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Os resultados apresentados neste relatório foram gerados pelas ações de 
controle executadas nos estados e municípios pelos servidores lotados nas 
Controladorias-Regionais da União nos Estados, conforme relação a seguir:

ABDON MILTON PINTO
ADAO DE CASTRO E SILVA
ADEMAR SILVA DA CAMARA JUNIOR
ADILSON JOSE ARAUJO DA ROCHA
ADRIANA BASTIANI GUGGIANA
ADRIANA CARLA CARTAPATI
ADRIANA CAVALCANTE VERAS
ADRIANA LIMA DE JESUS DALLAPICULLA
ADRIANO DE QUEIROZ ALMEIDA
ADRIANO VIEIRA DA SILVA
AFONSO BEVILAQUA DE SALES
ALAN FABIO ALMEIDA LISA
ALAN GONZAGA DA COSTA
ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
ALESSANDRO ALVES SALES
ALEX GOMES DA SILVA
ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS JUNIOR
ALEX PEREIRA MENEZES
ALEXANDRE GAMBOGI PELLEGRINI
ALEXANDRE ROCHA
ALFREDO VITAL NASCIMENTO DE ABREU
ALICE MARIA BUENANO CORREIA
ALINE CRISTINE DANA
ALMERINDA ALVES DE OLIVEIRA
ALMIR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
AMARILDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
AMAZILIO ALVES BARBOSA JUNIOR
ANA CAROLINA BARROS TAVARES CORREIA
ANA KARINA ALVES MOURA
ANA MARIA BALTHAR PINTO MACHADO
ANA MARIA GUEDES DE PAIVA
ANA VALERIA FERREIRA LIMA
ANDRE GUSTAVO DE MEDEIROS SIMOES
ANDRE KENJI ARAKAKI
ANDRE LUIS DANTAS MELO
ANDRE OLIVEIRA DA FONSECA
ANDRE ROLIM ROMAGNA
ANDREA MARI KYONO
ANDREA MARIA LUSTOSA DE ANDRADE
ANDREA MENEZES DE ARAGAO ALMEIDA
ANELI PEREIRA FARIAS
ANGELA LEITE MENESES
ANILDO TIRLONI JUNIOR
ANTONIO DE SOUZA COSTA JUNIOR
ANTONIO FERNANDES FILHO
ANTONIO FRANCISCO LIMA BASTOS
ANTONIO GUILHERME NETO
ANTONIO JOSE DA SILVA
ANTONIO ROBERTO DA SILVA
ARMANDO G. MENDES DE CARVALHO
ARNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA
AZUL FONSECA SOARES
CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO
CARLOS ALEXANDRE GURGEL FERNANDES
CARLOS DIOGO DOS SANTOS
CARLOS GIL LOPES RODRIGUES
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES
CARLOS HENRIQUE FEIJO DE CARVALHO
CARLOS JOSE COELHO DA CUNHA

CESAR AUGUSTO MARX
CESAR CARVALHO
CINTIA RIBEIRO PEREIRA NERY
CIRO JONATAS DE SOUZA OLIVEIRA
CLAUDETE MARCIA DE JESUS
CLAUDIA REGINA SANTIAGO CAMPOS MAIA
CLAUDIO HENRIQUE FONTENELLE SANTOS
CLAUDIO RAFAEL MENDES COSTA
CLAYTON MACHADO
CRISTIANE ARAUJO DA SILVA
CRISTIANE CUNHA PITTA LIMA
CRISTINA ISHIMINE CERVEIRA DA SILVA
CRISTINA MARSOL MUR-
CIA DE ALBUQUERQUE
DAMASIO DE SOUZA PEREIRA
DAMON GONCALVES DE LIMA CASTRO
DANIEL CAMARGO DE CARVALHO
DANIEL CARLOS SILVEIRA
DANIEL DIAS RAMOS
DANY ANDREY SECCO
DAVISON WISNIEWSKI DE SOUZA
DEMIAN BIANCHI BERTOZZI
DENIELI MARIA COELHO RODRIGUES
DENISE MATTOS BARBOSA
DINOEL FERREIRA DOS SANTOS
DIOVANA NOGUEIRA GUA-
DANINI QUINTINO
DJALMA PECANHA GOMES
DOMINGOS SAVIO FARIAS LIMA
DORACY NASCIMENTO MORESCHI
EDILSON RODRIGUES VIDAL
EDMUNDO ASSIS DA SILVA GALINDO
EDUARDO ANTONIO DA 
GAMA GUERRA CURADO
EDUARDO BASTOS DA SILVA
EDUARDO DOS SANTOS BARCELLOS
EDUARDO LUIZ FLORIANO
EDUARDO WYLLIE LACERDA RODRIGUES
ELAINNE CRISTINA ALVES DE CARVALHO
ELIETE GOMES DE SOUZA
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS NETO
EMIR GERALDO DAMIANI
ENIO ANDRADE PIMENTA
ERY ALVES DE FARIA
ESTEVAM HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA
EULINA DO REGO FLORES
EURIPEDES RODRIGUES DE ANDRADE FILHO
EVILASIO MARTINS HOLANDA FILHO
FABIANE DANTAS RIOS VASCONCELOS
FABIANO LESSA LORENZONI
FABIANO MOURAO VIEIRA
FERNANDA BARROS DE AZEREDO PASSOS
FERNANDA MONTENEGRO CALADO
FERNANDA WAKI
FLAVIA TEIXEIRA MARQUES DOS SANTOS
FLAVIO ALVES CARLOS
FRANCISCO AUGUSTO FAZIONATO PEREIRA
FRANCISCO CARLOS NETO
FRANCISCO JOSE XIMENES ALBUQUERQUE

FRANK JOACHIM WELLER
FREDERICO AUGUSTO DA COSTA PEREIRA
FREDERICO CARNEIRO GONCALVES
FREDERICO DE CASTRO COELHO
GABRIEL CALEFFI ESTIVALET
GEORGE FRANK SANTANA DA SILVA
GEORGIA MARIA POMPEO DA SILVA
GEOVANA FARIA FERNANDES
GERALDO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
GERALDO SCHAUMAM DO NASCIMENTO
GILBERTO SOUZA SEMENSATO
GILMA DE AZEVEDO RIBAS
GLADSTONE AVELINO BRITTO
GLAUCIO ESTEVAM DA SILVA
GLAUCO SOARES FERREIRA
GUSTAVO BRANDAO SOA-
RES DO NASCIMENTO
GUSTAVO SOARES CRUZ
HAMILTON PIRES DE AZEVEDO
HELIO CREPALDI
HILTON FERREIRA GONCALVES
HUMBERTO THADEU B. DE M. C. MORAES
ICARO DE ALMEIDA FERNANDES
IRAN ANTONIO BRESSAN
ISAC ELIAS DE ASSIS JUNIOR
ISLANDIO MONTEIRO DE SOUZA
ITANA MARIA FALCAO DE ALBUQUERQUE
IVAN BAIOCCHI FILHO
IVANILDO ALVES DE CARVALHO FILHO
IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA
JACQUELINE MARIA CAVALCANTE DA SILVA
JACYR DE HERONVILLE DA SILVA JUNIOR
JAIR BARRETO DOS SANTOS
JARI BELLAVER MONTEIRO
JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES
JOANA DARC TEIXEIRA MACHADO
JOAO ALBERTO DE MENEZES
JOAO DELFINO REZENDE DE PADUA
JOAO OLIMPIO FALCAO NETO
JOAO PEREIRA DE JESUS
JONAS CARVALHO DA SILVA
JORGE CILO DAMASCENO BARRADAS
JORGE RICARDO GONCAL-
VES CELESTINO TORRES
JOSE ADAUTO RESENDE
JOSE AMILTON NEVES DE SANTANA
JOSE ANTONIO GOUVEA GALHARDO
JOSE AUGUSTO SANTOS BARBOSA
JOSE AZAMBUJA SANTANA DOS ANJOS
JOSE CARLOS MONTEIRO TOJEIRA
JOSE CARLOS R. BISPO DOS SANTOS
JOSE CLAUDIMI SANTOS
JOSE DE RIBAMAR COSTA POLARY
JOSE DJALMA DA SILVA
JOSE DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO
JOSE EDUARDO ELIA GOMES
JOSE FIRMINO DE ALMEIDA
JOSE HENRIQUE FERNANDES BORGES
JOSE IRAN ATAIDE DOS SANTOS



JOSE LEONARDO RIBEIRO NASCIMENTO
JOSE LUCIO PINHEIRO DE SOUSA
JOSE MARIA DE FREITAS PINHEIRO
JOSE MARQUES DE BRITO
JOSE PAULINO IGLESIAS GOMES
JOSE PAULO JULIETI BARBIERE
JOSE RICARDO MARTINS GRANJA
JOSE ROBERTO SANTOS MABONI
JOSE ROBERTO YOSHIMASSA AOKI
JOSE WILSON CAVALCANTE
JOSIAS COSTA LEAL
JUCELINO ACILIO DA COSTA
JULCIMARA REGINA SOBOCINSKI CASTRO
JULIA PONCIANO SAPIA
KAREN MAGALHAES JUNQUEIRA
KAREN MICHELE MAXIMO LEMOS
KATIA PEREIRA DOS SANTOS
KELMISSON LIMA COSTA
KIYOSHI ADACHI
KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA
LAERTE DANTAS DA NOBREGA
LARISSA DE SOUZA ALVIM
LAURA LETSCH SOARES
LEANDRO ARAUJO DE ALMEIDA
LEDA MARCIA DE ALMEIDA SILVEIRA
LEONARDO LINS CAMARA MARINHO
LEONARDO VALLES BENTO
LEYLANE MARIA DA SILVA
LIDIO GOMES BARBOSA NETO
LIGIA FAILLACE SCHILLING
LINCOLN DE SOUZA SILVA
LISANDRA CRISTINA FELIX
LUCIANA MARIA DE SOUZA SALGADO
LUCIANE BARONCINI VILLELA
LUCIANO FLEMING LEITAO
LUCIANO GUILHERME TURIN
LUCIO CERQUEIRA DE SOUZA
LUCIO OLIVEIRA DA CONCEICAO
LUDGERO RAULINO DA SILVA FILHO
LUIS EDUARDO KOENEMANN FRANCO
LUIS GUILHERME PONTES DE AZEVEDO
LUIS GUSTAVO MALULI MENDES
LUIS JOACY BARRETO DE MATOS
LUIS WAGNER ALFAIA MENDES
LUIZ ANTONIO CAMARA DE OLIVEIRA
LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA
LUIZ CARLOS FARIA DE JESUS
LUIZ CARLOS MENESES
LUIZ EDUARDO BEZERRA SILVA
LUIZ FERREIRA LEITE
LUIZ MENDES COSTA JUNIOR
LUIZA MARIANA DE PAULA QUEIROZ
MANOEL AMADEU PINTO
MARA LUCIA BUFFON
MARCELO ARAUJO
MARCELO DOS SANTOS GALVAO
MARCELO FERREIRA BRANDAO
MARCELO GOMES BRAGA
MARCELO GONCALO DE AMORIM

MARCELO SOLON XAVIER DOS SANTOS
MARCIA MARIA LISBOA BASTOS RESENDE
MARCIO ALESSANDRO MOTA COUTO
MARCIO ALEXANDRE MORAES
MARCIO LUIZ NAZARENO CO-
LARES DE ANDRADE
MARCIO NEIVA DE MOURA SANTOS
MARCO AURELIO OLIVEIRA DA ROCHA
MARCO VALERIO
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS
MARCOS AURELIO SOUSA LIMA
MARCOS DE SOUZA FONSECA GUIMARAES
MARCOS EDUARDO DE ABREU
MARCOS ROBERTO SOUSA SILVA
MARCOS VENICIO ZANETTI DAVID
MARCUS DIMITRIUS MARCHESINI
MARCUS LOPES MACHADO
MARIA ALICE DO REGO NERY MOURA
MARIA CELIA DIAS RIBEIRO DOS SANTOS
MARIA CHRISTINA VASCONCELOS VALENCA
MARIA CRISTINA PIRES IMPERICO
MARIA DAS GRACAS ANGELIM C. DE SOUZA
MARIA DE FATIMA MARACAHYPE DA SILVA
MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SILVA
MARIA EDITE APOLINARIO DE OLIVEIRA
MARIA ELISMAR DE ARAUJO LIMA
MARIA HELENA SOARES BARROSO
MARIA LUCIA CEDRIM DA SILVA
MARIA LUIZA DA GAMA E SILVA FOZ
MARIA TEREZA RENTEIRO DE MENEZES
MARIANA COELHO BARBOSA ACCIOLY
MARILENE MACEDO TEIXEIRA
MARINEIDE DO SOCORRO SILVA GOMES
MARIO ABRAHAO ABDALA FILHO
MARIO LUCIO RIBEIRO DE CASTRO
MARISA DO CARMO DE OLIVEIRA
MARIZA MAYUMI NAGANO
MARLENE SENA SANTOS
MARTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
MARTA MARIA VIEIRA
MARY ARMIA ANDRADE DOS SANTOS
MATILDES GORETH ELOI
MAURA LELIS GUIMARAES GOULART
MAURICIO BORGES CARDIN
MAURICIO DANTAS
MAURICIO FERNANDO JATOBA DE ALMEIDA
MAURICIO GOBATI RAMOS
MAURICIO LUIZ DIAS CASAIS E SILVA
MAURICIO RENATO ALVES
MAURO KOSIS
MAURO ROBERTO FERRAZ LAFRATA
MICHEL CHALEGRE DE PAULA
NAILMA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO
NAIR NAHOMI HIRAI
NEIDE DAMASIA DO VALLE
NELSON LUIZ DA SILVA SOUSA
NEY MIRANDA DOS SANTOS
NEYARLA DE SOUZA PEREIRA
NICK ANDREW PEREIRA UGALDE

