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A operacionalização da gestão de condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) ocorre 

por meio de sistemas informatizados disponíveis on-line, que permitem aos municípios obter 

as informações do conjunto de benefi ciários que deve ser acompanhado pelas condiciona-

lidades e, posteriormente, registrar as informações de frequência escolar e de saúde desses 

benefi ciários nos respectivos sistemas.

SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (SICON/PBF)

Integra todas as informações de gestão de condicionalidades e, por isso, mantém a interope-
rabilidade entre o Cadastro Único, o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), o Sistema de 

Acompanhamento da Frequência Escolar – Sistema Presença e o Sistema de Gestão do Bolsa 

Família na Saúde. É o Sicon que operacionaliza a gestão de condicionalidades do Programa. 

Principais funcionalidades:

 » Gera as listagem que indicam o público para acompanhamento de condicionalidades 
por meio das informações do Cadastro Único1 e da Folha de Pagamentos do PBF;

 » Envia as respectivas listagens ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da 
Saúde (MS), para o devido acompanhamento;

 » Consolida as informações do acompanhamento das condicionalidades2, realizado 
pelos Ministérios da Educação e da Saúde, identifi cando as famílias com benefi ciários 
que não conseguiram cumprir os compromissos e providenciando as repercussões3 em 
benefício das famílias por meio da interoperabilidade com os sistemas da saúde e da 
educação; 

 » Disponibiliza relatórios sintéticos e analíticos relativos aos processos que compõem a 
gestão das condicionalidades e norteiam a tomada de decisão.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Acesso: On-line. Os gestores estaduais e municipais do PBF têm a sua senha e devem atribuir 

a senha e o perfi l de acesso aos demais usuários.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOL-

SA FAMÍLIA (SISTEMA PRESENÇA)

Contém o nome e a escola de cada criança e adolescente que precisa ter a frequência escolar 

acompanhada. É no Sistema Presença que as Coordenações Municipais de Educação do PBF 

registram a frequência escolar do aluno a cada bimestre. Este é o Sistema que realiza o acom-

panhamento da condicionalidade de educação com o registro individualizado da frequência 

escolar dos benefi ciários integrantes do público.

1   Instrumento que possibilita a identifi cação e caracterização das famílias brasileiras de baixa renda. 

2  Para a educação, crianças de 6 a 15 anos, que devem frequentar 85% das aulas; e adolescentes de 16 e 17 anos, que devem frequentar 
75%. No caso da saúde, crianças até 7 anos, que devem cumprir o calendário de vacinação e serem pesadas e medidas; e gestantes que 
devem fazer o acompanhamento pré-natal.

3  São efeitos que podem afetar os benefícios das famílias, de acordo com a situação da família e os motivos do descumprimento.
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Principais funcionalidades:

 » Contém as informações das crianças e adolescentes do PBF que precisam ter a frequ-
ência escolar acompanhada;

 » Recebe o registro da frequência escolar de cada criança e adolescente benefi ciário 
do PBF;

 » Disponibiliza os dados consolidados do monitoramento, na forma analítica e sintética, 
à rede de gestores e operadores da condicionalidade de educação;

 » Envia ao MDS os resultados do acompanhamento da frequência escolar dos benefi ci-
ários do PBF.

Responsável: Ministério da Educação (MEC).

Acesso: On-line. Os coordenadores estaduais e municipais do PBF na educação têm sua senha 

e devem atribuir a senha e o perfi l de acesso aos demais usuários auxiliares.

CONDICIONALIDADE DE EDUCAÇÃO: ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL

Obs.: Os representantes estaduais acessam os sistemas na modalidade de consulta e geram 

relatórios que subsidiam o monitoramento do acompanhamento das condicionalidades de 

educação.

SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE

Contém o nome de todas as pessoas da família que precisam ser acompanhadas pela saúde. 

É neste sistema que as Coordenações Municipais de Saúde registram as informações de peso 

e altura, as relativas à vacinação das crianças e ao pré-natal realizado com as gestantes no 

semestre. É o Sistema que permite o acompanhamento das condicionalidades de saúde vol-

tadas à infância e à gestação.
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Principais funcionalidades:

 » Contém as informações de todos os integrantes da família que precisam ter a avalia-
ção nutricional, a vacinação e o pré- natal acompanhados pelas equipes de saúde nos 
municípios; 

 » Permite observar, por integrante, informações importantes sobre a situação de saúde 
e nutrição, como o cumprimento ou não do calendário de vacinação, do pré-natal e infor-
mações sobre peso e altura, que possibilitam diagnósticos nutricionais;

 » Recebe o registro do acompanhamento de saúde das famílias;

 » Gera relatórios consolidados com resultados de acompanhamento da saúde das famí-
lias benefi ciárias, que servem como instrumentos de avaliação e estudos para a atuação 
na política pública.

 » Envia ao MDS os resultados do acompanhamento da saúde das famílias benefi ciárias 
do PBF

Responsável: Ministério da Saúde (MS)

Acesso: On-line. A parte de geração de relatórios é de acesso público.

Os Sistemas utilizados para o acompanhamento de Condicionalidades constituem-se no prin-

cipal ferramental de uma complexa rede intersetorial e federativa que monitora e avalia, re-

gularmente, a oferta e o acesso aos serviços de educação e saúde de mais de 14 milhões de 

famílias benefi ciárias do Programa.

CONDICIONALIDADE DE SAÚDE: ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL

Obs.: Os representantes estaduais acessam os sistemas na modalidade de consulta e geram 

relatórios que subsidiam o monitoramento do acompanhamento da condicionalidade de saú-

de.


