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RESOLUÇÃO nº 005, de 25 de fevereiro de 2016. 
 

APROVA o Rela tór io  de  execução  

do Plano de Ação Intersetoria l  do  

Programa Bolsa Família  de 2015.  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 15 de dezembro de 2015 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Municipal nº. 4.537/07, e:  

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta n.º 01/2015 - SEDS/SEED/SESA que 

apresenta orientações para criação e fortalecimento das Coordenações Municipais 

Intersetoriais do Programa Bolsa Família e traz o modelo de Plano de Ação Intersetorial 

do Programa Bolsa Família a ser seguido pelo município. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 12.296 de 27 de abril de 2015 que cria a 

Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família. 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Secretaria Municipal de Educação SEMED 

elaboraram de forma conjunta o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família, o qual 

será executado no ano de 2016. 

 

CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 1845 de 27 de novembro de 2015 assinado 

pelos secretários da SEASO, SEMED e SESAU, que solicita a aprovação do Relatório 

Anual das Atividades do Plano de Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família de 

2015. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- APROVAR o Relatório de execução do Plano de Ação Intersetorial  

do Programa Bolsa Família de 2015.  Conforme anexo. 

 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a data de 15 de dezembro de 2015. 

 

Cascavel, 25 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO CMAS Nº 005 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016 

 
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PLANO DE AÇÃO DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA O ANO DE 2015. 

 

 Em relação a infraestrutura do Cadastro Único: 

Objetivo:  Dar continuidade ao processo de descentralização do Cadastro Único 

 

Ação: Deslocar equipe volante do Cadastro Único - CADÚNICO para realização de 

cadastramento e atualização cadastral de famílias de forma descentralizada em parceria com os 

serviços socioassistenciais. 

 

 

Objetivo: Ampliar a equipe do Cadastro Único. 

 

Ação: Ampliar a equipe com a contratação de funcionários efetivos, de nível médio, para dar 

continuidade ao processo de descentralização do CADÚNICO, iniciado em 2014. 

 

Objetivo: Utilizar de meios de comunicação para aprimorar a prestação de informações e 

atendimento aos usuários. 

Ações: 

 Verificar a possibilidade de disponibilizar aos Serviços Socioassistenciais 

agendamento online para atendimento no CADÚNICO, através do IRSAS – Sistema utilizado 

pela Rede Socioassistencial do município. 

 Através de contato telefônico, informar aos beneficiários do Programa Bolsa Família 

sobre atualização cadastral, bem como demais informações referentes ao CADÚNICO. 

 

 

Objetivo: Aperfeiçoar a infraestrutura do Posto de Atendimento do Cadastro Único 

existente atualmente. 

Ações: 

 Adquirir mobílias, computadores e outros eletrônicos com recursos do Índice de 

Gestão Descentralizada do Munícipio - IGD-M, buscando melhorar a qualidade do 

atendimento prestado ao usuário. 

 Ver a possibilidade de adquirir internet banda larga, acima de 15 megabytes. 

 

No ano de 2015 ocorreu uma ampliação da equipe do Cadastro Único com a contratação de 03 

Agentes Administrativos e 10 estagiários. A ampliação da equipe permitiu a descentralização do 

atendimento do Cadastro Único nos Serviços socioassistenciais, sendo: em março de 2015 no 

CRAS Periolo, em outubro de 2015 no Centro da Juventude, CRAS CEU e CRAS Cascavel 

Velho. Para esta descentralização, é importante salientar que a SEASO avaliou as Unidades que 

poderiam estar recebendo a equipe do Cadastro Único considerando as estruturas físicas e os 

serviços de internet disponíveis. 

Em relação ao agendamento online, ainda não foi possível disponibilizar tal ferramenta, no 

entanto, houve a instalação de uma central telefônica com 05 linhas que passou a funcionar em 

outubro de 2015. 

No ano de 2015 também foi realizada uma reforma com o aumento de guichês que possibilitou 

acolher os novos funcionários e aumentar o número de atendimentos diários, o que 

consequentemente diminui a espera no agendamento. 

 

 Em relação às atividades de Capacitação: 

Objetivo: Capacitar as equipes da Saúde, Educação e Assistência Social a cerca do 

Programa Bolsa Família, buscando consolidar estratégias conjuntas para o 
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acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa. 