NILBERTO NILSON DE MATOS MENDES
NILO MARTINS DE LUCENA
NILSON MENEZES CASTRO
NILSON NOGUEIRA DE ANDRADE
NILTA OLIVIA SIMOES DE MORAIS
NOEME BOTELHO
OCTAVIO LUIZ GOLDHIRCH
OSMAR JOSE DA SILVA
PASCOAL PEREIRA BARBOSA
PATRICIA DE ABREU ALVES MOTA
PATRICIA MENDES RIBEIRO
PATRIK ELTON FERREIRA LOZ
PAULO CESAR MARTINS SANTANA
PAULO CEZAR THIEBAUT
PAULO DANILO DA SILVA BRITTO
PAULO DE TARSO MORGADO
PAULO OSSAMU ITO
PAULO RAFAEL BARRETO MENDES
PAULO ROBERTO BARROS GONCALVES
PAULO ROBERTO ESPIRITO SANTO
PEDRO JERONIMO DE OLIVEIRA
PEDRO JOSE LUZ NETO
RAFAEL AYOROA RAMOS
RAFAEL DE OLIVEIRA NOVO
RAQUEL COSTA DE ALMEIDA JUNQUEIRA
REGINILSON AZEVEDO SANTOS
REINALDO DA COSTA LIMA
REINALDO TIBECHRANI SALGADO
REJANE PORPINO CORDEIRO
RENATA AVELAR DA FONTE
RENATO CAMILLO
RICARDO ALVES GOMES
RICARDO CESAR CARROMEU DIAS
RICARDO DINIZ ALVES
RICARDO SOBREIRA BEZERRA
RICARDO VIANNA VESCOVI
RICARDO WAGNER BARROS DE OLIVEIRA
ROBERTO BEZERRA DE FRANCA
ROBERTO CORREA DE SOUZA FILHO
ROBERTO DE ASSIS NAVARRO
ROBERTO DINIZ DA SILVA
ROBERTO JOAO DE ABREU
ROBERTO QUINTELA FORTES
ROBERTO SANTA ROSA DE ALMEIDA
ROBINSON LUIZ VIEIRA DE MATTOS
ROBSON FERREIRA DA SILVA
RODRIGO ARAUJO SERRANO DE ANDRADE
RODRIGO CALDAS DANTAS
RODRIGO NARDON
RODRIGO SOUZA ZANZONI
ROGERIO HONORATO TORRES
ROGERIO PICANCO BANHOS
ROSARIO DE FATIMA SILVA C. ROCHA
SAMMYA KRISHNA RUTH DE SOUZA LEAO
SAMUEL DA CONCEICAO LOPES
SAMUEL RUBIM FELBERG
SANDRA MARIA COSTA FORTES
SANDRO MENEZES DA SILVA
SAULO JOSE GOMES



SEBASTIAO EMILIO COELHO
SEBASTIAO WILSON OLIVEIRA
SERGIO AKUTAGAWA
SERGIO AUGUSTO DE LIMA MAYER
SERGIO MARTINS FERREIRA FILHO
SERGIO UTIYAMA
SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ
SIDNEY DO AMARAL FREITAS
SIGISBERTO ZOLEZZI
SILAS RODRIGUES VIEIRA
SILVESTRE ERNANI DE GOES 
MONTEIRO CABRAL
SILVIA ALVES COSTA
SINAIR GENEROSO DE FREITAS

SOLANGE REGINA MOREIRA DE SOUSA
SUELY MISSAE SHIOYA
SUZANA KROEHLING RODRIGUES FERREIRA
TAISA RUANA RIBEIRO
TANIA MARIA PENNA DA GAMA GIESTAS
TEREZA MARANHAO DE OLIVEIRA
THACIO AUGUSTO CAJUEIRO SANTOS
THIAGO MACHADO PEREIRA MONTEIRO
TONY KLEBER CARVALHO SANTOS
VALERIO JORDAO BARBOSA
VALTER ZOTZ JUNIOR
VERA LUCIA DE SOUZA SALGADO
VERANICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
VICTOR HUGO DE SOUZA GOMEZ

VIRGINIA APARECIDA DE MORAIS
VIRGINIA MARIA NADAF
VITORINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
VOLNEY NERY DE MELLO
WALDEMAR ALVES DA SILVA
WALDEMAR BUSTAMANTE FORTES JUNIOR
WALDEMAR GONCALVES DE ALMEIDA
WELLITON RESENDE SILVA
WILSON PEREIRA DE SOUSA
WYLMAR DUARTE NASCIMENTO
ZELES DE OLIVEIRA FLOR
ZIANA SOUZA SANTOS
ZULEIDE SOUZA ROCHA
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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                      
dos Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no Art. 74 da Constituição Federal, a CGU realiza ações 
de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 
e a execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos da União.
A escolha do Programa de Governo para avaliação de sua execução se dá por um processo 
de hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade.

A partir da aplicação desses critérios, o Programa 1335 – Transferência de Renda com Condi-
cionalidades – Bolsa Família foi um dos escolhidos para acompanhamento.

Com isso, foram geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos re-
cursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da Ação 8442 – Transferência de 
Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza, pertencente ao 
Programa Bolsa Família - PBF.

O presente trabalho objetiva apresentar os resultados de uma dessas ações de controle, deno-
minada Acompanhamento Sistemático do Programa Bolsa Família, que buscou avaliar a execu-
ção do PBF nos diversos municípios brasileiros, por meio da realização de fiscalizações, exe-
cutadas pelas Unidades Regionais da CGU, em 401 municípios selecionados por amostragem.  

Por meio de notas técnicas e do Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de 
Governo nº 12/2012, foram apresentados ao gestor do Programa, os resultados da ação de 
controle para conhecimento e implementação de recomendações estruturantes, visando sane-
ar as constatações identificadas.  

Cada uma das medidas são acompanhadas e monitoradas pela CGU até a certificação de sua 
efetiva implementação.



Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança 
alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência 
social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvol-
vimento local dos territórios.

Objetivo da Ação

Melhorar as condições socioeconômicas das 
famílias pobres e extremamente pobres por 
meio de transferência direta de renda.

Como acontece

A gestão do Programa Bolsa Família - PBF é 
descentralizada e compartilhada por União, estados, Distrito Federal e municípios. Estes entes 
federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Progra-
ma, instituído pela Lei 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. 

As famílias beneficiárias são selecionadas com base nas informações inseridas pelo município no 
Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único). O Cadastro é um instrumento de 
coleta de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes 
no País. A seleção dos beneficiários é realizada de forma automatizada, utilizando-se como 
principal critério a renda per capita da família. 

Os Órgãos Federais envolvidos na execução do Programa são: a SECRETARIA NACIONAL DE 
RENDA DE CIDADANIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE 
À FOME - SENARC/MDS (UG: 550007), responsável pela coordenação, gestão e operaciona-
lização do Programa Bolsa Família; a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA), com a função 
de Agente Operador do PBF, mediante remuneração e condições pactuadas no contrato com 
o MDS; o MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, por meio da Secretaria de Atenção a Saúde (UG 
250010), responsável pela gestão federal do acompanhamento do cumprimento das condicio-
nalidades de saúde das famílias beneficiárias do PBF; o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, 
por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (UG: 150028), 
responsável pela gestão federal do sistema de frequência escolar dos alunos; e a SECRETARIA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SO-



CIAL E COMBATE À FOME – SNAS/MDS (UG 550011), responsável em realizar a coleta e o 
registro periódico das informações referentes à condicionalidade da assistência social.

Os demais órgãos responsáveis, governos estaduais com a função de apoiar os municípios na 
implementação do Programa; governos municipais e Distrito Federal, responsáveis pela gestão 
local do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único; e Órgãos de Controle Social, respon-
sáveis por garantir aos cidadãos espaço para o acompanhamento do Programa, atuam visando 
assegurar os interesses da sociedade, bem como permitir que suas demandas e necessidades 
sejam apresentadas ao poder público.

 Volume de recursos envolvidos

Os volumes de recursos orçamentários destinados à Ação 8442 - Transferência de Renda Dire-
tamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836/2004) para os 
exercícios entre 2007 a 2012 estão a seguir discriminados: 

Ação 8442- Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 
Condição de Pobreza e Extrema Pobreza

Ano Valor dotado na LOA - atualizado

2007 R$   8.755.556.796,00

2008 R$ 10.548.462.345,00

2009 R$ 11.844.280.000,00

2010 R$ 13.057.000.000,00

2011 R$ 16.699.040.000,00

2012 R$ 19.964.030.000,00

Fonte: SIGplan de 2007 a 2011, LOA/2012 e Siafi Gerencial 2012.

 Questões Estratégicas

 As fiscalizações da Ação 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 
Condição de Pobreza e Extrema Pobreza ocorreram em 401 municípios, no período compre-
endido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2011, e tiveram como objetivo geral respon-
der às seguintes questões estratégicas:

1. O Cadastro Único está atualizado? 
2. Programas/ações complementares foram oferecidos aos beneficiários do PBF? 
3. Existe transparência pública dos beneficiários do Programa no município? 
4. A Instância de Controle Social é atuante? 
5. Os beneficiários estão cumprindo as condicionalidades do PBF? 
6. O gestor municipal está acompanhando adequadamente as condicionalidades do PBF? 



O que podemos concluir

Questão estratégica 1: O Cadastro Único está atualizado?

A existência de famílias não localizadas nos endereços constantes do Cadastro Único, de titu-
lares de benefícios falecidos e de famílias beneficiárias com renda per capita superior à esti-
pulada pela legislação configurou desatualização cadastral em 3.622 (31%) das 11.686 famílias 
visitadas. Em que pese os respectivos municípios estarem recebendo recursos do Índice de 
Gestão Descentralizada - IGD do Programa Bolsa Família para auxiliar na gestão do Programa, 
havia deficiências no processo de atualização dos dados cadastrais, o que poderia ocasionar 
dificuldades no acompanhamento das condicionalidades, no atendimento das famílias, além de 
aumentar o risco da realização de transferências a famílias não elegíveis.

Questão estratégica 2: Programas/ações complementares foram oferecidos aos be-
neficiários do PBF?

Via de regra, os municípios estavam oferecendo programas/ações complementares ao PBF. 
Entretanto, nos 65 casos em que essas ações não foram ofertadas pelo gestor municipal, con-
figurou-se uma quebra do compromisso firmado pelo município, dificultando o alcance de um 
dos principais objetivos do PBF - o de possibilitar o desenvolvimento das famílias, de forma que 
elas consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Questão estratégica 3: Existe transparência pública dos beneficiários do Programa 
no município?

Com base nos resultados das fiscalizações nos municípios, observou-se que a divulgação da 
relação de beneficiários do Programa Bolsa Família não vinha sendo realizada a contento em 
207 municípios, fato que dificultava o fortalecimento da participação da sociedade e o controle 
social sobre o Programa.

Questão estratégica 4: A Instância de Controle Social é atuante?

As Instâncias de Controle Social - ICS do PBF eram pouco atuantes, fato constatado a partir da 
verificação de falhas no exercício das suas atribuições legais, no que tange ao acompanhamento 
dos procedimentos de cadastramento das famílias; das condicionalidades nas áreas de educação 
e de saúde; da gestão dos benefícios e da oferta de programas/ações complementares do PBF. 

Constatou-se ainda que, apesar do controle social estar regularmente constituído em termos 
de paridade em 330 dos 401 municípios fiscalizados, em 81 municípios as ICS ainda não tinham 
acesso às informações básicas para o acompanhamento do Programa e em 128 as ICS não 
dispunham de meios adequados para exercer suas atribuições. Isso poderia impactar no atingi-
mento do objetivo da Ação de Governo na medida em que o Controle Social é um importante 
instrumento de fiscalização, por parte da sociedade civil, na execução e no acompanhamento 
do Bolsa Família. 
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Dessa forma, a atuação deficiente por parte dos membros que compõem essa Instância pode 
comprometer o nível da eficácia e da efetividade do Programa.

Questão estratégica 5: Os beneficiários estão cumprindo as condicionalidades do 
PBF?

A despeito de falhas pontuais, a Ação está conseguindo alcançar um de seus principais objetivos 
- o de garantir às famílias o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação e saúde. De 
acordo com os resultados dos trabalhos de fiscalização realizados nos municípios, observou-
se que 909 das 996 beneficiárias grávidas ou nutrizes estavam recebendo acompanhamento 
médico e a vacinação das crianças de 0 a 6 anos estava devidamente atualizada em 3453 das 
3549 famílias localizadas com filhos nessa faixa etária. Quanto à área da educação, verificou-se 
que os alunos beneficiários estavam atingindo a frequência escolar mínima estabelecida pelo 
Programa. 

Questão estratégica 6: O gestor municipal está acompanhando adequadamente as 
condicionalidades do PBF? 

De modo geral, em 350 dos 401 municípios visitados, o gestor municipal está acompanhando ade-
quadamente as condicionalidades do Programa, promovendo ações de mobilização e sensibilização 
das famílias para o cumprimento das condicionalidades e designando técnicos para o acompanha-
mento das condicionalidades nas áreas de educação e saúde. Os resultados obtidos quanto ao cum-
primento das condicionalidades pelos beneficiários do Programa corroboram esse fato. 

O que recomendamos e o que já foi 
providenciado pelo Gestor

 Com base no panorama encontrado por ocasião das fiscalizações realizadas nos municí-
pios relativas à execução da Ação de Governo, foram feitas recomendações ao Gestor Federal 
com o objetivo de sanar as falhas encontradas. Assim, em 10.7.2009 e 30.10.2009, as referidas 
recomendações foram levadas ao conhecimento da SENARC/MDS e da Assessoria Especial 
de Controle Interno, por meio das Notas Técnicas 1440 e 2645/DSDES/DS/SFC/CGU-PR. 
Posteriormente, em 13.7.2012, por meio do Ofício nº 20099/DSDES/DS/SFC/CGU-PR, foi 
encaminhado, à SENARC/MDS e à Assessoria Especial de Controle Interno, o Relatório de 
Acompanhamento da Execução de Programa de Governo nº 12/2012, contendo os resultados 
finais das fiscalizações deste trabalho. As recomendações apresentadas nas citadas Notas Téc-
nicas e no Relatório foram: 

Questão estratégica 1: O Cadastro Único está atualizado?

