
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA: CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA 

Para apoiar as famílias mais pobres e 

garantir a elas o direito à alimentação e o 

acesso à educação e à saúde, a Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro criou, em 

dezembro de 2010, o Cartão Família 

Carioca, que é um programa de 

transferência de renda complementar ao 

Programa Bolsa Família, do Governo 

Federal. 

 

Quem pode receber o cartão? 

Famílias que já recebem o benefício do 

Programa Bolsa Família e que tem renda 

menor que R$ 108,00 (cento e oito reais) 

por pessoa. 

Qual o valor do benefício? 

A quantia paga às famílias varia de 

acordo com a renda de cada uma. O 

objetivo é complementar a renda até 

chegar ao valor de R$108,00 (cento e oito 

reais) por pessoa. Por exemplo: se uma 

família recebe R$70,00 (setenta reais) 

por cada membro, o benefício será no 

valor de R$38,00 (trinta e oito reais) por 

pessoa. 

Vale lembrar que a renda per capita de 

cada família é estimada levando-se em 

conta todas as informações do Cadastro 

do Programa Bolsa Família Federal 

(CadÚnico) e não apenas a renda 

declarada pelo responsável.  

Além desses critérios, também é 

considerado um valor mínimo de 

benefício igual a R$ 20,00 (vinte reais) e 

uma quantidade máxima de beneficiários 

igual a 3 crianças e adolescentes entre 0 

e 17 anos de idade, mais um adulto 

responsável. 

Existe alguma exigência para receber o 

benefício? 

Sim. Para receber o cartão é exigido que 

cada criança da família em idade escolar 

mantenha frequência mínima de 90% 

nas aulas e que pelo menos um dos 

responsáveis compareça às reuniões 

bimestrais da escola. 

E para incentivar o desenvolvimento 

escolar das crianças e adolescentes do 

programa, a prefeitura foi além. Os 

alunos do 2º ao 9º ano da rede pública 

municipal que melhorarem o 

desempenho na escola e atingirem as 

notas estabelecidas como meta pela 

secretaria de Educação recebem um 

bônus de R$50 por bimestre.  

 



Conheça agora os principais resultados do programa Cartão Família Carioca: 

 

BENEFICIÁRIOS 

Desde o lançamento do Programa Cartão 

Família Carioca, a Prefeitura já atendeu, 

em média, 85 mil famílias por mês. Um 

investimento total de R$60,5 milhões, 

dos quais R$1,7 milhões foram para 

pagamento de bônus por desempenho 

dos alunos das escolas municipais. 
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5. Famílias Bloqueadas PBF/SME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906

4. Famílias Bloqueadas SME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.574

3.Famílias Egressas(Suspensas ou Canceladas 
no PBF)

2.691 6.065 7.113 5.366 7.614 7.571 7.556 6.488 8.499 10.086

2. Famílias Bloqueadas PBF 0 202 872 7.142 7.751 5.243 4.901 9.231 9.027 4.573

1. Famílias Liberadas 95.259 91.683 89.965 85.442 82.585 85.136 85.493 82.231 80.424 68.811

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

Mais de 111 mil crianças beneficiadas 

pelo Cartão Família Carioca são alunas da 

Rede Municipal de Ensino. Dessas, 11% 

estão nas creches e pré-escolas, 54% nos 

anos iniciais de ensino, 26% nos anos 

finais, 5% nos programas de aceleração e 

4% em Programas de Realfabetização. 
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O Programa, apesar de ter apenas 10 

meses de implantação, já alcançou alguns 

resultados bastante animadores, 

principalmente no que se refere à 

participação dos pais na vida escolar de 

seus filhos. Para os beneficiados pelo 

cartão, a presença nas reuniões 

bimestrais foi de 71% enquanto que para 

os não-beneficiados esta presença foi 

abaixo de 30%. 

Em relação à freqüência nas aulas este 

resultado também é maior para os 

beneficiados pelo Cartão Família Carioca 

(93,2%) do que para os não beneficiados 

(91,4%). 

 

Condicionalidades 

No 1º bimestre do ano de 2011, 

aproximadamente 70 mil crianças 

cumpriram com suas condicionalidades. 

Já no 2º semestre, o número de 

beneficiários que as cumpriram caiu um 

pouco, indo para 63 mil crianças. 

Um dos grandes objetivos do Programa 

Cartão Família Carioca é incentivar a 

presença das crianças nas salas de aula e 

a participação dos pais na vida escolar de 

seus filhos.  

Por isso, aquelas famílias que 

descumpriram, pela primeira vez, com 

essa contrapartida receberam uma carta 

informando sobre a importância da 

escola. Aquelas que descumpriram pela 

segunda vez tiveram seus benefícios 

suspensos. No mês de setembro esse 

número foi de aproximadamente 10 mil 

famílias. Todas podem retornar 

imediatamente a receber o benefício, 

desde que as crianças freqüentem pelo 

menos 90% das aulas ou que seus pais 

participem das reuniões da escola. 
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Provas Bimestrais  

Mais de 14,6 mil alunos foram 

beneficiados com o bônus de 

desempenho de R$50 logo no 1º 

bimestre do ano letivo. Eles atingiram a 

nota mínima de 7 para os alunos do 

segundo ao quinto ano nas Escolas do 

Amanhã e 7,5 nas demais escolas 

municipais; ou 6 para os alunos do sexto 

ao nono anos nas Escolas do Amanhã e 

6,5 nas demais escolas municipais.  



No 2º bimestre, o número de alunos 

beneficiados pelo bônus por desempenho 

saltou para mais de 23,7 mil, sendo que 

desses, mais de 16 mil foi por atingir a 

nota mínima de desempenho (descrita 

acima) e o restante foi por aumentar em 

15% as notas para os alunos das Escolas 

do Amanhã ou em 20% para os alunos 

das demais escolasi. 

Família Carioca em Casa 

É uma ajuda da prefeitura para que essas 

famílias estejam bem estruturadas e 

aproveitem o benefício, sem perdê-los. 

Esse programa começou em março e 

conta com a participação de 540 

profissionais dos Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e das 

Coordenadorias de Assistência Social 

(CAS), além de 60 veículos 

disponibilizados pela SMAS. Eles visitam 

as famílias para identificar e atender as 

necessidades sociais dos moradores. As 

visitas são feitas a cada seis meses por 

funcionários da SMAS. Até o mês de 

setembro foram visitadas mais de 40 mil 

famílias. 

Além das visitas, também está sendo 

feito um mapeamento do território 

atendido, para auxiliar no desenho de 

políticas sociais mais eficientes e com 

maior impacto na vida dessas pessoas. 

Participam das ações do programa as 

secretarias municipais de Assistência 

Social, Saúde e Defesa Civil, Educação, 

Trabalho e Emprego, Desenvolvimento 

Econômico e Solidário, Envelhecimento 

Saudável e Qualidade de Vida, 

Conservação, Habitação, Pessoa com 

Deficiência, Esportes e Lazer, Instituto 

Municipal de Urbanismo Pereira Passos, 

entre outros órgãos que integram a rede 

socioassistencial do município. 

 

                                                           
i
 O aluno deve alcançar pelo menos a nota 4. 