Ações: Através da Gestão de Benefícios e Transferência de Renda: 

 Dar continuidade ao processo de capacitação iniciado em 2014 com os Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social -  CREAS, Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS e Serviços Referenciados sobre o Programa Bolsa família e 

o Sistema de Condicionalidades - SICON, buscando o acompanhamento das famílias 

beneficiárias, conforme o Pacto de Aprimoramento do SUAS e o Protocolo de Gestão 

Integrada de Benefícios e Serviços Socioassistenciais. 

 Dar continuidade ao processo de capacitação das equipes de Saúde, iniciado 

em 2014, sobre o Programa Bolsa Família e o acompanhamento de condicionalidades 

da saúde. 

 Iniciar o processo de capacitação sobre o Programa Bolsa Família para as 

equipes das Escolas, principalmente os Operadores do Sistema Presença. 

 

 

Objetivo: Realizar o II Seminário do Programa Bolsa Família. 

Ação: Realizar o Seminário, buscando integrar os profissionais envolvidos com o Programa 

nas três esferas: Saúde, Educação e Assistência Social. 

 

No ano de 2015, foram realizadas as seguintes atividades de capacitação sobre o Programa 

Bolsa Família: 

 08.04.2015 – Realização do II Seminário Intersetorial do Programa Bolsa 

Família (realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e Instância Municipal 

de Controle Social do PBF com apoio das Secretarias Municipais de Assistência social, 

Saúde e Educação). 

 27.07.2015 – Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CRAS CEU. 

 17.08.2015 – Capacitação sobre o Programa Bolsa Família para a Proteção 

Social Especial e Conselheiros do CMAS. 

 21.08.2015 -  Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CRAS Cascavel Velho. 

 26.08.2015 - Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CREAS 1. 

 27.08.2015 – Capacitação sobre o Programa Bolsa Família com as equipes de 

Educação (operadores do Sistema Presença). 

 31.08.2015 - Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CRAS Interlagos, Eureca I e Centro da 

Juventude. 

 02.09.2015 - Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CREAS 3. 

 08.09.2015 - Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CRAS PERIOLO. 

 05.10.2015 – Capacitação sobre o Programa Bolsa Família com as equipes de 

Saúde. 

 13.10.2015 – Capacitação com as equipes de Saúde sobre o Programa Bolsa 

Família. 

 03.11.2015 - Capacitação sobre o Programa Bolsa Família e Sistema de 

Condicionalidades para a equipe técnica do CRAS XIV de Novembro. 

Nos Serviços Socioassistenciais, as atividades foram realizadas com o objetivo de capacitar as 

equipes de CRAS e CREAS sobre o Programa Bolsa Família e o Acompanhamento Familiar no 

Sistema de Condicionalidades – SICON. Nos encontros foram trabalhadas as especificidades do 

Programa Bolsa Família para que as equipes pudessem orientar as famílias atendidas pelo 

CRAS e CREAS. Também foi abordado sobre o SICON e suas funcionalidades, pois os 

acompanhamentos familiares realizados precisam ser registrados neste sistema. 
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Para os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social, foi realizada a capacitação 

sobre o Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Esta atividade foi realizada conforme 

solicitação no próprio Conselho que é quem delibera sobre os recursos a serem aplicados, 

principalmente o IGD-M. 

Para as equipes de Saúde e Educação, os encontros possibilitaram uma aproximação com o 

Programa Bolsa Família e com a importância do trabalho intersetorial. Também, os encontros 

objetivaram instrumentalizar as equipes sobre o funcionamento do Programa para que pudessem 

realizar orientações às famílias acompanhadas nas condicionalidades da saúde e educação. 

O II Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família foi realizado pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social e Instância Municipal de Controle Social do PBF com apoio das 

Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação. O evento contou com a 

presença do coordenador Estadual de Renda e Cidadania, Sr. Nircélio Zabot, contou com 

aproximadamente 500 participantes de Cascavel e municípios da região. 

 

 Em relação às ações de descumprimento de condicionalidades do Programa 

Bolsa Família: 

Objetivo: Realizar ações de prevenção ao descumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

Ações: 

 Realizar atendimentos individuais e em grupo nos CRAS, com as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, através do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à família – PAIF, visando o acompanhamento e a prevenção do 

descumprimento de condicionalidades. Trata-se aqui, não apenas do descumprimento 

de condicionalidades como a perda da renda proveniente do beneficio, mas a 

prevenção de agravos a criança e ao adolescente relacionado à saúde e educação. 