Recomendação 1: Adequar o sistema automatizado de cadastramento e manutenção dos da-
dos das famílias de baixa renda no Cadastro Único (off-line) para operar de forma on-line, 
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visando a verificação de forma instantânea das alterações/atualizações dos dados das famílias 
beneficiárias, realizadas pelo gestor local. 

Providência do Gestor: A SENARC/MDS desenvolveu uma nova versão do aplicativo de en-
trada e manutenção de dados, o Cadastro Único 7.0, que opera on-line. No final de 2011, 
5.391 municípios (98%) utilizavam a nova versão (Item 4.1.1 deste Relatório).

Recomendação 2: Criar mecanismo automatizado de atualização no Cadastro Único dos da-
dos escolares dos alunos monitorados (nome da escola, código INEP e série), com base nas 
informações do Sistema “Projeto Presença”, repassados bimestralmente pelo MEC, visando 
aprimorar o acompanhamento da Condicionalidade de frequência escolar. 

Providência do Gestor: A SENARC está em discussão com o Ministério da Educação - MEC 
sobre a integração entre o Sistema do Cadastro Único e o Sistema Projeto Presença (Item 4.1.3 
deste Relatório).

Recomendação 3: Criar mecanismos de cruzamento de bases de dados de posse do próprio 
agente operador, visando cotejar as informações do Cadastro Único para averiguar a veracidade 
das informações declaradas; e manter gestões junto aos diversos órgãos do Governo Federal para 
acesso a bases de dados, com o objetivo de avaliar a veracidade das informações acerca da renda 
declarada, minimizando, dessa forma, os desvios do atendimento da finalidade do Programa. 

Providência do Gestor: A Unidade vem adotando medidas com vistas a garantir a qualidade 
das informações cadastrais registradas no Cadastro Único, por meio de procedimentos de au-
ditorias onde são cruzados os dados do Cadastro Único com informações contidas em outros 
registros administrativos, a fim de identificar possíveis incorreções e, com isso, promover sua 
atualização. Além disso, a fim de manter os dados do Cadastro mais atualizados, a SENARC ins-
tituiu um Processo de Revisão Cadastral periódico, que teve como resultado, em 2011 e 2012, 
o cancelamento dos benefícios de 664.978 famílias (Item 4.1.2 deste Relatório). 

Recomendação 4: Requisitar ao gestor local que proceda à reavaliação dos benefícios, por meio 
de atualização cadastral, preferencialmente por visitas in loco, das 72 famílias, identificadas no Re-
latório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo nº 12/2012, com evidências 
ou indícios de renda per capita familiar acima do estabelecido pela legislação e com o prazo de 
validade cadastral expirado, de forma a verificar a atual renda dos integrantes do grupo familiar.

Providência do Gestor: A SENARC diligenciou as gestões municipais responsáveis pelas fa-
mílias beneficiárias indicadas do Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de 
Governo nº 12/2012 para que promovessem a atualização cadastral das referidas famílias. (Item 
4.1.2 deste Relatório).

Questão estratégica 2: Programas/ações complementares foram oferecidos aos be-
neficiários do PBF?



Recomendação: Solicitar aos gestores locais a implementação de programas e ações com-
plementares ao PBF, voltadas ao desenvolvimento das capacidades das famílias beneficiárias e 
orientá-los acerca da importância da divulgação desses programas/ações, visando contribuir 
para a superação da situação de pobreza e de vulnerabilidade social em que se encontram. 

Providência do Gestor: O gestor federal promoveu a articulação do PBF com outras ações e 
programas do Governo Federal, incentivando o atendimento prioritário das famílias benefici-
árias e daquelas inscritas no Cadastro Único. Além disso, elaborou o Guia para Articulação de 
Programas Complementares e implantou o Observatório de Boas Práticas na Gestão do PBF, 
incentivando a divulgação e a troca de experiências (Item 4.2.1 deste Relatório).

Questão estratégica 3: Existe transparência pública dos beneficiários do Programa 
no município?

Recomendação: Orientar os gestores locais para que divulguem a relação de beneficiários, 
ressaltando a importância de tal ação para dar transparência ao Programa, bem como para 
identificar irregularidades por meio de denúncias, seja por meio de divulgação dos sites onde 
tais informações já estejam disponíveis, como por exemplo, o Portal da Transparência, como 
pela criação de um link no site da prefeitura. 

Providência do Gestor: A SENARC disponibilizou na página do MDS a relação de beneficiários 
do Programa e publicou o Informe no 189, alertando os gestores municipais sobre a obrigato-
riedade da divulgação de seus beneficiários (Item 4.3.1 deste Relatório).

Questão estratégica 4: A Instância de  Controle Social é atuante?

Recomendação: Requisitar aos gestores municipais que deem suporte ao efetivo funciona-
mento da Instância de Controle Social - ICS do Programa Bolsa Família. Ressalta-se que de 
acordo com a Lei nº 10.836, de 9.1.2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.209/2004, a pres-
tação de contas dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada deverá ser submetida ao 
Conselho Municipal de Assistência Social. Para tanto, deve orientar os gestores locais para que 
garantam recursos do Índice de Gestão Descentralizada para ações de fortalecimento do con-
trole social (infraestrutura, capacitação, transporte, entre outros) e, ainda, que seja respeitada 
a intersetorialidade e a paridade entre governo e sociedade na composição desses Conselhos. 

As principais providências adotadas pelo gestor no período de execução da ação de controle 
relativas ao fortalecimento do órgão de controle social foram: capacitação de 19.971 conselhei-
ros municipais da assistência social e das ICS do PBF; elaboração de informes, vídeos e cartilhas 
contendo informações sobre a atuação e a contribuição do controle social para o Programa 
Bolsa Família; determinação de repasse de, pelo menos, 3% (três por cento) dos recursos 
transferidos do IGD para o financiamento de atividades de apoio técnico e operacional do con-
trole social envolvido com a gestão do PBF; e credenciamento dos membros da ICS no módulo 
de consulta do Sistema de Gestão de Benefícios - Sibec (Item 4.4 deste Relatório).
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Economias/Melhorias obtidas

 Com base nos resultados das fiscalizações realizadas nos municípios para acompanhar 
a execução local do Programa Bolsa Família, observou-se a necessidade de aprimoramento 
do Cadastro Único, que vem ocorrendo com o aumento da qualidade dos dados inseridos na 
base de dados e com a implementação de melhorias na Versão 7. 

As melhorias verificadas na qualidade dos dados inseridos no Cadastro Único, dentre as quais 
podem ser citadas a manutenção de informações mais atualizadas das famílias e a consequen-
te exclusão de beneficiários do Programa Bolsa Família que não atendem aos requisitos de 
elegibilidade, não podem ser consideradas meramente sob a ótica financeira, mas também 
pelo ganho social proporcionado, haja vista que, quando do cancelamento de um benefício 
concedido de forma indevida, outra família elegível passa a ser beneficiária do Programa, 
melhorando a focalização da Política de Governo. 

O impacto dessa dinâmica pode ser visto nos números que evidenciam a execução orçamen-
tária da Ação, na qual os créditos fixados anualmente no orçamento da União são executados 
em sua totalidade.

Cabe destacar que como resultado do processo de revisão dos dados cadastrais relativo aos 
exercícios de 2010 e 2011 foram excluídas 664.978 famílias beneficiárias, sendo 273.263 em 
2011 e 391.715 em 2012, tendo como consequência a inclusão de quantitativo igual de novas 
famílias sem que houvesse a necessidade de um aporte financeiro mensal adicional aproxima-
do de R$ 73.582.456,11, conforme detalhado no quadro a seguir:

Exercício de 
Cancelamento 

Benefício Médio por 
Família

Quantidade de Famílias 
com Benefícios 

Cancelados

Benefício Financeiro 
Mensal

2011  R$              96,9711 273.263  R$     26.498.313,11 

2012  R$           120,2022 391.715  R$     47.084.143,00 

TOTAL  664.978 R$     73.582.456,11
1 Valor retirado do Relatório de Gestão do MDS relativo ao exercício de 2010.
2 Valor retirado do Relatório de Gestão do MDS relativo ao exercício de 2011.

Além disso, podemos citar outros benefícios não financeiros que contribuíram para o fortaleci-
mento do Programa, tais como a produção de manuais, cartilhas e informes voltados à divulga-
ção das informações aos atores envolvidos. 

Cabe destacar também a publicação do Decreto n° 7332/2010 e da Portaria GM/MDS n° 
754/2010, que destinaram pelo menos 3% dos recursos transferidos aos municípios a título de 
IGD para o fortalecimento do controle social no município.
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1. Introdução

 O Programa 1335 – Transferência de Renda com Condicionalidades – Bolsa Família, 
cuja codificação foi alterada para 2019 – Bolsa Família, quando da aprovação do novo PPA 
2012 – 2015, tem por objetivos: combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das 
famílias; promover a segurança alimentar e nutricional; e o acesso à rede de serviços públicos 
de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos 
grupos familiares e de desenvolvimento local dos territórios.

A implementação da Ação 8442 – Transfe-
rência de Renda Diretamente às Famílias em 
Condições de Pobreza e Extrema Pobreza 
se deu com a finalidade de melhorar a efi-
cácia, a eficiência e a efetividade da gestão 
e da execução de ações de transferência de 
renda do governo federal. Com a unifica-
ção das ações existentes à época da criação 
do Programa Bolsa Família, a saber, Bolsas 
Escola e Alimentação, Cartão Alimentação 
e Auxílio Gás, a Ação passou a ter como objetivo melhorar as condições socioeconômicas 
das famílias pobres e extremamente pobres por meio de transferência direta de renda. 

Os volumes de recursos orçamentários da referida Ação para os exercícios de 2007 a 2011 
foram executados próximos às metas estabelecidas e estão a seguir discriminados por Região:

Regiões Meta Financeira (R$ 1,00)

2007 2008 2009 2010 2011

Nordeste 4.526.180.000,00 5.421.032.345,00 5.798.330.000,00 6.130.876.735,00 8.638.209.657,00

Sudeste 2.068.350.000,00 2.479.340.000,00 2.935.140.000,00 3.604.629.414,00 3.920.697.733,00

Norte 857.640.000,00 1.114.360.000,00 1.135.320.000,00 1.298.404.594,00 1.932.139.914,00

Sul 737.050.000,00 851.950.000,00 963.950.000,00 1.277.663.506,00 1.268.486.712,00

Centro-Oeste 415.980.000,00 501.780.000,00 601.540.000,00 798.425.751,00 884.444.316,00

Brasil (Total) 8.605.200.000,00 10.368.462.345,00 11.434.280.000,00 13.110.000.000,00 16.643.978.332,00

Fonte: SIGPlan

Já para o exercício de 2012, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA 2012 - Lei nº 12.595, 
de 19/01/2012, o valor orçado para a Ação foi de R$ 18.669.640.000,00, visando atender 
13.640.000 famílias beneficiárias. No entanto, verificou-se que a Ação já foi objeto de suple-
mentação em 2012, elevando a dotação para R$ 19.964.030.000,00 (6,94%), visando atender 
o pagamento do Benefício de Superação da Extrema Pobreza, criado pela Medida Provisória 
nº 570/2012.
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Para a consecução de suas Ações, o Programa Bolsa Família contou também com recursos 
originados de acordos de empréstimos firmados com o BIRD (7234-BR) e o BID (1.609-OC/
BR), com previsão inicial de recursos da ordem de US$ 1,572 bilhão, cujo aporte, após ajustes, 
totalizou US$ 1,561 bilhão.

Esses recursos destinaram-se à melhoria do Cadastro Único, ao repasse de recursos do Pro-
grama às famílias beneficiárias, ao aprimoramento técnico e ao fortalecimento institucional 
do PBF, ao reembolso de gastos com o pagamento de benefícios e à melhoria institucional do 
Programa. 

De modo simplificado, a Ação de 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 
Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) ocorre da seguinte forma:

I. Cadastramento: o ingresso das famílias no Programa Bolsa Família (PBF) ocorre por meio 
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), conforme 
procedimentos definidos em regulamento específico.

II. Gestão de Benefícios: compreende as etapas necessárias à transferência continuada dos 
valores referentes aos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, desde o ingresso das 
famílias até seu desligamento, englobando, principalmente, os seguintes procedimentos:

a) Habilitação: identificação das famílias inscritas no Cadastro Único elegíveis ao PBF, desde 
que atendam simultaneamente às regras gerais e específicas de elegibilidade definidas pela 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (SENARC/MDS);

b) Seleção: procedimento de definição da quantidade máxima de famílias habilitadas por 
município que poderão ingressar no PBF em determinada folha de pagamento;

c) Concessão: processo operacional que, vinculado aos limites quantitativos obtidos a partir 
da seleção, permite identificar individualmente cada uma das famílias que ingressarão no 
PBF, em determinada folha de pagamento do Programa;

d) Pagamento: será efetivado mediante utilização do cartão do Programa, enviado pela Caixa 
Econômica Federal (CAIXA), agente operador do PBF, aos beneficiários, ou por meio de 
contas especiais de depósito à vista;

e) Administração de benefícios necessária à implantação e à continuidade do pagamento 
mensal às famílias pertencentes ao PBF, abrangendo a alteração da situação ou da composi-
ção de seus benefícios financeiros;

f) Monitoramento da entrega e ativação, pela CAIXA, de cartões magnéticos do Programa; e

g) Acompanhamento da operação de pagamento de benefícios do PBF disponibilizada pela 
CAIXA.

III. Composição dos Benefícios: o PBF concede cinco tipos de benefícios:
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a) Benefício Básico: R$ 70,00 concedidos apenas a famílias extremamente pobres, com ren-
da per capita igual ou inferior a R$ 70; 

b) Benefício Variável (BV): R$ 32,00 concedidos pela existência na família de crianças de zero 
a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes – limitado a cinco benefícios por família; 

c) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ): R$ 38,00 concedidos pela existência na 
família de jovens entre 16 e 17 anos – limitado a dois jovens por família; 

d) Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE): valor calculado caso a caso;

e) Benefício para a Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP): criado pela Me-
dida Provisória nº 570, de 14.5.2012, trata-se de uma complementação de renda destinada 
às famílias já beneficiadas pelo PBF que possuem, em sua composição familiar, crianças de 0 
a 6 anos de idade e apresentam renda familiar mensal inferior a R$ 70,00 por pessoa (con-
siderado no cálculo os demais benefícios do PBF). 

