COMO SE DÁ A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA?

Julho de 2017
O Programa Bolsa Família (PBF)1 disponibiliza mensalmente benefícios a cerca de 13 milhões
de famílias residentes no território brasileiro, com beneficiários em todos os 5.570 municípios.
Para a efetivação dos pagamentos e a gestão dos benefícios, o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) contratou o banco público Caixa Econômica Federal (Caixa)2, responsável pela
operação e pela gestão tecnológica do sistema do Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único)3 e do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), que possibilita intervenções e acompanhamento dos benefícios do Bolsa Família. Além disso, opera
os pagamentos e emite os cartões magnéticos para saques (o Cartão Social do Bolsa Família).
As operações e processos mobilizados para efetivar os pagamentos dos benefícios do PBF
são coordenados no nível federal pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc)
do MDS. A gestão de benefícios no nível federal engloba operações de habilitação, seleção e
concessão de benefícios financeiros4. No nível local, os municípios atuam para informar as famílias beneficiárias sobre seu ingresso no programa, garantir o recebimento do Cartão Social
do Bolsa Família5 e viabilizar a retirada do benefício em seu período de validade. É responsabilidade dos municípios, dentre outras: inserir as informações declaradas pelas famílias no
Cadastro Único; realizar o acompanhamento das condicionalidades, e; realizar e compreender
as atividades de gestão de benefícios, orientando as famílias para a resolução das situações
que podem ter gerado um bloqueio, suspensão ou cancelamento de benefício.
As alterações observadas no Cadastro Único, assim como os resultados do acompanhamento
das condicionalidades são refletidos mensalmente nos benefícios do Bolsa Família. Todos os
meses há concessões de novos benefícios que, somados aos benefícios em vigência, compõem a folha de pagamento do Bolsa Família. Para alcançar a concessão do benefício, as
famílias devem passar pelas fases de habilitação e seleção. Além disso, um programa desta
magnitude e complexidade se dá conforme uma ordem, neste documento denominada fluxo
de processos, conforme detalhado na imagem a seguir:
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Para mais informações, veja: wwp.org.br/politica-social/bolsa-familia/

2
Banco público vinculado ao Ministério da Fazenda, administrado pelo Governo Federal. É o quarto maior banco do país, com ampla
rede de atendimento. Possui tradição em operações na área social, como o pagamento do Seguro Desemprego, a administração do Fundo
de Amparo ao Trabalhador, o financiamento de habitação popular e saneamento básico, entre outras ações. Na implementação dos programas federais de transferência de renda que antecederam a criação do PBF, a Caixa atuou como agente operador.
3

Para mais informações, veja: wwp.org.br/politica-social/cadastro-unico/

4
A Senarc também é a responsável pelas ações sobre os benefícios, como as repercussões por descumprimento de condicionalidades,
já abordadas pelo WWP nos produtos disponíveis neste link: wwp.org.br/publicacao/condicionalidades-do-programa-bolsa-familia-como-funciona/
5
Cartão magnético por meio do qual se transfere o dinheiro correspondente aos benefícios do Programa. No cartão constam 13 números, onde os 11 primeiros correspondem ao número do NIS – Número de Identificação Social – além do nome do Responsável Familiar. Os
dois últimos dígitos referem-se ao número da via do cartão.
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Figura 1: Fluxo processual das ações de pagamento do Programa Bolsa Família.
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1. A HABILITAÇÃO DAS FAMÍLIAS
Etapa dedicada a identificar todas as famílias que estejam aptas a receber o benefício. Não se
trata de uma garantia de recebimento do benefício. Serão habilitadas as famílias cadastradas
no Cadastro Único, com informações atualizadas nos últimos dois anos. Além disso, devem
possuir perfil de renda e composição familiar que as tornem elegíveis para o PBF6.