 Aprimorar ações com as áreas de saúde e educação para que as equipes 

possam auxiliar na orientação às famílias sobre o descumprimento de 

condicionalidades, na realização de atividades no território, nas reuniões de pais de 

alunos, no momento da pesagem, entre outros. 

 

Objetivo: Realizar atendimento as famílias do Programa Bolsa Família em 

descumprimento de condicionalidades, com prioridade para o efeito de suspensão, 

conforme Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. 

Ações: 

 Disponibilizar para os CRAS as listas de descumprimento de 

condicionalidades por território de atendimento para que possam traçar estratégias de 

busca ativa e identificação das famílias em descumprimento, com prioridade para o 

efeito de suspensão.  

 Registrar a ocorrência – FAMÍLIA EM DESCUMPRIMENTO DE 

CONDICIONALIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA no Sistema IRSAS, 

para que as equipes dos CREAS, CRAS e Serviços Referenciados possam identificá-

las, realizando os devidos atendimentos com registro no SICON. 

 A Gestão de Benefícios e Transferência de Renda participar das reuniões da 

Proteção Social Básica com a presença das Coordenadoras de CRAS, buscando 

sensibilizar sobre o atendimento prioritário do PAIF às famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família. Da mesma forma, participar de reunião da Proteção Social 

Especial, buscando sensibilizar sobre o atendimento às famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família pelo PAEFI. 

 Construir um fluxo de atendimento para as famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família em descumprimento de condicionalidades com a Saúde, Educação e 

Assistência Social. 

 

A Gestão de Benefícios e Transferência de Renda (Divisão de Proteção Social Básica) 

disponibilizou as listas de descumprimento de condicionalidades por repercussão para todos os 
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CRAS, bem como realizou o registro das famílias em descumprimento de condicionalidades no 

Sistema IRSAS. 

A partir destas informações e das atividades de capacitação proporcionadas pela gestão, os 

CRAS durante os atendimentos realizados, através do IRSAS, identificaram as famílias que se 

encontravam em situação de descumprimento, sendo possível a realização de orientações. Segue 

a ocorrência do IRSAS: 

 
 

Além das orientações e atendimentos realizados a partir da identificação no IRSAS, os CRAS 

realizaram a busca ativa para atendimento às famílias em descumprimento de condicionalidades, 

conforme planejamento de cada CRAS. Para as famílias em efeito de suspensão, consideradas 

prioritárias para o acompanhamento, buscou-se a realização de atendimentos particularizados, 

onde o técnico registrou o Acompanhamento Familiar no Sistema de Condicionalidades – 

SICON, bem como realizou o registro do Recurso neste Sistema. Durante o ano de 2015, de 

janeiro até 25 de novembro os CRAS estavam realizando o Acompanhamento Familiar com 

registro no SICON para 144 famílias, beneficiárias do Programa bolsa Família em 

descumprimento de condicionalidades. 

Em alguns dos CRAS, para as famílias em efeito de Advertência e Bloqueio buscou-se a 

realização de atividades coletivas com palestras informativas a respeito do Programa Bolsa 

Família com objetivo de realizar a prevenção para que não evoluam para o efeito de suspensão. 

É importante salientar que as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no que compete 

a política pública de Assistência Social, devem ser acompanhas nos CRAS pelo PAIF e nos 

CREAS pelo PAEFI. Para tanto, foram realizadas atividades de capacitação nos CREAS 1 e 

CREAS 3 que executam o PAEFI para que possam atender e prestar orientações para as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. Todos os técnicos dos CRAS’s e CREAS 1 e  CREAS 

3 possuem senha de acesso ao Sistema de Condicionalidades – SICON, que permite acessar as 

seguintes informações: 

- Acessar a informação do histórico de frequência escolar das crianças e adolescentes 

que compõe a família, bem como os motivos do descumprimento de condicionalidades. 

- Verificar a data da última atualização do Cadastro Único. 

- Verificar dados de composição familiar, valor do benefício recebido, efeito 

(advertência, bloqueio ou suspensão). 

- Entre outras informações, conforme Manual do SICON, disponível no Sistema. 

Em relação ao aprimoramento das ações de Saúde e Educação. Durante as capacitações 

ocorridas com as equipes que atuam nas ações de acompanhamento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, foram abordadas estratégias entre as três políticas públicas envolvidas, 

relacionadas ao acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades, que 

envolvem ações de orientações às famílias sobre o descumprimento de condicionalidades e 

ações específicas, tais como:  

 As equipes Educação, realizar a prestação de informações aos CRAS sobre a 

frequência escolar das crianças e adolescentes com as famílias em acompanhamento no 

SICON. 