IV. Condicionalidades - Cumprimento e Acompanhamento: a família beneficiária assume 
o compromisso de cumprir as condicionalidades do Programa nas áreas de saúde, educação 
e assistência social. Cabe aos municípios acompanhar e registrar nos sistemas informatizados 
próprios (Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Secretaria Nacional de Assistência So-
cial do MDS) as informações relativas às condicionalidades das famílias beneficiárias. Tais infor-
mações são posteriormente consolidadas pela SENARC/MDS, responsável por supervisionar 
todo o processo e aplicar as regras estabelecidas para aquelas famílias que não cumpriram as 
condicionalidades.  

V. Permanência das famílias no Programa: a família permanece no Programa enquanto es-
tiver atendendo aos critérios de elegibilidade e mantendo em dia os compromissos por ela 
assumidos.

VI. Controle do Programa: o controle do Programa está pulverizado entre os diversos par-
ticipantes: Conselho Gestor do Programa Bolsa Família; Secretaria Nacional de Renda de Ci-
dadania; Caixa Econômica Federal; Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Secretaria 
Nacional de Assistência Social; Governos municipais e do Distrito Federal; Governos estaduais; 
e Órgãos de controle social. 

VII. Controle Social: exercido pela Instância de Controle Social do município, que atua no 
acompanhamento das etapas de cadastramento, gestão de benefícios, controle de condiciona-
lidades, programas complementares, fiscalização, participação social e capacitação.

VIII. Rede Pública de Fiscalização: criada em janeiro de 2005, é responsáveis pelas auditorias 
e ações de fiscalização sobre o Programa, sendo resultado da consolidação de parcerias com 
os Ministérios Públicos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, Controladoria-Geral da União 
e o Tribunal de Contas da União.
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2. Objetivos e abordagem

 O Programa Transferência de Renda com Condicionalidades apresentou em 2007 altos 
índices de materialidade, relevância e criticidade, segundo os critérios de análise estabelecidos 
pela CGU. Sob o aspecto da materialidade, cita-se o volume de recursos aportado no Orça-
mento da União (R$ 8 bilhões) à época. O impacto social do Programa, a citação em docu-
mentos de planejamento governamental e a aplicação de recursos externos são critérios que 
formaram o aspecto relevância. Finalmente, para o aspecto criticidade, utilizou-se a avaliação 
quanto ao alcance das metas físicas, ao desempenho dos indicadores, às demandas externas 
existentes, à Certificação de Contas, à atuação do controle interno, à execução descentralizada 
e à existência e atuação do controle social. Para a avaliação da execução do Programa Bolsa 
Família, a Ação de Governo Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições 
de Pobreza e Extrema Pobreza foi priorizada por ser a que concentra quase a totalidade dos 
recursos (aproximadamente 97%) do Programa e a que atua diretamente no atingimento dos 
seus objetivos.

A avaliação da execução da ação de governo se deu por meio da resposta às seguintes questões 
estratégicas:

1. O Cadastro Único está atualizado?

1.1 Existem famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) não localizadas nos en-
dereços constantes do Cadastro Único?

1.2 Existem famílias beneficiárias com renda per capita superior à estipulada pela legislação?

1.3 Existem alunos beneficiários não localizados na escola?

1.4 Há indícios da mobilização da prefeitura/coordenação do Programa no sentido de 
orientar as famílias a manterem o cadastro atualizado?

1.5 A Prefeitura implementou procedimentos operacionais para tratamento dos bloqueios 
oriundos de ações do MDS para a qualificação da base do Cadastro Único?

2. Programas/ações complementares foram oferecidos aos beneficiários do PBF?

2.1 A Prefeitura desenvolve algum programa ou ação complementar à transferência de 
renda, direcionado às famílias do município cadastradas no Cadastro Único?2.2. As famílias 
beneficiárias possuem renda per capita compatível com os critérios de elegibilidade do Pro-
grama Bolsa Família? 

3. Existe transparência pública dos beneficiários do Programa no município?

3.1 Há divulgação da relação dos beneficiários do PBF no município?
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4. A Instância de Controle Social – ICS é atuante?

4.1 A ICS foi constituída atendendo aos critérios da paridade?

4.2 A ICS tem acesso às informações básicas para acompanhamento do Programa?

4.3 A ICS dispõe de meios adequados para exercer suas atribuições?

4.4 A ICS acompanha as condicionalidades nas áreas de educação e saúde?

4.5 A ICS acompanha o cadastramento das famílias beneficiárias?

4.6 A ICS acompanha a gestão de benefícios?

4.7 A ICS acompanha a oferta de programas/ações complementares?

5. Os beneficiários estão cumprindo as condicionalidades do PBF?

5.1 A titular do benefício – mulher grávida ou nutriz – tem acompanhamento médico? 

5.2 Os filhos de 0 a 6 anos estão com suas cadernetas de vacinação atualizadas?

5.3 Existem alunos beneficiários com frequência escolar inferior a estipulada pelo Progra-
ma?

6. O gestor municipal está acompanhando adequadamente as condicionalidades do PBF? 

6.1 Existe técnico responsável pelo acompanhamento das condicionalidades das áreas de 
educação e de saúde? 

6.2 Há evidências de ações de mobilização e sensibilização das famílias para o cumprimento 
das condicionalidades do Programa?

3. Escopo da avaliação

 Para a execução da avaliação, a CGU atuou por meio de fiscalizações nas Prefeituras, 
nas Famílias, no Controle Social, na CAIXA e nas Escolas. O foco foi a avaliação da gestão a 
partir das atribuições dos agentes envolvidos no planejamento, na execução e no acompanha-
mento do Programa Bolsa Família.

A estratégia de atuação incluiu a extração de amostra do universo de municípios brasileiros e, 
para cada município selecionado, a elaboração de amostra de famílias, escolas e alunos, consi-
derando-se os dados constantes do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do PBF. 

Inicialmente, em 2007, para a seleção de municípios, foram considerados 5.563 municípios, nos 
quais havia o Programa Bolsa Família, mais o Distrito Federal, perfazendo 5.564 unidades. Essas 
unidades foram estratificadas conforme a Unidade da Federação a que pertencem e conforme 
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o porte de cada município. Em cada Estado, foram definidos 6 estratos, de acordo com percen-
tis específicos do número de famílias beneficiárias por município:

Estrato Critério

1 Municípios até o 1º quartil

2 Municípios entre o 1º quartil e a mediana

3 Municípios entre a mediana e o 3º quartil

4 Municípios entre o 3º quartil e o 90º percentil

5 Municípios entre os percentis 90º e 95º

6 Municípios acima do 95º percentil

O Distrito Federal consiste de um estrato à parte, totalizando, portanto, 157 estratos.

Em cada estrato, a amostra seguiu um plano de seleção ponderada sem reposição e de tama-
nho fixo (utilizada nos softwares SPSS e SAS), sendo o peso definido em função também do 
número de famílias de cada município. O número de municípios sorteados em cada estrato 
variou de 1 a 6, contemplando 440 municipalidades mais o Distrito Federal na amostra.

No ano seguinte, foram inseridos na amostra mais 15 municípios de grande porte (população 
acima de 500.000 habitantes), totalizando 455 unidades.

Já o plano amostral de famílias utilizou como primeiro estágio a seleção de Municípios detalhada 
acima. No segundo estágio, em cada município contemplado, as famílias foram divididas em 
dois estratos: (“A”) aquelas com pelo menos um dependente matriculado em escola e (“B”) as 
demais, ou seja, famílias sem filhos e famílias cujos dependentes estejam fora da idade escolar 
ou famílias que se apresentem no CadÚnico vinculadas a escolas com Código INEP inválido, 
segundo a base do Censo Escolar.

Regiões Quantidade de Municípios 
Fiscalizados

Centro-Oeste 55

Nordeste 137

Norte 71

Sudeste 83

Sul 55

Total Geral 401

No estrato “A”, foi feita uma amostra de escolas, estratificadas em cinco categorias de acordo 
com uma regra baseada no número de dependentes beneficiários. Em cada um destes estratos, 
a seleção se deu de forma ponderada, sem reposição e em tamanho fixo. Por fim, para cada 
escola sorteada, selecionaram-se famílias por amostragem aleatória simples. No estrato “B”, 
realizou-se uma amostra aleatória simples de famílias.

Diante do período de execução dos trabalhos, do cancelamento de fiscalizações, da atualização 
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das amostras e da não localização de 23,5% das famílias da amostra, optou-se por apresentar 
os resultados apenas para os 401 municípios fiscalizados, não realizando a projeção para o uni-
verso de municípios do Programa, pois a taxa de não-resposta somada à margem de erro ine-
rente ao processo de amostragem acarretou em amplos intervalos associados às estimativas. 

Nesses municípios, foram visitadas 11.686 famílias beneficiárias e 2.920 escolas que possuíam 
alunos beneficiários do Programa Bolsa Família.

O volume de recursos transferidos aos beneficiários do Programa nos municípios contempla-
dos na amostra, relativo ao período de janeiro/2007 a agosto/2008, foi de aproximadamente 
R$ 1.970.000.000,00.

Para a realização dessa avaliação, as equipes utilizaram procedimentos formulados por esta 
Controladoria e técnicas de fiscalização, em especial a indagação escrita e oral, por meio da 
aplicação de questionários elaborados pelo Órgão Central, e a análise documental, com o ob-
jetivo de obter evidências suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à 
formulação e fundamentação de opinião por parte da CGU. Foram entrevistados os principais 
agentes envolvidos na execução municipal do Programa: gestor, presidente da Instância de 
Controle Social, gerente da agência local da CAIXA, famílias beneficiárias e dirigentes de esco-
las. Complementarmente, registros fotográficos foram utilizados para evidenciar algumas das 
falhas apontadas. 

4. Resultados

 A partir dos exames realizados, obteve-se um conjunto de constatações que foram 
encaminhadas ao gestor responsável pela execução da Ação de Governo, por meio das Notas 
Técnicas nº 1440 e 2645/DSDES/DS/SFC/CGU-PR, de 10.7.2009 e 30.10.2009, respectiva-
mente e por meio do Relatório de Acompanhamento da Execução de Programa de Governo 
nº 12, de 6.7.2012.

Para cada uma das constatações, foram acordadas com o gestor recomendações de caráter 
estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos controles internos. As providências adotadas 
pelo gestor vêm sendo monitoradas por parte desta CGU.

A seguir, são apresentadas as avaliações e recomendações para cada uma das questões estraté-
gicas objeto de avaliação, bem como as principais providências tomadas pelo Gestor Federal.
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4.1. Questão Estratégica: O Cadastro Único está 
atualizado?

Subquestões estratégicas:

4.1.1. Existem famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) não localizadas 
nos endereços constantes do Cadastro Único?

Uma maneira de avaliar a atualização cadastral ocorre por meio de visita in loco para con-
firmação do endereço do beneficiário registrado no Cadastro Único. Considerando as duas 
categorias de respostas “Em outro endereço” e “Beneficiário não localizado”, verificou-se que 
3.671 famílias (31,4%) dos 11.686 visitadas não possuíam informações atualizadas relativas ao 
endereço.

Embora a atualização das informações das famílias no Cadastro Único deva ser realizada pelo 
menos a cada dois anos, os dados obtidos demonstram a necessidade de atuação do gestor 
local junto às famílias beneficiárias no sentido de manterem as informações atualizadas sempre 
que houver mudanças no endereço.  A localização das famílias beneficiárias é importante para 
a execução do Programa, pois possibilita o acompanhamento das condicionalidades das áreas 
de educação e saúde pelos agentes envolvidos, a realização de contatos com as famílias para 
inserção em ações complementares e a entrega de cartões para saques dos benefícios.
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Cabe destacar que a versão do sistema de cadastramento e atualização dos dados das famílias 
pertencentes ao público alvo, disponibilizada aos municípios, era composta por dois módulos, 
o primeiro, off-line, para a inserção de dados e o segundo para a transmissão das informações 
à base nacional. Dessa forma, ocorria uma defasagem entre a base local e a base nacional do 
citado cadastro. 

Foi recomendado à SENARC que realizasse a adequação do sistema automatizado de cadastra-
mento e manutenção dos dados das famílias no Cadastro Único (off-line) para operar de forma 
on-line, visando a verificação de forma instantânea das alterações/atualizações dos dados das 
famílias beneficiárias, realizadas pelo gestor local. 

A solução apresentada pela SENARC foi o Projeto Cadastro Único 7, iniciado em 2007, com 
nova versão do Sistema de Entrada e Manutenção de dados de famílias no Cadastro Único, de 
forma a tornar os processos de inclusão, alteração e exclusão mais dinâmicos, objetivando eli-
minar multiplicidades e divergências cadastrais, com previsão de implementação para 2009. No 
entanto, o desenvolvimento dessa versão foi marcado por inúmeros atrasos e falhas no proces-
so de implementação, que foi iniciada apenas no final de 2010 e, conforme Relatório de Gestão 
do exercício de 2011, ao final deste ano, aproximadamente 97% dos municípios operavam o 
Cadastro Único com a Versão 7. 

A SENARC justificou, conforme Ofício nº 2747/SENARC/MDS, de 17.11.2011, que os municí-
pios que ainda não haviam migrado para a atual versão apresentaram diversos problemas, tais 
como de conectividade, de capacitação, de acesso ao módulo da CAIXA, dentre outros, tendo 
a SENARC já adotado providências para a solução destas pendências.

Ressalta-se que, em decorrência da nova versão do sistema do Cadastro Único, foi desenvolvi-
do, em parceria com o Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística –IBGE,  um novo formulá-
rio de cadastramento, resultando na capacitação, até 2011, de cerca de 18 mil entrevistadores 
e 12 mil operadores do sistema em todos os municípios brasileiros. 