2. A SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS
Nesta etapa são definidas quantas famílias terão o benefício concedido e sua ordem de entrada no programa. O cálculo mensal do número de famílias tem como referência a disponibilidade orçamentária e a estimativa de pobreza para o município7. São priorizados os municípios
que apresentam menor percentual de cobertura do Programa frente à estimativa de famílias
em situação de pobreza. Do ponto de vista das famílias, a ordem de entrada das famílias no
programa está relacionada a critérios de priorização de determinados grupos, definidos conforme graus de vulnerabilidade8. São consideradas prioritárias ao ingresso no programa:

»
»
»
»
»

Famílias com crianças em situação de trabalho infantil;
Famílias com integrantes libertos de situação análoga à de trabalho escravo;
Famílias quilombolas;
Famílias indígenas;
Famílias com pessoas catadoras de material reciclável.

As demais famílias são ordenadas pelos critérios de menor renda mensal por pessoa e maior
número de crianças e/ou de adolescentes de 0 a 17 anos.

6
Atualmente, as famílias devem ter renda familiar per capita de até R$ 85,00 mensais; ou entre R$ 85,01 e R$ 170,00 mensais desde
que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição.
7
Para mais informações, vide: wwp.org.br/publicacao/gestao-da-informacao-a-construcao-do-mapa-da-pobreza-e-do-mapa-de-oportunidades-e-servicos-publicos/
8

Conforme artigo 7º da Portaria MDS nº 341 de 2008.
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3. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO PBF
Os benefícios são concedidos às famílias de acordo com a sua renda familiar por pessoa, o
número de pessoas na família e se existem crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos ou grávidas em sua composição. A concessão é atribuição exclusiva do MDS, que aciona a Caixa
Econômica Federal para que as famílias habilitadas e selecionadas passem a ser beneficiárias.
O processo é impessoal, realizado pelo SIBEC, operado pela Caixa.

4. A COMPOSIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PBF9
Quando o benefício é concedido, as informações da família são incluídas na folha de pagamento do Bolsa Família. A folha de pagamento é uma base de dados mensal que contém
todas as famílias beneficiárias, identificando o Número de Identificação Social (NIS)10 do responsável familiar e o valor do benefício, além de outras informações. Paralelamente é emitido
o Cartão Social do Bolsa Família, com nome e NIS do responsável familiar e com a logomarca
do Programa, sendo o principal meio de identificação dos beneficiários.

5. ASPECTOS OPERACIONAIS DA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL
DO BOLSA FAMÍLIA
Até 2006, os cartões do Bolsa Família eram entregues pelas agências bancárias da Caixa
Econômica Federal, demandando o deslocamento dos beneficiários para retirá-los. Para aumentar a eficiência da entrega dos cartões, passou-se a utilizar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios)11 para o envio do cartão ao endereço registrado no Cadastro
Único.
Ouvidoria da CAIXA - Reclamações, sugestões e elogios: 0800 725 7474

Ligue Grátis: 0800 707 2003 ou 0800 726 0101

O portador deste cartão assume o compromisso de cumprir as
obrigações do programa ou perderá o direito aos benefícios.
Este cartão é pessoal. Em caso de perda ou roubo ligue 0800 726 0101.