 As equipes de Saúde, encaminhar para os CRAS situações de famílias em 

descumprimento de condicionalidades. 

Também, foi realizado lançamento de ocorrência no IRSAS para identificação de famílias em 

que as crianças e adolescentes não estão sendo acompanhadas pela Educação e pela Saúde, para 

que as equipes de Assistência Social, ao realizarem o atendimento das famílias possam solicitar 

que realizem a atualização cadastral no Cadastro Único e encaminhem para as Unidades de 
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Saúde para o devido acompanhamento.  

Muitas famílias não são acompanhadas, pois não realizam a atualização cadastral quando 

ocorrem mudanças de endereço, de escola que as crianças e adolescentes estudam, entre outros. 

Para tanto, com as equipes das três políticas públicas envolvidas foi trabalhado a importância 

das famílias estarem sempre com os cadastros atualizados, bem como os procedimentos que 

envolvem a atualização cadastral (agendamento, documentos necessários, entre outros). 

 
No campo descrição da ocorrência REVISÃO CADASTRAL – COMPARECER NO 

CADASTRO ÚNICO PARA ATUALIZAÇÃO, foram descritas as situações: Não localizados 

para acompanhamento da saúde ou Não localizados para o acompanhamento da educação, com 

os procedimentos a serem realizados para cada situação. 

 Em relação aos índices de atualização cadastral e acompanhamento 

das condicionalidades: 

Objetivo: Aumentar a taxa de atualização cadastral das famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa família que atualmente é de 52%. 

Ações: 

 Através do Sistema Municipal de Assistência Social – IRSAS, registrar 

ocorrência para identificação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

que necessitam realizar a atualização cadastral, possibilitando às equipes da rede 

socioassistencial encaminhá-las para o CADÚNICO. 

 Articular com a Educação e com a Saúde para que as equipes orientem as 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família a comparecer no CADÚNICO 

sempre que identificarem a necessidade de atualização cadastral. 

 Divulgar nos territórios dos CRAS o período de Revisão Cadastral 2015, 

utilizando de material gráfico. 

 

Este tema foi muito debatido com as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

também nas reuniões na Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família. 

Atualmente, o Cadastro Único é utilizado como ferramenta de seleção para acesso a vários 

Programas e Benefícios além do Programa Bolsa Família, a exemplo: Minha Casa Minha Vida, 

PRONATEC, Tarifa Social da Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Programa Leite das Crianças, 

entre outros. Na prática, costumam retornar para atualização cadastral em maior número os 

beneficiários do Programa Bolsa Família, pois a falta de atualização pode acarretar na perda do 

benefício. Diferentemente dos outros benefícios que não exigem uma periodicidade de 

atualização cadastral no Cadastro Único, apenas exigem o número de NIS. 

Desta forma, com o intuito de melhorar o índice de atualização cadastral do Cadastro Único 

foram realizadas as seguintes ações: 

 Registrada no Sistema IRSAS a ocorrência de Atualização cadastral para todas 

as famílias que entraram no período de atualização/averiguação cadastral 2015, que 

iniciou no mês de maio de 2015. Desta forma, a rede socioassistencial ao atender um 

usuário pôde identificar e realizar as orientações e os procedimentos de agendamento de 

atendimento no Cadastro Único. Neste sentido, o Conselho Municipal também apoiou, 

com a publicação da Resolução 83/2015. 

 Durante as atividades de capacitação com as equipes de Assistência Social, 

Saúde e Educação a atualização cadastral foi abordada no intuito de demonstrar a 

importância dos usuários manterem os cadastros atualizados, quais as consequências da 

falta de atualização cadastral. 

 A SEASO ampliou a equipe do Cadastro Único com a contratação de 

estagiários e de Agentes Administrativos para que além de aumentar a capacidade de 
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atendimento no Posto de Atendimento do Cadastro Único fossem iniciados os 

atendimentos descentralizados nos Serviços da SEASO. 

 

Objetivo: Aumentar o índice de acompanhamento do Programa Bolsa família na 

condicionalidade da Saúde que na primeira vigência de 2014 apresentou índice de 

76.38% 

Ações: 

 Utilizar do Sistema Municipal de Saúde – Consulfarma para atualizar os 

endereços dos mapas de acompanhamento da saúde que estão com os endereços 

desatualizados. 

