliza e identifica situações que
precisam ser melhor investigadas pela ação real e concreta dos
envolvidos nessa ação específica e a intersetorialidade constitui-se
estratégia central deste movimento necessário e que se faz urgente no
âmbito do Programa Bolsa Família, com vistas ao seu objetivo central que
é enfrentar e superar as desigualdades sociais, historicamente, tão
enraizadas na sociedade brasileira, mas, sobretudo, a situação de pobreza
e de extrema pobreza em que se encontram milhões de brasileiros.

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

O trabalho de todos e de cada um\a pode fazer a
diferença!!! Contamos com o seu apoio, colaboração e
comprometimento nesta caminhada...

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL / REDE DE PROTEÇÃO

REGRESSO DO ALUNO À ESCOLA
Apresentação: Jeanny Rose Manccini Oliveira
Departamento de Ensino Fundamental Rede de Proteção
SME

AÇÕES EM BENEFÍCIO DO
REGRESSO DO ALUNO À
ESCOLA
Fatores internos - processos de ensino e aprendizagem, metodologias
utilizadas, formação de seus profissionais, relações entre o coletivo da
escola e deste com os estudantes e famílias.
Fatores externos – questões socioeconômicas, vulnerabilidades,
desigualdades sociais, culturais, geográficas, étnicas, gênero,
desnutrição, violência doméstica/intrafamiliar, problemas familiares,
uso e abuso de substâncias psicoativas, exploração do trabalho infantil,
entre outros.
NECESSÁRIO A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL

•

AÇÕES EM BENEFÍCIO DO
REGRESSO DO ALUNO À
ESCOLA
Acompanhamento eficiente da frequência dos estudantes, com

identificação dos motivos das faltas.
• Plano de ação para o resgate do estudante em situação de abandono ou
evasão escolar: articulação com a comunidade/lideranças, ações
intersetoriais, articulação com o conselho tutelar.
• Plano de prevenção e enfrentamento ao abandono e evasão escolar devem constar no Plano de Ação da Escola, no seu Projeto Político
Pedagógico, no Regimento Escolar, tendo como objetivo a garantia de
direitos e proteção de crianças e adolescentes.

AÇÕES EM BENEFÍCIO DO
REGRESSO DO ALUNO À
ESCOLA
• Propostas de ações com as famílias: integração família e escola,
compreensão do valor e direito à aprendizagem, oportunizar a inserção
das famílias em escolarização.
• Deliberação de ações em conjunto com o Conselho de Escola.
• Encaminhamentos para outros serviços de acordo com necessidades
apontadas.
• Emissão da FICA e /ou notificação obrigatória de acordo com o
diagnóstico da situação.
• Proposição de estratégias para acolhimento do estudante e efetivação
do plano de apoio pedagógico individual (PAPI), em seu retorno à escola
conforme necessidades apresentadas - elaboração de plano para a
recuperação
das faltas/conteúdos.

AÇÕES EM BENEFÍCIO DO
REGRESSO DO ALUNO À
ESCOLA
• Projeto “A Escola no Combate ao Trabalho
Infantil”.
• Projeto de prevenção as violências, Projeto
Equidade, Ações Direitos Humanos e
Diversidade na Escola.
• Eficiência de comunicação: entre os diversos
segmentos da escola - secretaria, professores,
equipe
gestora,
para
evitar
emissão
desnecessária de FICA.

Prontuário Eletrônico
Apresentação: Angela Cristina Lucas de Oliveira /
Anne Lyz Dynkowski Zeghbi
Coordenação de Cuidado
SMS

À nível nacional → SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS
CONDICIONALIDADES DA SAÚDE na web.
* Especificidades para alguns municípios com sistema
próprio → caso de CURITIBA.