www.caixa.gov.br

Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário

9
O Benefício Básico é concedido a todas as famílias em situação de extrema pobreza. O Benefício Variável (BV) é concedido por cada
integrante na faixa etária de 0 a 15 anos, mulheres gestantes ou nutrizes, com o limite de até cinco benefícios por família. O Benefício Variável
Vinculado ao Adolescente (BVJ) é concedido por integrante na faixa etária de 16 e 17 anos, com o limite de até dois benefícios por família.
O Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP) é concedido apenas às famílias que, mesmo recebendo os demais benefícios do
Bolsa Família, permanecem em situação de extrema pobreza. O valor do BSP é o necessário para que a renda per capita da família ultrapasse
a linha de extrema pobreza. Para compreender melhor a composição do Bolsa Família, por favor veja o artigo WWP “Como são definidos os
benefícios que compõem o Programa Bolsa Família (PBF)?”, disponível no link: wwp.org.br/politica-social/bolsa-familia/
10
De caráter único, pessoal e intransferível, o NIS é atribuído pela Caixa Econômica Federal de acordo com regras como: obrigatoriedade de fornecimento do nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e número de documento de identificação. Com o NIS
o sistema pode localizar a pessoa cadastrada com facilidade, além de servir para atualização de dados do indivíduo.
11
Os Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – é uma empresa pública federal responsável pela execução do sistema de
envio e entrega de correspondências no Brasil, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
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A entrega de cartões foi aperfeiçoada com: i) o uso de informações e relatórios gerenciais
sobre o volume de cartões a serem entregues; ii) a participação da gestão municipal do Bolsa
Família no processo; iii) a ampliação da quantidade de canais de atendimento da Caixa para
solicitações relacionadas aos cartões, e; iv) com a melhoria da captação e do registro do endereço da família no Cadastro Único.
O processo para entrega do Cartão Social do Bolsa Família aos beneficiários inicia com a solicitação da concessão do benefício pelo MDS. A Caixa inclui o beneficiário na folha de pagamento do Programa e determina a emissão do cartão em seu sistema. O cartão é emitido com
um número de rastreamento para controle dos Correios. O cartão é enviado para os Correios,
que entrega no endereço indicado no Cadastro Único12.
Junto com o cartão, a família recebe orientações sobre o Programa e procedimentos para
ativá-lo e receber o benefício. As orientações indicam que o responsável familiar deverá telefonar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão da CAIXA para solicitar a ativação do cartão
e sua liberação para que ele possa realizar o cadastramento da senha do cartão em uma Lotérica (correspondente da CAIXA) ou em uma agência da CAIXA. Neste momento é necessária
a assinatura de um termo de responsabilidade pelo responsável familiar, titular do cartão.
Estima-se que todo o processo, da inclusão na folha à ativação do cartão, dure até 45 dias.
O cartão deve ser ativado pelo responsável familiar em uma Lotérica ou agência da CAIXA em
um prazo de 180 dias, depois do qual perde a validade. Depois deste prazo, será necessária
uma nova emissão de cartão.
O Cartão Social do Bolsa Família é a forma mais usual de saque dos benefícios: em maio de
2017, 73% das operações de retiradas de benefícios foram realizadas por esse meio. Entretanto, há duas outras formas de retirada dos benefícios Bolsa Família: o crédito em conta bancária e o pagamento off-line por meio de guia bancária, usado em situações em que o beneficiário, por algum motivo fortuito, não dispõe do cartão. Este procedimento só é realizado nas
agências da Caixa, pelo responsável familiar portando documento de identificação. Trata-se
de forma de saque muito pouco usada e de elevado custo operacional. Uma variação dessa
forma de operação é o saque especial utilizado por equipes volantes da Caixa para situações
em que não há terminal bancário ativo na localidade.

6. LOGÍSTICA DE PAGAMENTO
Todos os meses é gerada a folha de pagamento do Bolsa Família com informações de todos
os responsáveis familiares identificados pelo Número de Identificação Social – NIS. Sua base
de dados é processada no início de cada mês pela Caixa Econômica Federal e os benefícios
liberados para saque conforme o calendário de pagamento. O pagamento é realizado nos
dez últimos dias úteis de cada mês, em dias diferentes a depender do algarismo final do NIS
do responsável familiar. Com isso, evita-se que o pagamento do benefício do Bolsa Família
coincida com o período de maior quantidade de operações bancárias, o início de cada mês.
Tal prática também contribui para organizar o fluxo da demanda por serviço de saque do
benefício, evitando o excesso de solicitações em um único dia.

12
Na ausência do responsável familiar para o recebimento do cartão, a entrega só será realizada para uma pessoa maior de 18 anos.
Caso não consiga realizar a entrega após 3 tentativas, o cartão fica disponível na agência dos Correios por 20 dias. Caso não seja buscado
pelo beneficiário, é devolvido à Caixa e deverá ser retirado pelo titular na agência mais próxima à sua residência.
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O calendário de pagamento do benefício é divulgado em cada início de ano, informando o
dia a partir do qual o benefício estará disponível para saque na rede de terminais da Caixa.
O calendário é amplamente divulgado entre os beneficiários, por meio de sítio na internet e
cartazes. Desde 2015, a data de saque do próximo pagamento foi inserida no extrato bancário
do benefício.
Figura 2: Calendário de pagamento do Bolsa Família para 2017

Fonte: MDS, 2017.
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