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Utiliza-se da base do 

Cadastro Único para 
seleção e concessão 

Rede de atendimento em 
todos os municípios

Acompanhamento do calendário de 
vacinação e da frequência escolar

Gestão 
Descentralizada Renda

Auto declaratória

13,5 milhões de famílias



Programa Bolsa Família



De livre utilização

Condicionado

Focalizado

Benefício 
financeiro

Programa Bolsa Família: 1ª dimensão



Administração 
de Benefícios

Pagamento 
(Cartão, Rede 
Caixa e Saque)

Atualização 
Cadastral 

(Reflexo, Revisão 
e Averiguação)

Ingresso de 
famílias 

Habilitação, 
Seleção e 

Concessão

Transferência direta de renda



A família foi até o CRAS e se inscreveu no Cadastro
Único. Ela vai ter o benefício do PBF concedido?

a) Sim.

b) Sim, mas pode demorar um tempo.

c) Depende de algumas características da família e de limites de 
orçamento do Governo Federal.

d) Não porque o Bolsa Família não usa o Cadastro Único.

Ingresso de 
famílias 

Habilitação, 
Seleção e 

Concessão



A família foi até o CRAS e se inscreveu no Cadastro
Único. Ela vai ter o benefício do PBF concedido?

a) Sim.

b) Sim, mas pode demorar um tempo.

c) Depende de algumas características da família e de limites de 
orçamento do Governo Federal.

d) Não porque o Bolsa Família não usa o Cadastro Único.

Ingresso de 
famílias 

Habilitação, 
Seleção e 

Concessão



Verifica, mensalmente, quais famílias inscritas no Cadastro Único atendem 
aos critérios de entrada no Bolsa Família.

• Cadastro atualizado nos últimos 24 meses; e

• Com renda mensal por pessoa até R$ 89,00; ou
• Com renda mensal por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00
desde que tenham crianças e/ou adolescentes de 0 a 17
anos na sua composição.

Habilitação

Ingresso de famílias
Habilitação, Seleção e Concessão



Definição da quantidade e da ordem de entrada das famílias habilitadas
no PBF.

• Disponibilidade orçamentária;
• Estimativa de famílias em situação de pobreza no
município;

• Famílias prioritárias; e
• Demais famílias, ordenadas pelos critérios:
– famílias com menor renda mensal por pessoa; e
– maior número de crianças e/ou de adolescentes de 0 a
17 anos.

Seleção

Ingresso de famílias
Habilitação, Seleção e Concessão



Definição dos tipos de benefícios que a família receberá, inclusão na Folha do PBF, 
emissão de cartão e disponibilização do pagamento.

Concessão

Ingresso de famílias
Habilitação, Seleção e Concessão

1. Benefício Básico

2. Benefício Variável de 0 a 15 anos

3. Benefício Variável à Gestante (BVG)

4. Benefício Variável à Nutriz (BVN)

5. Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ)

6. Benefício para a Superação da Extrema Pobreza (BSP)

Valor:
R$ 41,00

Valor:
R$ 89,00

Valor:
R$ 48,00

Calculado 
caso a caso

Até 5 por 
família

Até 2 por 
família

(16 e 17 anos)



Liberação

Bloqueio

Desbloqueio

Suspensão

Reversão da suspensão

Cancelamento

Reversão do Cancelamento

As atividades de
administração
de benefícios são: 

Administração de benefícios



A família teve o benefício concedido e, depois de
alguns meses, uma das pessoas conseguiu um trabalho
com carteira assinada. A renda por pessoa da família
agora é de R$ 400,00. O benefício do PBF desta família
será cancelado imediatamente?

a) Sim, porque o PBF é apenas para famílias extremamente pobres.

b) Sim, porque beneficiário(a) do PBF não pode ter carteira assinada.

c) Não, porque o valor da renda da família não é importante.

d) Não, porque a família está em regra de permanência.

Administração 
de Benefícios



A família teve o benefício concedido e, depois de
alguns meses, uma das pessoas conseguiu um trabalho
com carteira assinada. A renda por pessoa da família
agora é de R$ 400,00. O benefício do PBF desta família
será cancelado imediatamente?

a) Sim, porque o PBF é apenas para famílias extremamente pobres.

b) Sim, porque beneficiário(a) do PBF não pode ter carteira assinada.

c) Não, porque o valor da renda da família não é importante.

d) Não, porque a família está em regra de permanência.

Administração 
de Benefícios



A renda mensal por pessoa da família beneficiária 
pode variar até meio salário mínimo sem que isso 
implique o desligamento imediato do Programa, 
desde que a variação seja informada ao gestor e 

atualizada no Cadastro.

Regulamentada pelo § 1º do art. 21 do Decreto nº 5.209, de 2004.

Regra de Permanência



Atualização Cadastral e reflexos no PBF

Atualização
Cadastral

Permite identificar:
- Mudanças na composição e renda da família
que podem gerar variações nos tipos e valores
dos benefícios; e

- As famílias que não precisam mais do PBF,
possibilitando que novas famílias entrem no
Programa.