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
1º) Ministério da Saúde (MS) disponibiliza semestralmente
(início do período) dados dos beneficiários para
acompanhamento:
• Crianças menores de 7 anos
• Mulheres entre 7 e 44 anos
2º) O Núcleo de Informação e Tecnologia (NIT) da SMS é responsável
pela geração do arquivo para acompanhamento dos beneficiários pelas
UBS:
Arquivo gerado pelo MS com os
dados dos beneficiários

+

Busca das UBS de referência no
prontuário eletrônico

=
Arquivo de acompanhamento
para as UBS

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
3º) A Coordenação do Cuidado do Departamento de
Atenção Primária à Saúde (DAPS) repassa a listagem dos
beneficiários e serem acompanhados para os Distritos
Sanitários (DS).
4º) Os DS repassam a listagem para as UBS procederem o
acompanhamento.
Acompanhamento do 1º semestre
→ março a 10 de junho

Acompanhamento do 2º semestre
→ setembro a 10 de dezembro

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
5º) Na lista de beneficiários deve-se verificar:
• o cadastro é definitivo
• houve um comparecimento na UBS desde o 1º dia útil do
início do semestre
• se a vacinação encontra-se em dia
• se foram coletadas as medidas de peso e altura
* Se as 4 situações estiverem de acordo, não há necessidade da UBS
tomar nenhuma providência. Entretanto se pelo menos uma das 4
situações estiver pendente, a UBS deve providenciar a resolução desse
problema, fazendo a busca ativa dessas crianças.

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
* Para as crianças que tenham mais de um cadastro (informado na
última coluna do arquivo), deve-se optar por um (logicamente
definitivo), em que estejam todas as informações de vacina. Ou seja, se
houver vacinas registradas nos outros cadastros que não estejam nesse
escolhido, essas vacinas deverão ser também registradas no cadastro
escolhido.
* Para as pessoas não localizadas no prontuário eletrônico, ou seja, não
existe informação sobre a UBS de referência e sim o endereço das
pessoas, as equipes devem fazer sua busca ativa. A seguir deve-se
realizar o seu cadastramento ou atualizá-lo no prontuário e realizar
todas as ações relacionadas ao acompanhamento.

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
* Para os beneficiários do Bolsa Família deve ser verificado se
o nome completo registrado no prontuário eletrônico está
igual ao do seu documento de identificação (RG, certidão de
nascimento etc.). Caso esteja diferente, deve haver a devida
correção no prontuário.
* Foi adicionado ao relatório de faltosos na vacina do e-SAÚDE,
informação sobre o Bolsa Família, que auxiliará no acompanhamento.

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:

PASSO A PASSO PARA O ACOMPANHAMENTO:
6º) No final do semestre, o NIT gera arquivo com os dados do
acompanhamento.
7º) O DAPS / Coordenação do Cuidado, encaminha o arquivo de
acompanhamento para o MS.
8º) O MS migra as informações para o SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
DAS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE na web.
Nos casos de descumprimento das condicionalidades da saúde, devem
ser realizados todos os procedimentos relacionados ao
acompanhamento.

SICON - Sistema de Condicionalidades
Apresentação: Simone Alibosek
Coordenação de Gestão de Benefícios
FAS

SICON –
Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família
È o elo entre as 03 políticas no que se refere ao
acompanhamento das condicionalidades!

Incorpora a informações do acompanhamento efetuado
pelas políticas da Educação e Saúde, através dos
SISTEMA PRESENÇA
SISTEMA DE GESTÃO DO PBF NA SAÚDE

DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES INTEGRADAS DA FAMILIA:

REPERCUSSÃO
È o processo de análise dos resultados do
acompanhamento (educação e saúde)
Identificação dos integrantes que descumpriram
as condicionalidades
Aplicação dos efeitos gradativos de
condicionalidades

EFEITOS GRADATIVOS APLICADOS NO BENEFICIO:
SANÇÃO

CONSEQUÊNCIAS
NÃO HÁ PREJUÍZO DE VALOR

2o DESCUMPRIMENTO BLOQUEIO

30 DIAS sem receber. Após a liberação, recebe as
parcelas acumuladas.

3o DESCUMPRIMENTO SUSPENSÃO

60 DIAS sem receber. Após a liberação, NÃO recebe as
parcelas atrasadas

B O L S A F A M ÍL IA

1o DESCUMPRIMENTO ADVERTÊNCIA

4o DESCUMPRIMENTO CANCELAMENTO Família é DESLIGADA do PBF

REPERCUSSÃO EM SETEMBRO 2015:

238 SUSPENSÕES
38.687

(cças/adolescentes acompanhados

Educação)