 Orientar as famílias, beneficiárias do Programa Bolsa Família a comparecer no 

Cadastro único para atualização cadastral (equipes de Saúde, Educação e Assistência 

Social). 

 Realizar busca ativa, através de visita domiciliar, às famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família com condicionalidades da Saúde que não comparecem na 

UBS/USF para o devido atendimento. 

 Identificar gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família que buscam 

atendimento na área da saúde, para que possam receber o beneficio variável a 

Gestante, bem como sensibilizar as UBS’s/USF’s para realização de grupos de 

gestantes buscando o fortalecimento do acompanhamento. 

 Realizar ações nos territórios das UBS/USF buscando parcerias que otimizem 

o atendimento referente as condicionalidades do Programa Bolsa Família (vacinação e 

pesagem) 

 

Em relação à taxa de acompanhamento da condicionalidade da saúde, a grande dificuldade 

encontrada é a demora da atualização do sistema do Cadastro Único em relação ao Sistema de 

Acompanhamento da Saúde. Para tanto, a CMI PBF buscou a estratégia de atualizar os dados 

das famílias nos mapas de saúde manualmente através das informações do Cadastro Único 

buscando se antecipar a atualização do Governo Federal que é muito morosa. No entanto, o 

resultado deste trabalho só poderá ser avaliado no primeiro semestre de 2016. 

Nas atividades de capacitação realizadas com as equipes de saúde foi abordada a necessidade 

das famílias manterem o Cadastro Único atualizado e a importância da atuação das agentes 

comunitárias de saúde na orientação às famílias atendidas. 

A Secretaria de Saúde, no ano de 2015 recebeu computadores adquiridos com recursos do IGD-

M, com o objetivo de localizar as famílias para acompanhamento na condicionalidade da saúde 

através do sistema Consulfarma, bem como planejou a aquisição de veículos para realização de 

busca ativa nos territórios das Unidades de Saúde. 

No que tange a identificação de gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família, esta 

temática foi abordada nas capacitações paras as equipes de Saúde, Assistência Social e 

Educação. Também foi elaborado um material informativo pela CMI PBF, o qual estamos no 

aguardo da impressão gráfica. 

 

Objetivo: Aumentar o índice de acompanhamento de condicionalidade na Educação que 

em Julho de 2014 apresentou taxa de 93,17%. 

Ações: 

 Apoiar campanhas informativas no período de Revisão Cadastral 2015. 

 Orientar as famílias, beneficiárias do Programa Bolsa Família à comparecer no 

Cadastro único para atualização cadastral (equipes de Saúde, Educação e Assistência 

Social). 

 Realizar capacitação e aprimorar o diálogo das Gestões Municipais do 

Programa Bolsa Família nas áreas de Assistência Social e Educação com os 

responsáveis pelo Programa Bolsa Família nas instituições de ensino, buscando a 

melhora da qualidade das informações registradas no Sistema Presença. 
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Conforme o RI do Cadastro Único e Programa Bolsa Família a taxa de acompanhamento da 

educação, no mês de julho, foi de 95%, uma taxa de acompanhamento considerada satisfatória. 

A dificuldade de alcançar um índice mais próximo a 100% se dá pela falta de atualização 

cadastral. Muitos usuários realizam mudança de município, escola e não realizam a atualização 

no Cadastro Único. Para tanto, na atividade de capacitação realizada, buscou-se trabalhar com 

as equipes da educação para que realizem orientações relacionadas ao Programa Bolsa Família, 

incluindo a atualização cadastral. 

Na atividade de capacitação também foi trabalhado a importância da qualidade dos registros 

realizados no Sistema Presença, pois as informações são migradas para o SICON, que é 

utilizado pelas equipes de Assistência Social para realizarem o acompanhamento das famílias 

beneficiárias. O registro, principalmente, do motivo das faltas na escola (negligência, falta de 

interesse do aluno, situações de violência, etc), pois é a partir da identificação da escola que os 

CRAS e CREAS iniciarão o atendimento a família, trabalhando a superação das 

vulnerabilidades.  

 

 Em relação às ações complementares ao Programa Bolsa Família: 

Objetivo: Apoiar ações referentes ao enfrentamento do Trabalho Infantil 

Ações: 

 Realizar cadastramento/atualização cadastral no CADÚNICO das famílias nas 

quais forem identificadas situações de trabalho infantil, marcando o campo 10 para 

tornar esta família prioritária para o recebimento do beneficio Bolsa Família/PETI, 

com o intuito de contribuir para a superação da situação de trabalho infantil. 