Ademais, a SENARC informou que as inconsistências existentes nos dados das famílias registra-
dos no Cadastro Único serão efetivamente corrigidas não apenas com a migração do Sistema 
Operacional, mas quando da atualização dos dados das famílias na nova versão. A Unidade es-
timou que a atualização de todas as famílias deverá ocorrer em até dois anos após o município 
ter iniciado a operacionalização do Cadastro na Versão 7. 

Cabe citar também outra ação desenvolvida pelo MDS para incentivar os municípios a registrar 
informações atualizadas das famílias inscritas no Cadastro Único e intensificar a localização de 
famílias em situação de extrema pobreza ainda não cadastradas. Trata-se da edição da Porta-
ria GM/MDS nº 319, de 30.11.2011, que alterou os fatores para cálculo do Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD), instrumento que mede a qualidade da gestão do PBF no município e é 
utilizado pelo MDS para calcular o valor dos recursos repassados aos municípios com o objeti-
vo de aperfeiçoar as ações de gestão local do Programa. 
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Com a Portaria, o valor de referência para cálculo desse repasse foi elevado de R$ 2,50 para 
R$ 3,25 e passou a ser multiplicado pelo número de cadastros válidos e atualizados mantidos 
pelo município, limitado à quantidade estimada de famílias no município com renda mensal per 
capita de até meio salário mínimo. Anteriormente, o valor de referência era multiplicado pelo 
número de famílias beneficiárias na folha de pagamentos do PBF, fato que, muitas vezes, não 
refletia o esforço do município na inserção no Cadastro Único da população em situação de 
pobreza e extrema pobreza ainda não beneficiária do PBF. 

4.1.2. Existem famílias beneficiárias com renda per capita superior à estipulada pela 
legislação? 

Por força da Lei n.º 10.836/04, o critério utilizado pelo Programa Bolsa Família para a elegibili-
dade das famílias inscritas no Cadastro Único é o da renda familiar mensal per capita de até R$ 
140,00. Essa renda é apenas declarativa, não havendo obrigatoriedade de comprovação. 

Por meio de visita in loco às famílias beneficiárias, foram colhidas evidências e indícios de ino-
bservância do critério da renda per capita. Como evidências foram considerados os contra-
cheques, os comprovantes de despesas de energia elétrica, dentre outros. Já os indícios foram 
embasados nas informações obtidas verbalmente junto às famílias beneficiárias que apresen-
tavam sinais exteriores de situação econômico-financeira superior à definida no Programa ou 
mediante o padrão da residência, propriedade de veículos bem como desenvolvimento de 
atividade comercial ou de outras possíveis fontes de renda. 

Desse modo, em relação à renda per capita das 11.686 famílias beneficiárias visitadas no pro-
cesso de fiscalização, evidenciou-se que 278 (2,4%) destas possuíam renda superior à esti-
pulada pela legislação, enquanto outras 782 famílias (6,7%) apresentavam indícios de renda 
superior à estipulada pela legislação.
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Compõem o item “Impossível Avaliar” as famílias não localizadas pelas equipes de fiscalização 
da CGU e aquelas localizadas cujo titular estava ausente no momento da visita e não havia ou-
tro integrante em condições de prestar as informações solicitadas. 

Deve-se ter cautela ao interpretar os dados obtidos no gráfico anterior com relação aos casos 
de evidências e indícios apontados. As verificações junto às famílias foram realizadas no período 
de 2007 a 2011 e focadas no valor da renda per capita familiar que, após a última atualização em 
2009, não poderia ultrapassar os R$ 140,00 para a manutenção da família no Programa. Con-
tudo, ocorreram alterações substanciais na legislação do PBF que possibilitaram a permanência 
temporária de famílias cuja renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo.

Nesse contexto, o Decreto nº 6.392/2008 estabeleceu que a concessão dos benefícios do 
Programa Bolsa Família tem caráter temporário e não gera direito adquirido, devendo a elegibi-
lidade das famílias, para recebimento de tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada pe-
ríodo de dois anos. Já o Decreto nº 7.013/2009, estabeleceu que, caso a renda familiar mensal 
per capita sofra variações durante esse período, o benefício não será imediatamente cancelado 
pelo motivo de renda per capita superior, exceto quando ultrapassar o limite de meio salário 
mínimo. Após esses dois anos, os benefícios financeiros das famílias deverão ser reavaliados e 
cancelados caso a renda permaneça acima do limite estabelecido pela legislação. Esse processo 
de revisão foi regulamentado pela Portaria GM/MDS nº 617/2010.

Das fiscalizações realizadas junto às famílias beneficiárias da amostra, identificaram-se 1.059 
famílias com evidências e indícios de renda per capita superior a R$ 140,00. Considerando as 
novas regras quanto à manutenção das famílias no Programa, a CGU realizou cruzamento de 
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dados para verificar a atual situação dos benefícios dessas famílias e a conformidade dos perío-
dos de atualização cadastral.  Para subsidiar o cruzamento, foram utilizados os dados da folha 
de pagamento do PBF de abril/ 2012 e a base do Cadastro Único de dezembro/2011.

Do resultado desse cruzamento, verificou-se que, das 1.059 famílias, 557 não constavam mais 
na folha de pagamento de abril/2012, contudo 502 famílias estavam com os benefícios libera-
dos, para a efetivação do pagamento, conforme quadro a seguir: 

Situação encon-
trada com relação 
à renda per capita 

familiar.

Nº de famílias 
identificadas com 
benefícios libera-

dos

Situação dos da-
dos cadastrais das 
famílias identifica-

das em 
31.12.2011

Nº de famílias 
identificadas com 
benefícios libera-

dos

Nº de famílias 
com benefícios li-
berados com pra-
zo de atualização 
cadastral expirado

Evidências 130 Dados atualizados 
nos últimos dois 

anos

114 -

Dados não atuali-
zados nos últimos 

dois anos 

16 16

Indícios 372 Dados atualizados 
nos últimos dois 

anos

315 -

Dados não atuali-
zados nos últimos 

dois anos 

56 56

Totais 502  - 502 72

Dessa forma, das 502 famílias com os benefícios liberados, 429 estavam com os dados atualiza-
dos no Cadastro Único no prazo exigido pelo Programa, mas 72 famílias encontravam-se, em 
31.12.2011, há mais de dois anos sem atualização das informações cadastrais. Verificou-se ain-
da, dentre as 72 com cadastros desatualizados, 7 famílias cuja última atualização ocorreu antes 
de 2009, extrapolando o prazo máximo do Processo de Revisão Cadastral regulamentado pela 
Portaria GM/MDS nº 617/2010.

Diante do resultado, recomendou-se à SENARC que requisitasse ao gestor local a atualização 
das informações cadastrais no Cadastro Único das 72 famílias anteriormente citadas, de forma 
a refletir a atual renda dos integrantes do grupo familiar, promovendo, assim, a reavaliação 
dos benefícios. Como providência, conforme Ofício nº 1698/SENARC/MDS, de 30.8.2012, o 
gestor federal diligenciou as gestões municipais a se manifestarem sobre as medidas recomen-
dadas por esta CGU para sanear a referida impropriedade. A implementação de tais medidas 
será objeto de monitoramento por parte desta CGU.

Embora ainda existam ocorrências de cadastros não atualizados, cabe ressaltar que a SENARC 
tem envidado esforços no sentido de atualizar e validar as informações constantes do Cadastro 
Único. Como exemplos, pode-se citar a normatização do Processo de Revisão Cadastral e a 
realização de cruzamentos de bases de dados governamentais com o Cadastro Único.  
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O formato geral do Processo de Revisão Cadastral foi regulamentado pela Portaria GM/MDS 
nº 617/2010, criando a necessidade de, a cada ano, submeter parte das famílias beneficiárias do 
PBF (aquelas cujas informações não foram atualizadas nos últimos dois anos) a uma avaliação 
dos dados cadastrais para confirmar se a família ainda tem o perfil exigido para o PBF.  Assim, 
anualmente são publicadas, pela SENARC/MDS, Instruções Operacionais com o objetivo de 
divulgar o planejamento e orientar os municípios sobre como proceder na referida Revisão Ca-
dastral, bem como informar quais famílias devem ter seus cadastros atualizados no exercício.

Como resultado do processo de atualização de 2010, a SENARC informou que realizou o cancela-
mento dos benefícios de 273.263 famílias, número equivalente a 23% do público convocado para 
a revisão cadastral, que foi de 1,168 milhão de famílias. Já em relação ao processo de 2011, foram 
cancelados 391.715 benefícios, o que equivale a 23% das 1,7 milhão de famílias convocadas.

Com relação ao cruzamento de bases de dados, a SENARC declarou que vem adotando várias 
medidas, tais como: 

• Realização de comparações entre o Cadastro Único e a folha de pagamento do Bolsa 
Família com as bases da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Sistema Informati-
zado de Controle de Óbitos (Sisobi) e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf).

• Implementação de cruzamentos de bases de dados entre o Cadastro Único, o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a base do TSE (políticos e respectivos suplentes 
eleitos em 2008).

• Desenvolvimento do módulo de Gestão do Cadastro no âmbito do Sistema de Gestão 
do Programa Bolsa família (SIGPBF), por meio do Projeto Apoio ao Programa Bolsa Família 
(PNUD/BRA/040/28), com os seguintes aplicativos: Controle e Recepção da Carga, Carga e 
Gestão das Bases Auxiliares, Sistema de Atendimento e Solicitação de Formulários (SASF), 
Geração de Público Alvo para Entidades Externas, Gestão do Acesso às Informações da 
SENARC, e Grupos Populacionais Específicos. 

Cabe esclarecer que a realização desses cruzamentos veio ao encontro da recomendação emi-
tida por esta CGU, durante a execução dos trabalhos de fiscalização realizados nos municípios, 
para que a SENARC implementasse mecanismos de cruzamento de informações da base do 
Cadastro Único com outras bases de dados de outros órgãos do Governo Federal, visando 
avaliar a veracidade das informações acerca da renda declarada, minimizando, dessa forma, os 
desvios dessa espécie. 

Paralelamente, a CGU também realizou cruzamentos entre cadastros públicos (SIAPE – Sis-
tema Integrado de Administração de Recursos Humanos, SIAFI – Sistema de Administração 
Financeira, RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores, RAIS - Relação Anual de 
Informações Sociais, Créditos do Banco do Nordeste do Brasil, Créditos do Banco da Amazô-
nia, TSE - Base do Tribunal Superior Eleitoral, IPTU-DF - Imposto Predial e Territorial Urbana 
do DF, CNE - Cadastro Nacional de Empresas, CNPJ-RFB - Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
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rídica da Receita Federal do Brasil, Sisobi - Sistema Informatizado de Controle de Óbitos e as 
bases do PBF), apontando indícios de impropriedades quanto à condição patrimonial, renda e 
composição familiar. 

Os resultados foram encaminhados à SENARC por meio da Nota Técnica n.º 1182/DSDES/
DS/SFC/CGU-PR, de 2.6.2010, com as devidas recomendações. Como providências o gestor 
incluiu-as no processo de averiguação dos dados a ser realizado pelos municípios, de acordo 
com a Instrução Operacional (IO) nº 44/SENARC/MDS, de 29.4.2011. O processo ainda não 
foi concluído, conforme Ofício nº 632 SENARC/MDS, de 29.3.2012, e será objeto de monito-
ramento por parte da CGU.

4.1.3. Existem alunos beneficiários não localizados na escola? 

O Cadastro Único contém informações relativas aos integrantes das famílias em idade es-
colar, dentre as quais o nome das escolas em que os alunos estão matriculados e a série ou 
ciclo escolar dos referidos alunos. 

Verificou-se que nas 2.920 escolas visitadas, em 1.979 (67,8%), havia pelo menos 1 aluno 
não matriculado na escola indicada no Cadastro Único. 

Portanto, constatou-se desatualização dos dados escolares do Cadastro Único no que se refere 
às mudanças de escola pelos alunos beneficiários do PBF.

Considerando que o registro das informações relativas às condicionalidades de educação é reali-
zado no Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar (Sistema Presença) do Ministério da 
Educação, a integração das informações do “Projeto Presença” com as informações do Cadastro 
Único contribuiria para que os dados escolares desta base se mantivessem atualizados. Embora 
essa atualização não seja essencial para o PBF, uma vez que o acompanhamento da condicionali-
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dade da educação é realizado pelo “Projeto Presença”, o Cadastro Único também é utilizado por 
outros programas sociais, sendo importante a atualização de todos os seus dados.

Neste contexto, recomendou-se à SENARC criar mecanismo automatizado de atualização no 
Cadastro Único dos dados escolares dos alunos monitorados (nome da escola, código INEP e 
série), com base nas informações do Sistema “Projeto Presença”, repassadas bimestralmente 
pelo MEC, visando aprimorar o acompanhamento da condicionalidade de frequência escolar.

A recomendação ainda não foi implementada, tendo a SENARC informado, por meio do Ofício 
nº 632 SENARC/MDS, de 29.3.2012, que por problemas técnicos - adequação dos sistemas 
internos do MEC e inconsistências na Versão 7 do Cadastro Único – o projeto de integração 
está temporariamente suspenso. Posteriormente, conforme Ofício nº 1698/SENARC/MDS, 
de 30.8.2012, o gestor federal informou que analisou as possibilidades de integração entre 
o Sistema de Cadastro Único e o Sistema Presença/MEC e elaborou uma proposta que será 
apresentada ao MEC no segundo semestre de 2012.

4.1.4 Há mobilização da prefeitura/coordenação do Programa no sentido de orientar 
as famílias a manterem o Cadastro atualizado?

No que concerne ao esforço para manter o Cadastro Único atualizado, foi verificado se a pre-
feitura e/ou a coordenação municipal do Programa se mobilizam para orientar os beneficiários 
a atualizarem as informações cadastrais sempre que ocorrerem alterações. A partir do trabalho 
realizado pela CGU, constatou-se que em 332 (82,8%) dos 401 municípios fiscalizados havia mo-
bilização do gestor local visando orientar as famílias a manterem os dados cadastrais atualizados.