Junho e Julho/2015

28.219

(pessoas acompanhadas Saúde)
Janeiro a Junho /2015

Descumprimento...
Famílias recebem carta e/ou comunicado via extrato
bancário com a informação do descumprimento
Políticas envolvidas recebem a relação de famílias em
descumprimento no mês de repercussão (Março, Maio,
Julho, Setembro e Novembro)
O Responsável familiar procura o
CRAS para solicitar o RECURSO
ADMINISTRATIVO, a partir do
qual há possibilidade de revisão do
efeito de descumprimento.
Instrução Operacional nº 26 SENARC/MDS de 17
de dezembro de 2008

Família preenche o Formulário de Recurso
disponibilizado através da Assistência Social (CRAS)

Programa Bolsa Família e PETI
Apresentação: Giovana Hartkopf /
Ruth Iunghans Pereira /
Solange Cristina Alberti
Diretorias de Proteção Social Básica e Especial
FAS

A INTERSETORIALIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

INTERSETORIALIDADE
processo que permite uma articulação de diferentes setores sociais e
a descoberta de caminhos para a ação, podendo transformar-se numa
construção coletiva de um novo modo de estar no mundo;
estratégia na qual permite a comunicação, a intervenção e o
compartilhamento de saberes e interesses em comum que interferem
na definição das metas a serem alcançadas;
articulação em torno de um objetivo comum, que deve influenciar no
planejamento e na execução e no controle da prestação de serviços
coletivos numa determinada região ou local;

INTERSETORIALIDADE
um modelo de gestão de políticas públicas que se baseia basicamente
na contratualização de relações entre diferentes setores, onde
responsabilidades, metas e recursos são compartilhados,
compatibilizando uma relação de respeito à autonomia de cada setor,
mas também de interdependência.

CONDICIONALIDADES DO PBF
Compromisso assumido pelo Poder Público e pelas famílias
Finalidade de ampliar o acesso a serviços sociais básicos: educação, saúde
e assistência social
Famílias que descumprem as condicionalidades (saúde e educação) ficam
sujeitas a efeitos, aplicados de forma sucessiva
Cabe ao Poder Público realizar ações direcionadas a estas famílias em
situação de descumprimento
O descumprimento pode revelar situações de alto grau de
vulnerabilidade social e, portanto, estas famílias devem ser priorizadas para
o acompanhamento dos Serviços

CONDICIONALIDADES IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE/RISCO
O acompanhamento das condicionalidades tem como objetivos:
reforçar o direito de acesso das famílias aos serviços de saúde e de
educação e responsabilizar o poder público pelo atendimento;
monitorar o
beneficiárias;

cumprimento

de

compromisso

pelas

famílias

identificar, nos casos de não cumprimento, situações de maior
vulnerabilidade e de risco social, de forma a orientar as ações do poder
público para o acompanhamento destas famílias.

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR INTERSETORIAL
EDUCAÇÃO
Acompanhamento
Motivos da baixa
freqüência

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Acompanhamento
familiar

SAÚDE
Informação sobre
famílias com
descumprimento

Aprofundamento do
diagnóstico
Situações de
vulnerabilidade
identificadas

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Consiste no acompanhamento socioassistencial pelos CRAS e CREAS de
famílias em situação de descumprimento de condicionalidades, em
especial as em fase Suspensão e as famílias oriundas do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.

As famílias que encontram-se em descumprimento de condicionalidades
são consideradas as mais vulneráveis. O acompanhamento familiar tem
como objetivo realizar trabalho social com as famílias para promover a
redução das vulnerabilidades e o acesso aos serviços da política públicas,
em especial educação e saúde.

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Formulário de Recurso
Após a identificação da família que se encontra em descumprimento de
copndicionalidades é realizada a atualização cadastral e o preenchimento
de um formulário de recurso, para tanto, é necessário:
Declaração de matrícula escolar no período e relatório de frequência
escolar.
Declaração de situação vacinal e/ou Declaração de Acompanhamento
Pré Natal;
Relatório técnico realizado por profissionais do CRAS ou CREAS.

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Mediante avaliação técnica, os efeitos do descumprimento sobre o
benefício são interrompidos.

Plano de
Acompanhamento
Familiar

Superação das
situações de
vulnerabilidade
ou risco social
vivenciadas
pelas famílias

Registro das ações
no SICON

A Intersetorialidade remete à idéia de rede, e sua prática
requer articulação, vinculações, ações complementares,
relações horizontais entre parceiros e interdependência de
serviços para garantir integralidade das ações.

