Prefeitura Municipal de Ipiranga
Centro de Referência de
Assistência Social
Oficio n° 174/2017
'piranga, 14 de dezembro de 2017

Prezado Senhor

Venho através deste, informar que o Bolsa Família é um programa de
transferência de renda do Governo Federal que oferece assistência financeira às
famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Todos os anos, o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) atualiza a lista de
beneficiários do Bolsa Família e disponibiliza esses dados para um serviço de
consulta pública.
A lista Bolsa Família é um conteúdo de acesso público, ou seja, qualquer
pessoa pode consultar a relação através da internet para verificar os nomes dos
beneficiários por município e os valores pagos. Essa consulta é possível a partir da
lei que criou o programa (Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004) e cada município é
responsável por tornar público essa consulta. Para tanto informo que o acesso a lista
se dá da seguinte maneira:
•

Na página mds.qov.br, do lado esquerdo aparece entre os assuntos: Bolsa
Família;

•

Na sequência do lado direito, um pouco abaixo, aparecerá um link "Lista de
Beneficiários";

•

Em seguida, aparecerá na parte inferior da tela um link "Portal da
Transparência";

•

Na parte central da tela de início, no Bloco Consultas Temáticas, selecionar
Bolsa Família e depois o ano (exercício). Clicar no botão consultar.

•

Escolher o estado e, em seguida, o município;

•

Aparecerá uma lista com os nomes dos beneficiários e o montante recebido
por cada um ao longo do ano;
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•

Ao clicar no nome de uma pessoa, aparecerão os benefícios pagos a cada
mês à respectiva família.
Sem mais, me disponho para mais esclarecimentos caso necessário.

Atenciosamente

-11^(Ái9Ant C0~u9
Keli Mislene Carneiro
Assistente Social — CRESS/PR 7929

Ao Senhor
Cristiano Mulinari
Nesta
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