Embora os resultados apresentados demonstrem que grande parte dos gestores locais realiza 
ações junto às famílias inseridas no Cadastro Único para sensibilizá-las acerca da importância 
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de manterem as informações atualizadas, os resultados apurados relativos à atualização dos 
endereços não confirmam a eficácia dessas medidas. 

Dessa maneira, frente aos casos de desatualização cadastral identificados, foi recomendado à 
SENARC que ampliasse a elaboração de projetos na área de comunicação social, atuando como 
ferramentas determinantes na divulgação das informações relativas ao Programa. 

A SENARC vem atuando na divulgação das informações do Programa, como, por exemplo, a 
produção e distribuição, em 2010, da Agenda da Família às famílias beneficiárias do PBF, com o 
objetivo de fazê-las conhecer os seus direitos e compromissos em relação ao Programa.

4.1.5 A Prefeitura implementou procedimentos operacionais para tratamento dos 
bloqueios oriundos de ações do MDS para a qualificação da base do Cadastro Único?

A atuação municipal foi também analisada quanto à implementação de procedimentos opera-
cionais para tratamento de bloqueios por multiplicidade cadastral, conforme Instruções Ope-
racionais disponibilizadas pelo Gestor Federal.  Verificou-se que dos 401 municípios fiscalizados 
358 (89,3%) realizaram tais procedimentos. 

A correta implementação dessa funcionalidade pelos entes municipais evita prejuízos sociais ao 
Programa, além de auxiliar a consecução das metas de expansão fixadas.
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4.2. Questão Estratégica: Programas/ações complemen-
tares foram oferecidos aos beneficiários do PBF?

Subquestão estratégica:

4.2.1. A Prefeitura desenvolve algum programa ou ação complementar à transferên-
cia de renda, direcionado às famílias do município cadastradas no Cadastro Único? 

Um dos eixos de atuação do Programa Bolsa Família é a articulação de ações que ofereçam às 
famílias beneficiárias oportunidades e condições para superar a pobreza de forma sustentável. 
Essas ações abrangem diferentes áreas como educação, trabalho, cultura, microcrédito, capa-
citação e melhoria das condições habitacionais.  

O desenvolvimento de programas ou ações complementares ao Programa Bolsa Família é 
um compromisso assumido pelo município em parceria com órgãos e instituições municipais, 
estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, de extrema importância para o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de 
vulnerabilidade e pobreza.

São exemplos dessas ações os programas para alfabetização e aumento de escolaridade, qualifi-
cação e inserção profissional, formação de microempreendimentos, concessão de microcrédi-
to, estratégias de apoio à aquisição, construção ou reforma de unidade habitacional, produção 
e acesso à cultura e emissão de documentos de identificação civil.
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Verificou-se que 336 (83,8%) municípios desenvolviam algum programa ou ação complemen-
tar direcionado às famílias constantes do Cadastro Único. 

Não obstante ao fato de que a maioria dos municípios fiscalizados cumpre essa atribuição, re-
comendou-se à SENARC que solicitasse aos gestores locais o aperfeiçoamento dos programas/
ações oferecidos, bem como os orientasse acerca da importância da divulgação desses progra-
mas/ações, visando contribuir para a superação da situação de pobreza e de vulnerabilidade 
social das famílias inscritas no Cadastro Único. 

Dessa forma, o gestor federal promoveu a arti-
culação do PBF com outras ações e programas 
do Governo Federal, incentivando o atendimento 
prioritário das famílias beneficiárias e daquelas ins-
critas no Cadastro Único. Complementarmente, 
informou aos gestores municipais e coordenado-
res estaduais a respeito dessa parceria, das suas 
etapas de implantação e indicou o órgão respon-
sável no município ou no estado por essas ações e 
esses programas federais.  Além disso, elaborou o 
Guia para Articulação de Programas Complemen-
tares e implantou o Observatório de Boas Práticas 
na Gestão do PBF, incentivando a divulgação e a 
troca de experiências.

4.3. Questão Estratégica: Existe transparência pública 
dos beneficiários do Programa no município?

Subquestão estratégica:

4.3.1. Há divulgação da relação dos beneficiários do PBF no município? 

A divulgação da lista dos beneficiários do Programa Bolsa Família pelo município visa permitir 
maior transparência do processo de seleção das famílias beneficiárias por parte da Prefeitura. 
Essa ação fortalece o controle social local, ajudando a corrigir possíveis irregularidades e a con-
tribuir para o acompanhamento das condicionalidades das famílias beneficiárias.

Os dados mostram que em apenas 187 (46,6%) municípios havia evidências da divulgação da 
relação de beneficiários do programa pelo gestor municipal.

Tendo em vista os resultados obtidos, recomendou-se ao gestor federal que orientasse os gestores 
locais da necessidade de divulgação da relação de beneficiários, ressaltando a importância de tal ação 
para dar transparência ao Programa, identificar irregularidades e permitir possíveis denúncias.
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Por meio da publicação do “Informe nº 189”, de 23.9.2009, a SENARC alertou os municípios 
sobre a obrigatoriedade de disponibilização da relação de beneficiários do PBF, em locais de 
acesso público, como também por outros meios, a exemplo da internet. O próprio MDS infor-
mou que também disponibiliza a relação de todos os beneficiários na página do PBF (https://
www.beneficiossociais.caixa.gov.br/consulta/beneficio/04.01.00-00_00.asp).

4.4. Questão Estratégica: A Instância de Controle Social 
– ICS é atuante?

Subquestões estratégicas:

4.4.1. A ICS foi constituída atendendo ao critério de paridade entre governo e sociedade? 

O Controle Social do Programa Bolsa Família é realizado por meio das Instâncias de Controle 
Social (ICS), denominação dada ao conselho municipal do PBF, formalmente instituído pelo 
município, com base no termo de adesão do Programa. De acordo com a legislação, o controle 
social do Programa Bolsa Família pode ser realizado por conselho ou instância anteriormente 
existente. Dessa forma, em muitos municípios, o Conselho Municipal de Assistência Social as-
sume as atribuições da ICS. 

Esse colegiado tem por objetivo facilitar o acesso e a participação da população local no acom-
panhamento, monitoramento e fiscalização do PBF para garantir que as famílias mais necessi-
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tadas do município, que tenham perfil para receber o benefício, sejam realmente atendidas. O 
efetivo desenvolvimento das ações da ICS contribui para uma maior transparência das ações 
de gestão do PBF.

Como resultado dos trabalhos, constatou-se que, em 330 (82,3%) municípios fiscalizados, a 
Instância de Controle Social foi constituída atendendo ao critério de paridade de representan-
tes do governo e da sociedade, conforme preconiza a legislação. Além disso, em outros 10 
municípios (2,5%), as Instâncias não foram formalmente constituídas, mas atuavam na informa-
lidade atendendo ao critério de paridade.

Os resultados apurados demonstram que, na maioria dos municípios fiscalizados, as ICS fo-
ram regularmente constituídas. No entanto, foi recomendado à SENARC que requisitasse aos 
gestores municipais a constituição das ICS respeitando a intersetorialidade e a paridade entre 
governo e sociedade. 

4.4.2. A ICS tem acesso às informações básicas para acompanhamento do programa?

Para o pleno exercício das competências da ICS, ao conselho de controle social é franqueado 
acesso aos formulários do Cadastro Único do Governo Federal e aos dados e informações 
constantes em sistema informatizado desenvolvido para gestão, controle e acompanhamento 
do Programa Bolsa Família e dos Programas Remanescentes, bem como as informações rela-
cionadas às condicionalidades.
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Verificou-se que 303 (75,6%) Instâncias de Controle Social tinham acesso às informações bá-
sicas para o acompanhamento do Programa. No entanto, a falta dessas condições atingia 81 
(20,2%) ICS das 401 visitadas. Tal situação pode impactar de forma negativa a fiscalização da 
execução e do acompanhamento do Programa por parte da sociedade civil.

Para suprir a falha constatada foi recomendado ao gestor federal, conforme Notas Técnicas 1440 
e 2645/DSDES/DS/SFC/CGU-PR, de 10.7.2009 e 30.10.2009, que requisitasse aos gestores mu-
nicipais que dessem suporte ao efetivo funcionamento da ICS do Programa Bolsa Família. 

De forma a melhorar o acesso à informação, o gestor federal credenciou membros da ICS e 
disponibilizou o módulo de consulta do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC). Esse Sis-
tema é a ferramenta responsável pela administração dos benefícios financeiros do Programa 
Bolsa Família. O SIBEC permite consultas de benefícios, além da visualização de relatórios a 
respeito da situação geral dos benefícios em um estado ou município e demais conteúdos afe-
tos à operacionalização da administração de benefícios.

4.4.3. A ICS dispõe de meios adequados para exercer suas atribuições?

Foi constatado que 257 (64,1%) Instâncias de Controle Social do PBF dispunham de meios 
adequados para exercerem suas atribuições; contudo, 128 (32%) instâncias apresentavam es-
cassez de recursos destinados ao fortalecimento do controle social local (infraestrutura, capa-
citação, transporte, entre outros). 
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A ausência de meios adequados para a execução das atribuições das ICS compromete o desen-
volvimento das atividades de acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução do 
Programa Bolsa Família pela própria comunidade.

Visando o fortalecimento do controle social nos municípios, foi editado o Decreto nº 7332/2010, 
regulamentado pela Portaria GM/MDS nº 754/2010, que obriga o gestor local a destinar, no 
mínimo, 3% dos recursos transferidos aos municípios pelo Índice de Gestão Descentralizada 
(IGD) ao financiamento das atividades de apoio técnico operacional das ICS. 

Por meio das Notas Técnicas nº 1440 e nº 2645/DSDES/DS/SFC/CGU-PR, de 10.7.2009 e 
30.10.2009, foi recomendado à SENARC que orientasse os gestores municipais a garantir re-
cursos do IGD para ações de fortalecimento do controle social (infraestrutura, capacitação, 
transporte, entre outros).  

4.4.4. A ICS acompanha as condicionalidades nas áreas de educação e saúde?

Uma das principais atribuições da ICS envolve o trabalho em parceria com os conselhos de 
saúde, educação e assistência social do município para realizar o acompanhamento das condi-
cionalidades, visando garantir a oferta dos serviços de saúde e educação por parte do poder 
público às famílias beneficiárias; o monitoramento dos registros das condicionalidades e a ava-
liação das dificuldades encontradas pelas famílias para o cumprimento desses compromissos; e 
a demanda por soluções junto ao poder público local.

De forma a avaliar a atuação da ICS no acompanhamento das condicionalidades, as equipes de 
fiscalização buscaram observar se os membros das ICS realizavam visitas às escolas e postos 
de saúde no intuito de verificar a oferta dos serviços de saúde e educação pelo poder público 
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às famílias beneficiárias, monitorar os registros das condicionalidades e avaliar as dificuldades 
encontradas pelas famílias para o cumprimento desses compromissos.

Verificou-se que apenas 156 (38,9%) das Instâncias de Controle Social realizavam visitas às 
escolas e aos postos de saúde para acompanhar as condicionalidades. 

A ausência de acompanhamento das condicionalidades pela Instância de Controle Social pode 
comprometer a participação da sociedade no acompanhamento das atividades a cargo do ges-
tor municipal com relação à oferta dos serviços de educação e de saúde e do cumprimento das 
condicionalidades pelas famílias beneficiárias.

4.4.5. A ICS acompanha o cadastramento das famílias beneficiárias?

O acompanhamento do cadastramento das famílias pela ICS contribui para a construção e 
manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a realidade socioeconômica do município e 
assegure a fidedignidade dos dados, além de garantir a equidade no acesso aos benefícios das 
políticas públicas voltadas para as pessoas de baixa renda. 

Nessa questão, foi avaliado se os membros da ICS conheciam os procedimentos de cadastra-
mento, se verificavam a sua execução e se buscavam soluções junto ao gestor local no caso de 
ocorrências de situações de impedimento de cadastramento.

Constatou-se que 216 (53,9%) Instâncias de Controle Social acompanhavam os procedi-
mentos do cadastramento das famílias no Cadastro Único, mas 170 (42,4%) não cumpriam 
essa atribuição. 
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Ressalta-se que a ausência de acompanhamento dos procedimentos de cadastramento aumenta 
o risco da ocorrência de registros incompletos, informações desatualizadas ou inverídicas, que 
prejudicam o Programa, na medida em que podem comprometer o seu grau de focalização.

4.4.6. A ICS acompanha a gestão de benefícios?

A gestão de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) compreende todas as etapas necessá-
rias à transferência continuada dos valores referentes aos benefícios financeiros previstos na Lei 
nº 10.836/2004, desde o ingresso da família até o seu desligamento do Programa. 
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A ICS tem o dever de acompanhar os atos de gestão de benefícios, via consulta ao Sistema de 
Benefícios ao Cidadão (SIBEC), e avaliar se esses atos estão sendo realizados corretamente. 

Verificou-se que 221 (55,1%) Instâncias de Controle Social acompanhavam os procedimen-
tos de gestão dos benefícios do PBF no município, mas 168 (41,9%) ainda não cumpriam 
com essa atribuição. 

Importa ressaltar que a ausência do acompanhamento dos atos de gestão pode aumentar o 
risco de falhas na transferência de renda, tais como cancelamentos indevidos de benefícios, 
recebimento de benefícios por pessoas que não se enquadrem nos critérios de elegibilidade do 
Programa, entre outros. 

4.4.7. A ICS acompanha a oferta de programas/ações complementares?

Verificou-se que 232 (57,9%) Instâncias de Controle Social fiscalizadas acompanhavam a oferta 
de programas e ações complementares direcionadas às famílias beneficiárias do Bolsa Família e 
inscritas no Cadastro Único, para o desenvolvimento de suas capacidades e oferta de oportu-
nidades, visando a superação da vulnerabilidade social. No entanto, 154 (38,4%) ICS ainda não 
desenvolviam essa atribuição.

