
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2015 DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

REUNIÕES: Sempre à 3ª quinta-feira do mês, às 08:00horas da manhã.

Membros: Crislaine Maria, Ricardo Soares, Rosa Rodrigues, Sandra Brito
Objetivos: Fiscalizar o programa Bolsa Família no município de Montes Claros 
Prazo: Março a dezembro 2015
Responsabilidade: Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família

 META 1. CAPACITAÇÃO

Ação Estratégia Responsáveis Prazo 
 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

1.1. Capacitar os membros da
ICSPBF

Solicitar junto ao órgão gestor a capacitação dos 
seus membros

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social

abril Permanente / periodicidade – a 
cada 06 meses

META 2. FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PBF

2.1  Fiscalizar  o  Cadastro
Único

a) Visita in loco dos locais onde são realizados os
cadastros do PBF;

b) Conhecer os dados cadastrais dos beneficiários
do Bolsa Família, periodicamente atualizados e
sem prejuízo das implicações ético-legais relativas
ao uso da informação.

Todos os membros maio  Permanente / periodicidade– 
uma vez a cada 90 dias.

2.2  Controlar  as
condicionalidades do PBF

Reunir com os setores responsáveis nas 
Secretarias de Saúde e de Educação, com o fim 
de:

a) Acompanhar a oferta por parte das secretarias 
municipais de Saúde e de Educação, dos serviços 
públicos necessários ao cumprimento das 
condicionalidades do PBF pelas famílias 
beneficiárias;

b) Articular-se com as mesmas, para garantia da 
oferta dos serviços para o cumprimento das 
condicionalidades;

Todos os membros da 
instância

junho Permanente / periodicidade – 
uma vez a cada 90 dias.



c) Conhecer a lista dos beneficiários que não 
cumpriram as condicionalidades, periodicamente 
atualizada e sem prejuízo das implicações ético-
legais relativas ao uso da informação;

d) Acompanhar e analisar o resultado e as 
repercussões do acompanhamento do 
cumprimento de condicionalidades no município.

META 3. ESTÍMULO À EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS

3.1 Acompanhar e estimular a
adoção  de  programas
complementares 

Reunir com os CRA's, para verificar e acompanhar
a oferta de outras políticas públicas que favoreçam
a emancipação das famílias beneficiárias do PBF,
em  especial  das  famílias  em  situação  de
descumprimento  das  condicionalidades,  de  sua
condição de exclusão social.

Todos os membros julho PERIÓDICA – uma vez a cada 
90 dias.

META 4. CONTRIBUIR PARA O MELHORIA DA GESTÃO DO PBF

4.1 Acompanhar a gestão dos
beneficiários  

a)  Avaliar,  periodicamente,  a  relação  de
beneficiários do PBF;

b)  Solicitar,  mediante  justificativa,  ao  gestor
municipal,  o  bloqueio  ou  o  cancelamento  de
benefícios referentes às famílias que não atendam
aos critérios de elegibilidade do Programa;

c) Acompanhar os atos de gestão de benefícios do
PBF e dos Programas Remanescentes realizados
pelo gestor municipal;

Todos os membros da 
instância

maio PERMANENTE

4.2  incentivar  à  participação
social

a) Estimular a participação comunitária no controle
da execução do PBF no Município e;

b) Contribuir para a formulação e disseminação de
estratégias  de  informação  à  sociedade  sobre  o
programa.

Todos os membros da 
instância

maio PERMANENTE