Fluxo intersetorial para Acompanhamento das
Condicionalidades de famílias do PBF e PETI com efeito
de suspensão
Apresentação: Erika Hayashida / Paulo Roberto de
Carvalho Mangili
Superintendência de Planejamento
FAS

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL
FA S – Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios
SME / Diretoria de
Planejamento e Informações
compatibiliza com o Relatório
de Baixa Frequência dos
beneficiários do PBF e PETI.
Repassa a relação às Escolas e
aos NR de Educação
Municipal e Estadual e
Departamento de Ensino
Fundamental/Gerência de
Gestão Escolar/Rede de
Proteção, para ciência;
A equipe da Rede de
Proteção comparará com a
planilha de emissão de FICA,
orientando as escolas
municipais.

Envia Relação de
Descumprimentos para a
SME, SMS e disponibiliza
a relação de
descumprimentos na
intranet FAS

SMS – Coordenação
de Cuidado/
Departamento de
Atenção Primária à
Saúde
Repassa a relação aos
Distritos Sanitários da
Saúde

CRAS/CREAS
Repassa às Unidades
Básicas de Saúde

Recebem a Relação e priorizam o
acompanhamento às famílias
sinalizadas em
suspensão e famílias PETI

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
Recebem a Relação e priorizam o acompanhamento às famílias sinalizadas
em suspensão e famílias PETI

CRAS / CREAS
Analisa a Relação de Descumprimento de Condicionalidades do Programa Bolsa Família,
em especial as famílias sinalizadas com o efeito de suspensão do benefício e as famílias
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, verificando se alguma delas já se
encontra em acompanhamento;
Realiza a busca ativa das famílias em descumprimento de condicionalidades, em
especial as que estão com efeito de suspensão e, de todas as famílias do Programa de
Erradicação do Trabalho infantil em descumprimento de condicionalidades;

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
Formaliza através de Formulário Padrão de Acompanhamento Intersetorial do Programa
Bolsa Família ou Encaminhamento de Referência e Contrarreferência , solicitação às
políticas de Saúde e da Educação da seguinte documentação, quando necessário:
*Na Saúde: Declaração de situação vacinal e/ou Declaração de Acompanhamento Pré Natal;
*Na Educação: Declaração de matrícula escolar no período e Relatório de Freqüência
Escolar.
Atualiza o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o qual deverá ser
efetuado sempre que houver alteração na renda, composição familiar ou endereço;
Insere a família nos serviços socioassistenciais, incluindo-a em acompanhamento,
conforme avaliação técnica;
Realiza o registro do atendimento das famílias no SICON – Sistema de Condicionalidades
do Programa Bolsa Família, informando a inclusão no acompanhamento familiar;

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
Recebem a Relação e priorizam o acompanhamento às famílias sinalizadas
em suspensão e famílias PETI

Unidade Básica de Saúde
Analisar dentre os motivos que levaram a família ao descumprimento na área de saúde, aqueles
que merecem priorização e articulação de ações entre a Unidade Básica de Saúde junto aos
CRAS/FAS;
Preencher o Formulário Padrão de Acompanhamento do PBF ou o Encaminhamento de Referência
e Contrarreferência para o CRAS, com informação do acompanhamento da saúde (declaração de
situação vacinal e/ou declaração de acompanhamento pré natal) ou responder o Formulário
Padrão do Programa Bolsa Família, com a mesma informação.
Nas situações em que os profissionais das políticas envolvidas (assistência social, educação e
saúde) identificarem ser necessária a troca de informações sigilosas a respeito do
acompanhamento da família em descumprimento de condicionalidades sob seu atendimento,
deverá ser efetuado contato via telefone ou e-mail entre as políticas do território de abrangência.

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
Recebem a Relação e priorizam o acompanhamento às famílias sinalizadas
em suspensão e famílias PETI

Escolas
Analisar dentre os motivos que levaram o beneficiário a baixa frequência, aqueles que
merecem priorização e articulação de ações entre as escolas junto aos CRAS/FAS;
Preencher quando solicitado pelo CRAS ou CREAS, o Formulário Padrão de
Acompanhamento do PBF e PETI ou, o Encaminhamento de Referência e
Contrarreferência com informação da equipe escolar (declaração de matrícula e
relatório de frequência escolar do Sistema Presença) informando procedimentos
adotados para com aquela criança/adolescente, assim como solicitar a parceria do CRAS
ou CREAS para o desenvolvimento de ações visando o retorno do estudante à escola.
Proceder a análise da baixa freqüência informada no Sistema Presença e as FICAS –
Ficha de Comunicação do Estudante Ausente emitidas, compatibilizando as
informações visando evitar divergências.