Tal quadro pode contribuir para a permanência da situação de vulnerabilidade da família, já que 
cabe à ICS, além de estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas que favoreçam 
a autonomia e emancipação das famílias beneficiárias, sensibilizá-las sobre a importância da 
participação nas oportunidades de inserção econômica e social oferecidas pelo município.

Frente às falhas encontradas quanto à atuação da ICS, nos itens 4.4.4 a 4.4.7 recomendou-se 
ao MDS que orientasse os órgãos de controle social dos municípios quanto ao cumprimento 
das atribuições previstas no Decreto n.º 5.209/2004 e na IN/MDS n.º 1/2005 e os gestores 



39

locais acerca da necessidade de disponibilização das informações, da estrutura física e logística 
necessárias para que o referido órgão exerça suas atribuições.

Dentre as principais medidas adotadas pela SENARC para fortalecer e respaldar a atuação das 
ICS, além da normatização quanto à destinação de 3% dos recursos transferidos aos municípios 
pelo Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para o financiamento das atividades de apoio téc-
nico operacional das instâncias municipais e estaduais de controle social do PBF, podem-se citar: 

a) Elaboração da Cartilha “Exercendo o Controle Social do Bolsa Família” e da Cartilha 
“Cartilha Olho Vivo – Controle Social do Programa Bolsa Família” (elaborada em parceria 
com a CGU).

b) Revisão do Guia de Atuação das ICS, que contém orientações sobre a aprovação da apli-
cação dos recursos do IGD pelas ICS.

c) Publicação do Informe Gestor nº 180, de 16.7.2009, ressaltando a importância do Con-
trole Social na gestão do Programa e informando quais as obrigações do Poder Público 
Municipal para que o controle seja realizado.

d) Capacitação de conselheiros municipais da assistência social e das ICS do PBF, que, se-
gundo dados extraídos do Relatório de Gestão da SENARC referente ao exercício de 2011, 
desde agosto de 2010 haviam sido capacitados 12.971 conselheiros pertencentes a 4.170 
municípios.

e) Elaboração dos vídeos “Controle Social do Bolsa Família: Capacitação de Conselheiros”, 
contendo 9 programas temáticos. Foram distribuídos 11.095 exemplares para os conselhei-
ros, gestores municipais, coordenadores estaduais e parceiros do Programa.

f) Desenvolvimento de curso no formato Ensino a Distância (EAD) para conselheiros do 
controle social do Programa.

g) Desenvolvimento e homologação dos aplicativos referentes ao módulo de Controle So-
cial no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF), a saber: Identificação das 
ICS; Acompanhamento da Atuação das ICS; Monitoramento do Desempenho das ICS; Ca-
lendário; e Relatórios.

4.5 Questão Estratégica: Os beneficiá-
rios estão cumprindo as condicionali-

dades do PBF?

Subquestões estratégicas:

4.5.1 A titular do benefício – mulher grávida ou nutriz – tem acompanhamento mé-
dico? 
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No que concerne ao cumprimento da condicionalidade da saúde, as gestantes ou nutrizes as-
sumem o compromisso de comparecer às consultas do pré-natal e a participar das atividades 
educativas desenvolvidas pelas equipes de saúde sobre aleitamento materno e cuidados gerais 
com a alimentação e saúde da criança. 

Do total de 996 famílias localizadas que possuíam gestantes ou nutrizes em sua composição, 
909 tinham acompanhamento médico.  Os dados indicam o cumprimento da condicionalidade 
no âmbito da amostra analisada, motivo pelo qual não foram feitas recomendações estruturan-
tes para a questão. 

4.5.2 Os filhos de 0 a 6 anos estão com suas cadernetas de vacinação atualizadas?

Outra condicionalidade da área da saúde a ser cumprida pelas famílias beneficiárias é o acom-
panhamento do calendário de vacinação das crianças menores de sete anos.

Verificou-se que do total de 3549 famílias localizadas que possuíam em sua composição familiar 
crianças menores de sete anos, 3453 estavam com a caderneta de vacinação atualizada. 

Considerando que quase a integralidade das crianças constantes da amostra estava com 
suas cadernetas de vacinação atualizadas, não foram feitas recomendações estruturantes 
para a questão. 
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4.5.3. Existem alunos beneficiários com frequência escolar inferior à estipulada pelo 
Programa?

Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente ma-
triculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os estudantes 
entre 16 e 17 anos devem ter frequência mínima de 75%.

Do total das 2.920 escolas visitadas, constatou-se que em apenas 363 (12,4%) destas havia 
pelo menos 1 aluno com frequência inferior a estipulada pelo Programa. 
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Tendo em vista que na grande maioria das escolas visitadas não foram identificados casos de 
descumprimento da condicionalidade da educação, não foram feitas recomendações estrutu-
rantes para esse ponto.

4.6 Questão Estratégica: O gestor mu-
nicipal está acompanhando adequada-

mente as condicionalidades do PBF? 

Subquestões estratégicas:

4.6.1 Existe técnico responsável pelo acompanhamento das condicionalidades das 
áreas de educação e de saúde?

Compete às secretarias municipais de educação e de saúde a indicação de responsável técnico 
para coordenar o sistema de frequência escolar e acompanhar as famílias do Programa no âm-
bito da saúde.

O acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF, por parte dos técnicos responsáveis, é 
importante para garantir a coleta das informações e identificar os casos de descumprimento 
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das condicionalidades, a fim de que os problemas que geraram o descumprimento possam ser 
resolvidos.

Em 350 (87%) municípios fiscalizados, existia técnico responsável pelo acompanhamento das 
áreas de educação e de saúde. Além disso, considerando os municípios em que existia apenas 
o técnico da área de saúde ou apenas o técnico da área de educação, essa quantidade aumenta 
para 373 (93%).

Assim, diante dos resultados encontrados, não foram feitas recomendações estruturantes. 

4.6.2 Há evidências de ações de mobilização e sensibilização das famílias para o cum-
primento das condicionalidades do Programa?

As condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. O trabalho de conscientização realizado pelo gestor local junto às famílias benefi-
ciárias sobre a necessidade do cumprimento das condicionalidades é importante para assegurar 
a continuidade do recebimento do benefício financeiro do Programa.

Verificou-se que 313 (78,1%) municípios visitados realizavam ações de mobilização e sensibi-
lização das famílias para o cumprimento das condicionalidades nas áreas de saúde e educação.
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Cabe ressaltar a mobilização promovida em conjunto pela SENARC, SNAS e Ministério da 
Educação, orientada pela Instrução Operacional Conjunta nº 08 SENARC/SNAS, de 15.3.2011, 
voltada aos coordenadores estaduais e gestores municipais envolvidos no acompanhamento 
das condicionalidades do Programa, no intuito de identificar e localizar os alunos que estavam 
sem o registro de informações escolares no Sistema Presença (alunos não localizados), permi-
tindo o acompanhamento da condicionalidade da educação. Como resultado, conforme infor-
mações extraídas do Relatório de Gestão da SENARC do exercício de 2011, foram identifica-
das 515.784 mil famílias nessa situação, das quais apenas 5,5% continuaram com pendências, 
tendo seus benefícios cancelados em novembro/2011. 

Em abril 2012, foi editada nova Instrução Operacional Conjunta, nº 15 SENARC/SNAS, com 
vistas a repetir o procedimento de regularização cadastral de alunos que se encontrarem na 
situação de não localizados.

Considerando que somente em 63 (15,7%) municípios visitados não há ações de mobilização e 
sensibilização das famílias para o cumprimento das condicionalidades e diante das ações empre-
endidas pela MDS para fomentar essa questão, a exemplo da Instrução Operacional Conjunta 
nº 08 SENARC/SNAS, de 15.3.2011, não foram formuladas recomendações estruturantes. 
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5. Conclusão

A partir das respostas às questões estratégicas inicialmente formuladas, foi possível realizar 
uma avaliação acerca da execução do Programa Bolsa Família no âmbito dos 401 municípios 
fiscalizados no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2011.

Conforme os resultados dos trabalhos, observa-se que, em relação à amostra de municípios 
fiscalizados, a Ação 8442 – Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de 
Pobreza e Extrema Pobreza tem atingido o seu público alvo, famílias pobres e extremamente 
pobres, por meio de transferência direta de renda, melhorando, assim, as condições socioeco-
nômicas dessas famílias.

A despeito das falhas pontuais, as famílias têm tido acesso a direitos sociais básicos nas áreas de 
educação e saúde, fato observado a partir da verificação de que a maior parte dos alunos das 
famílias atendidas tem alcançado a frequência escolar mínima estabelecida pelo Programa; as 
grávidas e nutrizes têm recebido acompanhamento médico e as crianças de 0 a 6 anos estão 
sendo vacinadas. 

De modo geral, o gestor municipal está acompanhando as condicionalidades do Programa, 
designando técnicos responsáveis por realizar o acompanhamento das condicionalidades nas 
áreas de educação e saúde e promovendo ações de mobilização e sensibilização das famílias 
para o seu cumprimento. 

Além disso, a maioria dos municípios fiscalizados demonstrou que tem oferecido programas/
ações complementares ao PBF. Ressalta-se, todavia, que o trabalho se restringiu a observar se 
essas atividades estavam sendo oferecidas, não sendo parte do escopo a avaliação da qualidade 
desses programas e ações, bem como sua eficiência no atingimento de um dos principais obje-
tivos do Programa: estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 
pobreza e extrema pobreza. 

Por outro lado, constatou-se a necessidade de melhoria no processo de atualização dos dados 
cadastrais dos beneficiários no Cadastro Único, verificada pela existência de famílias não loca-
lizadas nos endereços constantes do Cadastro Único, de titulares de benefícios falecidos, de 
famílias beneficiárias com renda per capita superior à estipulada pela legislação e de alunos não 
localizados nas escolas indicadas no referido cadastro.

Cabe destacar que a seleção dos beneficiários e a sua manutenção no Programa são realizadas com 
base nos dados constantes do Cadastro Único. Dessa forma, a integridade dos registros e a confia-
bilidade das informações, em especial aquelas relacionadas à unicidade dos registros, à composição 
familiar e à renda, são fundamentais para que efetivamente sejam atendidas as famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, de modo a garantir uma maior focalização do PBF. 
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O processo de atualização cadastral periódico adotado pela SENARC vem contribuindo para a 
melhoria da qualidade dos registros, tendo  aquela Secretaria realizado, em 2011 e 2012, o can-
celamento dos benefícios de 664.978 famílias, resultante das atualizações cadastrais de 2010 e 
2011. Dessa forma, anualmente são publicadas, pela SENARC/MDS, Instruções Operacionais 
com o objetivo de divulgar o planejamento e orientar os municípios sobre como proceder na 
referida Revisão Cadastral.

Ressalta-se que 53% das famílias identificadas por esta CGU com indícios ou evidências de ren-
da per capita superior à permitida pelo Programa foram canceladas e 40% estavam com seus 
cadastros atualizados, demonstrando que os esforços da SENARC em atualizar o Cadastro 
Único têm apresentado resultados significativos. A saída das famílias não elegíveis do Programa 
Bolsa Família possibilita que novas famílias que estão em condição de vulnerabilidade se tornem 
beneficiárias da Ação de Governo. 

Nesse contexto, também se destaca a importância da disponibilização, por parte do MDS, da Ver-
são 7 do Sistema de Cadastro Único a todos os municípios, pois permitirá às prefeituras realizar o 
cadastramento e a manutenção dos dados das famílias de baixa renda por meio de aplicação on-
line. Com isso, conforme site do Ministério, o gestor local passará a consultar dados diretamente 
na base nacional do Cadastro Único; realizar a inclusão, alteração e exclusão das informações de 
pessoa e famílias; realizar transferências de pessoas e famílias dentro de um mesmo município ou 
entre municípios; consultar o painel gerencial; solicitar agenda de relatórios sintéticos e analíticos; 
confirmar atualizações de Cadastro; e monitorar o acesso dos usuários. 

No entanto, conforme informações contidas no Relatório de Gestão do exercício de 2011 da 
SENARC, a migração dos dados do Cadastro Único para a nova versão não eliminou as pos-
síveis inconsistências nos dados cadastrais das famílias, sendo que esse tratamento somente 
será realizado quando da atualização dos cadastros pelo gestor local na Versão 7 do referido 
Sistema, podendo demorar até 2 anos para sua concretização. 

Cabe destacar também a edição da Portaria GM/MDS nº 319, de 29.11.2011, na qual foi alte-
rada a forma de cálculo do repasse de recursos do IGD, aumentando o valor de referência de 
R$ 2,50 para R$ 3,25 e multiplicando-se esse valor pela quantidade de cadastros válidos e atua-
lizados no Cadastro Único no município, e não mais pela quantidade de famílias que recebem o 
benefício. Tal medida visa estimular os municípios na execução das atividades de cadastramen-
to e de atualização dos cadastros de todas as famílias de baixa renda.

Com relação à transparência pública dos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme 
os resultados apresentados, esse processo estava sendo realizado de maneira deficiente. 
Ressalta-se que, independente do meio (impressão, internet, terminais de consulta) de di-
vulgação dos beneficiários no âmbito dos municípios, é essencial que a informação esteja à 
disposição de forma simples, clara e direta a qualquer cidadão a fim de facilitar a realização 
do controle social.
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Constatou-se, ainda, que, apesar das Instâncias de Controle Social do PBF estarem regular-
mente constituídas em termos da paridade nos municípios fiscalizados, há municípios em que 
as ICS não têm acesso às informações básicas para o acompanhamento do Programa e também 
não dispõem de meios adequados para exercer suas atribuições. 

Ainda na linha de controle social, verificou-se que muitas ICS são deficientes no acompanha-
mento, na avaliação e na fiscalização da execução do PBF. Essas deficiências podem compro-
meter a participação da sociedade no acompanhamento das atividades a cargo do gestor mu-
nicipal, referentes ao cadastramento, à gestão de benefícios, ao controle de condicionalidades, 
à oferta de programas complementares e à fiscalização do Programa. Dessa forma, o nível da 
eficácia e da efetividade do Programa pode ser comprometido. 

