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Programa Bolsa Família (PBF)
Área temática

Transferência de renda.
Programa de transferência direta de renda às famílias em situação

Descrição sintética

de pobreza e extrema pobreza, com condicionalidades nas áreas de
saúde e educação.
Reduzir a pobreza e a extrema pobreza por meio da transferên-

Objetivo geral

cia de renda às famílias e do acesso a serviços básicos de saúde e
educação
»» Alívio imediato da pobreza por meio da transferência de renda;
»» Promover a inclusão social e a melhoria das condições de vida
das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;

Objetivos específicos

»» Reforçar o acesso aos direitos sociais nas áreas de saúde, educação e assistência social a fim de interromper o ciclo intergeracional
de reprodução da pobreza;
»» Desenvolver ações complementares voltadas à geração de trabalho e renda.

Ano de início
Atores responsáveis

2003.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC).
»» Governos estaduais, municipais, do Distrito Federal;

Outros atores
envolvidos

»» Ministério da Educação;
»» Ministério da Saúde;
»» Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS);
»» Caixa Econômica Federal (CEF).
Gestão descentralizada e compartilhada, com responsabilidades
específicas para os governos federal, estaduais, municipais e do
Distrito Federal.
O benefício é disponibilizado mensalmente para cada família, por

Gestão e execução

meio de um cartão magnético, de uso pessoal e intransferível.
Para receber o benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais, atender ao perfil socioeconômico
requerido e cumprir condicionalidades nas áreas de educação (frequência escolar) e saúde (vacinação e pré-natal).
Famílias em situação de pobreza extrema (aquelas com renda fami-

Público-alvo

liar igual ou inferior a R$ 77,00 por pessoa) e famílias em situação
de pobreza (entre R$ 77,01 e R$ 154,00).

Critérios de seleção

Renda per capita familiar mensal e composição familiar (se há crian-

do público-alvo

ças, adolescentes, jovens, mulheres grávidas ou nutrizes).

Cobertura

Nacional (100% dos municípios e estados aderiram ao PBF).

Fontes de
financiamento

Recursos orçamentários federais.
Mais informações podem ser obtidas por meio do Manual de Gestão

Informações

do Programa Bolsa Família, do link www.mds.gov.br/bolsafamilia e

complementares

através da ficha descritiva, disponível no site WWP (https://wwp.
org.br/).
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