Atualização Cadastral e reflexos no PBF

A Revisão Cadastral consiste na atualização periódica das informações cadastrais das 
famílias, visando à atualização das informações cadastrais.
Convocação: um grupo anualmente.
Público: famílias que, no final do ano anterior, têm mais de 24 meses sem 
atualizar/revalidar o cadastro.
Procedimento no PBF: convocação – bloqueio – cancelamento.

Ação de Atualização Cadastral 2019 -
Instrução Operacional Conjunta nº 02/SAGI/SENARC/MINISTÉRIO DA CIDADANIA



Atualização Cadastral e reflexos no PBF

A Averiguação Cadastral é constituída por verificações das informações registradas no 
Cadastro Único,  por  meio  da  comparação  da  base  nacional  com  informações  
contidas  em  outros registros administrativos, a fim de identificar possíveis 
inconsistências e permitir eventual tratamento dos dados
Convocação: diversos grupos de tratamento ao longo do ano
Público: famílias com inconsistências cadastrais.
Procedimento no PBF: de acordo com a gravidade do indício.

Ação de Atualização Cadastral 2019 - Instrução Operacional Conjunta nº 02/SAGI/SENARC/MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA
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Evolução anual do número de famílias beneficiárias do PBF  -
Brasil, dez/03 – jul/19 (em milhões)
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Evolução do valor médio do benefício do PBF, em reais (R$) -
Brasil, dez/2003 a jul/2019



a) Verdadeiro, pois é mais fácil pagar o benefício quando toda as famílias 
vão junto sacar.

b) Falso, porque o Bolsa tem um calendário de pagamentos.

c) Falso, porque as famílias tem até 90 dias para sacar o benefício.

d) B e C estão corretas.

A Responsável familiar foi na Lotérica e disseram
que todas as famílias do PBF devem sacar o
benefício no mesmo dia. Isso é...

Pagamento 
(Cartão, Rede 
Caixa e Saque)



a) Verdadeiro, pois é mais fácil pagar o benefício quando toda as famílias 
vão junto sacar.

b) Falso, porque o Bolsa tem um calendário de pagamentos.

c) Falso, porque as famílias tem até 90 dias para sacar o benefício.

d) B e C estão corretas.

A Responsável familiar foi na Lotérica e disseram
que todas as famílias do PBF devem sacar o
benefício no mesmo dia. Isso é...

Pagamento 
(Cartão, Rede 
Caixa e Saque)



 Pagamento realizado nos 
últimos 10 dias de cada 
mês.

 Escalonamento definido 
pelo último dígito do 
Número de Identificação 
Social (NIS).

 A parcela tem validade de 
90 dias.

Efetividade de 
Pagamento 

Média de 
aproximadamente 

96% (mar/19)

Pagamento PBF



Caixas Eletrônicos da Caixa

Agências Bancárias da CAIXA

Lotéricas

Correspondentes
Bancários

Canais de Pagamento 
(junho/19):

19.598
12.887 lotéricas
3.373 Agências

2.830 Caixa Aqui
508 PAB

- 112 municípios sem 
canal de pagamentos

Pagamento PBF



A Responsável familiar foi até uma agência da
CAIXA para sacar o seu benefício, mas se
esqueceu do cartão do Bolsa Família. Ela vai
conseguir realizar o saque?

a) Sim, porque ela pode sacar o benefício com o Cartão do Cidadão.

b) Sim, porque ela pode sacar o benefício apresentando um documento 
de identificação com foto.

c) Não, porque só pode sacar o benefício com o cartão do Bolsa Família.

d) A e B estão corretas.

Pagamento 
(Cartão, Rede 
Caixa e Saque)



A Responsável familiar foi até uma agência da CAIXA para
sacar o seu benefício, mas se esqueceu do cartão do Bolsa
Família. Ela vai conseguir sacar o benefício?

a) Sim, porque ela pode sacar com o Cartão do Cidadão.

b) Sim, porque ela pode sacar o benefício apresentando um documento 
de identificação com foto.

c) Não, porque só pode sacar o benefício com o cartão do Bolsa Família.

d) A e B estão corretas.



Conta Corrente
CAIXA Fácil

14,9% dos pagamentos 
(jun/19)

Conta Poupança
CAIXA Fácil

15,5% dos pagamentos 
(jun/19)

Mesmo sem o cartão, a família pode receber o benefício do PBF nas agências 
da CAIXA por:
- Guia de pagamento
- Declaração especial de pagamento

Pagamento PBF



Situação de emergência ou estado de calamidade pública 

Municípios com 
declaração de situação 
de emergência ou de 
calamidade pública 

pelos Estados ou pela 
União

Liberação do 
escalonamento 
do calendário 

de pagamentos

Emissão de Declaração 
Especial de Pagamento

em nome do RF pelo 
Gestor Municipal

Prorrogação dos prazos
para atualização 

cadastral e repercussão 
nos benefícios 



Envio mensal de Mensagens 
de Extrato para convocação, 
informação e advertências

Em agosto/19, quase 14 
milhões de famílias estão 

recebendo mensagens

Aplicativo com mais 
de 5 milhões de 

downloads

Transparência e 
Desburocratização 
para o beneficiário

Pagamento PBF