Como forma de assegurar que as ICS tenham apoio financeiro mínimo para a realização de 
suas atividades, a Portaria GM/MDS nº 754, de 25.10.2010, determina que, no mínimo, 3% 
dos recursos transferidos aos municípios pelo Índice de Gestão Descentralizada (IGD) devem 
ser voltados ao financiamento das atividades de apoio técnico operacional do controle social 
no município. 

Adicionalmente, o MDS promoveu capacitação voltada ao controle social nos municípios, ten-
do como foco a Assistência Social e o Programa Bolsa Família, em que, de agosto de 2010 a 
dezembro de 2011, foram capacitadas 12.971 pessoas em 4.170 municípios.  

Diante do exposto, espera-se que o atendimento às recomendações emitidas por esta CGU 
durante os trabalhos de avaliação da execução do Programa de Governo possam contribuir 
para a obtenção dos seguintes benefícios: 

• Melhoria das informações disponibilizadas aos atores locais envolvidos, acerca do funcio-
namento e da operacionalização do Programa.

• Melhoria das condições de gerenciamento do Cadastro Único.

• Melhoria da qualidade das informações do Cadastro Único.

• Aprimoramento do acompanhamento das condicionalidades pelo gestor local.

• Aumento da transparência das informações à sociedade no âmbito municipal.

• Atuação mais efetiva do controle social.

• Melhoria do cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias.  

• Incremento da oferta de programas/ações complementares ao PBF.

Por fim, apesar das falhas detectadas e da necessidade de verificações mais aprofundadas de 
algumas questões, tais como avaliação do Cadastro Único Versão 7, efetividade das ações mu-
nicipais complementares como porta de saída da situação de extrema pobreza/pobreza dos 
beneficiários do Programa, melhoria da atuação das Instâncias de Controle Social após a aplica-
ção de recursos do IGD, conclui-se que a Ação tem alcançado os seus principais objetivos no 
âmbito dos 401 municípios fiscalizados, proporcionando às famílias beneficiárias, além da trans-
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ferência direta de renda, o acesso à rede de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, por meio das condicionalidades, contribuindo para que as famílias rompam o 
ciclo da pobreza entre gerações.
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Anexo I – Municípios Fiscalizados

Do plano amostral foram selecionados e fiscalizados 401 municípios, elencados a seguir:

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

AC BRASILEIA AC CAPIXABA AC CRUZEIRO DO SUL

AC EPITACIOLÂNDIA AC FEIJÓ AC PORTO ACRE

AC RIO BRANCO AC RODRIGUES ALVES AC SENA MADUREIRA

AC TARAUACÁ AC XAPURI AL ARAPIRACA

AL BARRA DE SANTO 
ANTÔNIO

AL BARRA DE SÃO MIGUEL AL CORURIPE

AL GIRAU DO PONCIANO AL INHAPI AL LAGOA DA CANOA

AL LIMOEIRO DE ANADIA AL MACEIÓ AL OLHO D'AGUA GRANDE

AL PALMEIRA DOS ÍNDIOS AL PARICONHA AL PILAR

AL PORTO REAL DO 
COLÉGIO

AL QUEBRÂNGULO AL TEOTÔNIO VILELA

AM ANORI AM APUÍ AM BENJAMIN CONSTANT

AM BOA VISTA DO RAMOS AM BOCA DO ACRE AM CARAUARI

AM GUAJARÁ AM HUMAITÁ AM ITACOATIARA

AM JURUÁ AM LÁBREA AM MANACAPURU

AM MANAUS AM TAPAUÁ AM URUCARÁ

AP AMAPÁ AP LARANJAL DO JARI AP MACAPÁ

AP MAZAGÃO AP OIAPOQUE AP PORTO GRANDE

AP SERRA DO NAVIO AP SANTANA AP TARTARUGALZINHO

BA ALMADINA BA CABACEIRAS DO 
PARAGUAÇU

BA CAMAMU

BA CASTRO ALVES BA CÍCERO DANTAS BA FEIRA DE SANTANA

BA IBICUÍ BA JEREMOABO BA JUAZEIRO

BA JUCURUÇU BA MAIQUINIQUE BA RIACHAO DAS NEVES

BA SANTA BRÍGIDA BA SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA TUCANO

BA URUCUÇA CE ANTONINA DO NORTE CE BANABUIU

CE CANINDÉ CE FORTALEZA CE GRAÇA

CE GROAÍRAS CE GUARACIABA DO NORTE CE HIDROLÂNDIA

CE INDEPENDÊNCIA CE IRACEMA CE ITAPIPOCA

CE JAGUARUANA CE JIJOCA DE JERICOACOARA CE PARACURU

CE PARAMBU ES AFONSO CLÁUDIO ES ARACRUZ

ES BOA ESPERANCA ES CARIACICA ES GUAÇUI

ES IBITIRAMA ES LINHARES ES MUCURICI

ES MUNIZ FREIRE ES PIUMA ES SANTA LEOPOLDINA

ES SÃO DOMINGOS DO 
NORTE

ES SÃO MATEUS ES SOORETAMA

ES VIANA ES VITÓRIA GO APARECIDA DE GOIÂNIA

GO BURITI DE GOIAS GO CAMPO LIMPO DE GOIÁS GO CAMPOS BELOS
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MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

PE IGARASSU PE ITAPISSUMA PE JABOATAO DOS 
GUARARAPES

PE JOÃO ALFREDO PE MACHADOS PE MORENO

PE PAULISTA PE PEDRA PE RECIFE

PE RIACHO DAS ALMAS PI ALTOS PI AMARANTE

PI AROEIRAS DO ITAIM PI BRASILEIRA PI BURITI DOS LOPES

PI FRANCINÓPOLIS PI JATOBÁ DO PIAUÍ PI JOÃO COSTA

PI LUZILÂNDIA PI MARCOLÂNDIA PI PARNAÍBA

PI PATOS DO PIAUÍ PI PAVUSSU PI PORTO

PI RIBEIRO GONÇALVES PI SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI TERESINA

PR BANDEIRANTES PR BOA VENTURA DE SÃO 
ROQUE

PR CAMBIRA

PR CASCAVEL PR CATANDUVAS PR CURITIBA

PR FOZ DO IGUAÇU PR GUARATUBA PR IBAITI

PR ITAMBARACA PR LONDRINA PR LUNARDELLI

PR MARILANDIA DO SUL PR NOVA CANTU PR PAULA FREITAS

PR SABAUDIA PR SANTA CRUZ DO MONTE 
CASTELO

PR SANTA HELENA

PR SANTA IZABEL DO OESTE PR SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA

PR SÃO MATEUS DO SUL

RJ ANGRA DOS REIS RJ CABO FRIO RJ CARAPEBUS

RJ DUAS BARRAS RJ DUQUE DE CAXIAS RJ MESQUITA

RJ NILÓPOLIS RJ NITERÓI RJ NOVA FRIBURGO

RJ NOVA IGUAÇU RJ RIO BONITO RJ RIO DE JANEIRO

RJ SANTO ANTÔNIO DE 
PADUA

RJ SÃO FRANCISCO DE 
ITABAPOANA

RJ SAO GONÇALO

RJ SÃO JOAO DE MERITI RJ SAPUCAIA RJ SUMIDOURO

RJ TANGUÁ RJ VALENÇA RN ALTO DO RODRIGUES

RN ANGICOS RN CARAUBAS RN CARNAUBAIS

RN CEARA-MIRIM RN JARDIM DE PIRANHAS RN JOÃO DIAS

RN MARCELINO VIEIRA RN MOSSORÓ RN NATAL

RN PARANÁ RN POÇO BRANCO RN RAFAEL FERNANDES

RN RIACHO DE SANTANA RN SÃO BENTO DO TRAIRI RN SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

RN TOUROS RO MACHADINHO D'OESTE RO ROLIM DE MOURA

RO TEIXEIRÓPOLIS RR AMAJARI RR MUCAJAÍ

RR NORMANDIA RS ARROIO DO SAL RS CARAZINHO

RS ENCRUZILHADA DO SUL RS HULHA NEGRA RS MARIANA PIMENTEL

RS MONTENEGRO RS PASSO FUNDO RS PORTO ALEGRE

RS SALDANHA MARINHO RS SANTA BARBARA DO SUL RS SANTA MARIA

RS SÃO JOÃO DO POLESINE RS SÃO MARTINHO DA 
SERRA

RS SÃO NICOLAU

SC ARARANGUÁ SC BRUNÓPOLIS SC CRICIUMA

SC ENTRE RIOS SC FLORIANÓPOLIS SC GRAVATAL

SC IBIRAMA SC JARDINÓPOLIS SC JOINVILLE

SC MONTE CASTELO SC NAVEGANTES SC PIÇARRAS
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MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

SC PONTE SERRADA SC ROMELÂNDIA SC SANTA CECÍLIA

SC SÃO JOAQUIM SC SAUDADES SC URUPEMA

SC VARGEÃO SC XANXERÊ SE ARACAJÚ

SE ARAUÁ SE BARRA DOS COQUEIROS SE CANINDÉ DE SÃO 
FRANCISCO

SE CARIRA SE CUMBE SE GARARU

SE ITABI SE NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA

SE NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO

SE POÇO REDONDO SE PORTO DA FOLHA SE SALGADO

SE SIMÃO DIAS SE SIRIRI SP AMÉRICO DE CAMPOS

SP AVAÍ SP BARUERI SP BRAGANÇA PAULISTA

SP BURI SP CAMPINAS SP CARAPICUIBA

SP EMBU-GUAÇU SP GUARULHOS SP IEPÊ

SP JACUPIRANGA SP JAÚ SP MACAUBAL

SP MARTINÓPOLIS SP MONGAGUA SP NANTES

SP OCAUCU SP ORLÂNDIA SP OSASCO

SP RIBEIRÃO PRETO SP RIVERSUL SP SALTO GRANDE

SP SANTO ANDRE SP SÃO BERNARDO DO 
CAMPO

SP SÃO CARLOS

SP SÃO JOSE DOS CAMPOS SP SÃO PAULO SP SOROCABA

SP SUZANO SP TEODORO SAMPAIO TO ARAGUAINA

TO BARROLÂNDIA TO BURITI DO TOCANTINS TO CARRASCO BONITO

TO COMBINADO TO DIANÓPOLIS TO ITAPORÃ DO TOCANTINS

TO MATEIROS TO MONTE DO CARMO TO NAZARÉ

TO OLIVEIRA DE FÁTIMA TO PALMAS TO PRAIA NORTE

TO SANDOLÂNDIA TO TAGUATINGA
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MUNICÍPIOS FISCALIZADOS

GO CASTELÂNDIA GO CAVALCANTE GO CERES

GO CRISTALINA GO DOVERLÂNDIA GO FLORES DE GOIÁS

GO GOIÂNIA GO GUARINOS GO JARAGUÁ

GO LAGOA SANTA GO MAMBAÍ GO NOVO GAMA

GO PETROLINA DE GOIÁS GO PORANGATU GO RIALMA

GO RUBIATABA MA ARAME MA BREJO

MA CIDELÂNDIA MA CURURUPU MA GONÇALVES DIAS

MA ITINGA DO MARANHÃO MA SÃO PEDRO DA ÁGUA 
BRANCA

MA SÃO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS

MA TUTÓIA MG ÁGUAS VERMELHAS MG BELO HORIZONTE

MG CONCEIÇÃO DA BARRA 
DE MINAS

MG CONTAGEM MG IPABA

MG ITAMONTE MG JENIPAPO DE MINAS MG JOÃO MONLEVADE

MG JUIZ DE FORA MG PORTEIRINHA MG SANTA LUZIA

MG SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG SANTANA DA VARGEM MG TIMÓTEO

MG TRÊS PONTAS MG UBERLÂNDIA MS ANTÔNIO JOÃO

MS BATAYPORÃ MS CAMPO GRANDE MS CASSILÂNDIA

MS CORUMBA MS DOIS IRMÃOS DO BURITI MS DOURADOS

MS FÁTIMA DO SUL MS INOCÊNCIA MS NIOAQUE

MS PEDRO GOMES MS PORTO MURTINHO MS RIO BRILHANTE

MS RIO VERDE DE MATO 
GROSSO

MS SIDROLÂNDIA MS TRÊS LAGOAS

MT ARIPUANA MT BARRA DO BUGRES MT CÁCERES

MT CAMPINÁPOLIS MT CUIABÁ MT DENISE

MT GUARANTA DO NORTE MT GUIRATINGA MT JUSCIMEIRA

MT NORTELÂNDIA MT NOVA UBIRATÃ MT NOVO HORIZONTE DO 
NORTE

MT NOVO MUNDO MT PEIXOTO DE AZEVEDO MT PONTE BRANCA

MT ROSÁRIO OESTE MT SÃO JOSÉ DOS QUATRO 
MARCOS

MT SORRISO

MT VÁRZEA GRANDE PA ANANINDEUA PA BAGRE

PA BAIÃO PA BELÉM PA BREU BRANCO

PA DOM ELISEU PA IGARAPÉ-MIRIM PA JACUNDÁ

PA MARITUBA PA MOCAJUBA PA OURILÂNDIA DO NORTE

PA PORTO DE MOZ PA SANTA ISABEL DO PARÁ PA SANTARÉM

PA TUCUMÃ PA VITÓRIA DO XINGU PB ALHANDRA

PB AMPARO PB BARRA DE SANTANA PB BELÉM

PB CAMPINA GRANDE PB GUARABIRA PB ITATUBA

PB JOÃO PESSOA PB MARCAÇÃO PB MULUNGU

PB SALGADO DE SÃO FELIX PB SANTA CECÍLIA PB SAO JOSÉ DE PIRANHAS

PB SOBRADO PE AMARAJI PE ARCOVERDE

PE BEZERROS PE CAMUTANGA PE CARNAUBEIRAS DA 
PENHA

PE CARUARU PE DORMENTES PE GLÓRIA DO GOITA