 A Gestão de Benefícios e Transferência de Renda, compor a Comissão de 

Enfrentamento à Violência/ Trabalho Infantil – CEVPETI Municipal, participando das 

reuniões mensais. 

 A Gestão do Programa Bolsa Família na Educação e na Assistência Social 

junto com a Coordenação Municipal do PETI, sensibilizar a adesão das Escolas com 

beneficiários do Programa Bolsa Família e PETI ao Programa Mais Educação. 

 

Objetivo: Apoiar ações complementares ao Programa Bolsa Família. 

Ações: 

 As equipes da Saúde, Educação e Assistência Social divulgar e encaminhar 

usuários para inserção nos cursos de qualificação profissional do PRONATEC. 

 Através do atendimento do PAIF, nos CRAS, incentivar e encaminhar as 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa família para inserção em Programas de 

Alfabetização de Adultos. 

 Através de atendimento no PAIF, articular com a Agência do Trabalhador para 

encaminhamento de beneficiários do Programa Bolsa Família a vagas de emprego. 

 

 
Em relação as ações complementares ao Programa Bolsa Família a Gestão de Benefícios e 

Transferência de Renda e os CRAS e Serviços Referenciados participaram da discussão do 

Protocolo do PETI, Seminário Municipal do Trabalho Infantil, além de fazerem parte de outras 

Comissões e Conselhos que trabalham temas relacionados ao Programa Bolsa Família, tais 

como Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa Saúde na Escola, Câmara Municipal 

Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional, entre outros. As comissões intersetoriais são importantes, pois 

fortalecem a articulação entre as Secretarias e Serviços envolvidos.  

Em relação às ações de encaminhamento para vagas de emprego os CRAS realizaram parcerias 

com empresas privadas para realização de entrevistas de emprego, também, orientaram os 

usuários sobre vagas disponíveis. Quanto a qualificação profissional, no ano de 2015, não 

houveram grandes ofertas de cursos do PRONATEC. Comparado ao ano de 2014 onde 

Cascavel ofertou 73 cursos com 1582 vagas, no ano de 2015 foram apenas 04 cursos com 80 

vagas (Serralheiro de Alumínio, Marceneiro, Eletricista de Automóveis e Aplicador De 
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Revestimento Cerâmico). As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família são público 

prioritário de atendimento no PRONATEC. 

 

 Em relação ao fortalecimento da articulação do Programa Bolsa 

Família na Saúde, Educação e Assistência Social: 

Objetivo: Fortalecer a articulação do Programa Bolsa Família na Saúde, Educação e 

Assistência Social. 

Ações: 

 Realizar reuniões bimensais entre gestores do Programa Bolsa Família na 

Saúde, Educação e Assistência Social com o objetivo de articular as ações para o 

cumprimento do Plano Intersetorial. 

 Os gestores municipais do Programa Bolsa Família, comporem a Instância 

Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família apresentando mensalmente 

informes para que os conselheiros possam acompanhar o cumprimento das ações 

propostas no Plano Intersetorial. 

 Capacitar conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social e 

Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família sobre o Cadastro 

Único e Programa Bolsa Família. 

 
A Comissão Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família foi instituída através do 

Decreto nº 12.296 de 27 de abril de 2015. A criação desta comissão foi muito importante para o 

trabalho intersetorial que envolve o Programa Bolsa Família, sendo que as reuniões foram 

realizadas mensalmente ou sempre que surgiam demandas. Desta forma, a comissão planejou e 

acompanhou as ações do Plano de Ação para o ano de 2015, elaborou planos de trabalho e 

aplicação dos recursos do IGD-M, bem como levantou novas necessidades de aprimoramento 

do trabalho. Nas reuniões da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família 

– IMCS PBF foram apresentados relatórios mensais de atendimento para que o controle social 

acompanhasse a execução do Plano de ação 2015. 

Ressaltamos que o Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS, previsto na NOB/SUAS 2012, 

é o instrumento pelo qual se materializam as prioridades e as metas nacionais no âmbito do 

SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão do SUAS e da 

qualidade dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da 

Assistência Social. Conforme o pacto em novembro de 2014 o CMAS tornou-se a instância de 

Controle Social do Programa Bolsa Família, conforme Resolução nº 083 de novembro de 2014. 

 

 

 


