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Programa Bolsa Família
Programa

Ø A pobreza é um fenômeno
multidimensional.

Ø Seu enfrentamento deve unir a
transferência de renda ao acesso a
direitos básicos e a outras
iniciativas que ampliem a
capacidade das famílias de superar
a situação de pobreza e
vulnerabilidades.
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ØArticulação intersetorial como
integração de setores para
buscar solução de problemas
sociais complexos, multicausais
(como a pobreza).

O caminho:  a intersetorialidade

O PBF trouxe a 
intersetorialidade
como um dos seus 
eixos estruturantes.
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LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. 
“Art. 8º A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão 
de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a 
intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.”

DECRETO Nº 5.209 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004. Regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências.
“Art. 4o Os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários, sem 
prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, são:
V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder 
Público.”

Intersetorialidade no PBF

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.836-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.209-2004?OpenDocument


Funções e 
papeis  
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Integração de ações e superação de vulnerabilidades



AÇÃO INTERSETORIAL
Ø Desafios e oportunidades para a melhoria das ações integrais para as famílias PBF:

Qualificar os dados registrados nos Sistemas de Acompanhamento (educação e saúde)

Ampliar rede intersetorial (diretores de escola, agentes comunitários de saúde, equipes dos 
CRAS e CREAS);

Intercâmbio de informações pelas redes das áreas de saúde, educação e assistência social;

Definir e implementar estratégias e ações conjuntas que promovam o desenvolvimento das 
famílias por meio da articulação com ações e programas complementares.

E o que mais os representantes setoriais identificarem como contribuição ao trabalho
intersetorial, considerando as especificidades de cada território.



Integração de ações
Medida Provisória do Auxílio Brasil

Núcleo Básico = benefícios financeiros do atual PBF
A transferência de renda não muda!

Benefícios extra (para quem já está no programa)

Auxílio Esporte Escolar
Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Auxílio Criança Cidadã
Auxílio Inclusão Produtiva Rural

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana
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