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1/ 2015,

que
dispõe sobre o acompanhamento intersetorial pelas políticas da
assistência social, educação e saúde, das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa-Família – PDF, em fase de descumprimento de
condicionalidades com efeito de suspensão e de todas as famílias
beneficiárias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.

Meses em que ocorre a repercussão das
condicionalidades: MARÇO, MAIO, JULHO, SETEMBRO
E NOVEMBRO (ímpares)

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO
INTERSETORIAL - FAS
FORMULÁRIOS UTILIZADOS:
•RELAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (FAS – DIGB)
•DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO VACINAL e/ou DECLARAÇÃO DE
ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL (SAÚDE)
•DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR NO PERÍODO e
RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR emitidos pelo Sistema
Presença (EDUCAÇÃO)
•FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA (todos)
•FORMULÁRIO VAI E VEM DE INFORMAÇÕES (todos)

Formulário de
Referência e
Contrarreferência

Formulário de
Referência e
Contrarreferência

Formulário:
Padrão de
Acompanhamento
Intersetorial do
Programa Bolsa Família e
PETI - “VAI E VEM”

Formulário:
Padrão de
Acompanhamento
Intersetorial do
Programa Bolsa Família
e PETI “VAI E VEM”

PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA
OBJETIVOS
Fortalecer políticas de proteção social e promoção dos
direitos humanos visando à erradicação da extrema pobreza,
a construção de relações igualitárias e solidárias, e o
desenvolvimento social nos territórios de Curitiba.

ESTRATÉGIAS
Transversais, interdisciplinares, e intersetoriais na
construção das políticas públicas.

INSTÂNCIAS DE GESTÃO DO PROGRAMA
Agenda
Intergestores
de Pactuação

UGTT
Abrangência municipal

Secretaria
Executiva
(técnico-operativa)

BN

BV

BQ

CJ

CIC

MZ

PN

COLEGIADOS DE GESTÃO INTEGRADA
(Abrangência regional)
UGTT – Unidade Gestora de Temas Transversais

PO

SF

COLEGIADO DE GESTÃO INTERSETORIAL
INSTÂNCIA POLÍTICA E TÉCNICA DE GESTÃO TERRITORIAL
A proposta de estruturar colegiados de gestão integrada parte do
pressuposto que a equipe de trabalho na regional tem maior potencial
de alinhamento com os anseios reais daquela região.

• Coordenar a implementação do Programa em âmbito regional;
• Construção de diagnóstico regionalizado a partir das demandas
observadas pelas equipes que atuam diretamente nos
territórios;
• Atuar como fóruns de negociação e pactuação de ações
regionalizadas, mediando a relação entre secretarias, no
atendimento às demandas da população;
• Elaborar Plano de Ação Intersetorial Regional, voltado ao
desenvolvimento dos territórios na perspectiva da promoção,
proteção e defesa de direitos humanos, em conformidade com
as metas do Programa Curitiba Mais Humana;

• Articular a rede de parceiros governamentais e nãogovernamentais em nível regional, visando fortalecer a
atuação nos territórios e a execução compartilhada das ações
previstas;
• Desenvolver estratégias que garantam a participação e o
acompanhamento social exercido pela população; e,
• Acompanhar a execução das ações, o cumprimento das metas
previstas e a efetividade dos fluxos de referência e contra
referência, entre as secretarias.

PLANO DE AÇÃO REGIONAL
Demandas e Rede
Local
Potencialidades
Redefinição de
ações

DIAGNÓSTICO

Desigualdades e
vulnerabilidades
Territórios
Prioritários
Compromissos de
governo
PRIORIDADES
LOCAIS

ATUAÇÃO EM REDE
Solução conjunta para temas
e problemas complexos

Espaço para perguntas dos participantes.
Todos os docentes do dia estarão disponíveis para
responder!

Material elaborado pelos representantes
da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família em Curitiba e parceiros:
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de Risco para a Violência / SME e
Equipes da Fundação de Ação Social representadas pela:
Superintendência de Planejamento
Diretorias de Proteção Básica e Especial,
Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios
Núcleo Regional Bairro Novo
Agosto/2015

