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DELIBERAÇÃO Nº 8, DE 18 DE ABRIL DE 2012 

 

Institui Grupo de Trabalho com o objetivo 

de prover o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) de apoio 

técnico para proposição de ações de educação 

financeira e previdenciária para a população 

em situação de pobreza e extrema 

pobreza. 

 

O Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) torna público que, em reunião extraordinária 

realizada em 18 de abril de 2012, com fundamento no § 6º do art. 3º do Decreto nº 7.397, de 22 de 

dezembro de 2010, tendo em vista o Ofício nº 2.872 SENARC/ MDS, de 29 de novembro de 2011 e 

proposta da Comissão Permanente instituída pela Deliberação CONEF nº 4, de 26 de maio de 2011, 

e considerando ainda: 

 

a) que a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) tem como finalidade promover a 

educação financeira e previdenciária e deve ser implementada em conformidade com as suas 

diretrizes, entre elas, a atuação permanente e em âmbito nacional, a descentralização na execução e 

a formação de parcerias com órgãos e entidades públicas e instituições privadas, nos termos do art. 

2º, I, V e VI, do Decreto nº 7.397, de 2010; 

 

b) as disposições do Plano Diretor da ENEF, aprovado pela Deliberação CONEF nº 2, de 5 de maio 

de 2011, que inclui, entre seus objetivos, a ampliação da compreensão do cidadão para efetuar 



escolhas conscientes relativas à administração de seus recursos, inclusive quanto à proteção e à 

defesa do consumidor e à cobertura previdenciária; 

 

c) a solicitação formulada ao CONEF pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC), 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no sentido de obter apoio 

técnico para a proposição de ações de educação financeira e previdenciária para a população em 

situação de pobreza e extrema pobreza, em especial as famílias do Programa Bolsa Família (PBF); e 

 

d) o interesse público na universalização dos programas e ações da ENEF e a relevância do público 

a ser atendido com as iniciativas do MDS, decidiu: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a criação de Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de prover o MDS de 

apoio técnico necessário para a proposição de programas e ações de educação financeira e 

previdenciária voltados para a população em situação de pobreza e de extrema pobreza, em especial 

as famílias do PBF. 

 

Parágrafo único. O GT terá prazo de 6 (seis) meses, contados da sua instalação, para realizar os seus 

trabalhos. 

 

Art. 2º - O GT será composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros escolhidos pelo CONEF, 

indicados pelos representantes dos órgãos e entidades mencionados nos incisos I a V do art. 3º do 

Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010. 

 

§ 1º É facultativa a indicação de membros por parte dos representantes dos órgãos e entidades 

mencionados nos incisos VI a VIII do art. 3° do referido Decreto nº 7.397, de 2010. 

 

§ 2º Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão indicados à Secretaria-Executiva do 

CONEF no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação desta Deliberação. 

 

§ 3º A articulação institucional por parte do MDS será realizada por meio de seus membros, titular e 

suplente, indicados pela SENARC à Secretaria-Executiva do CONEF, os quais serão admitidos no 

GT na condição de membros auxiliares. 

 

§ 4º Considerar-se-á instalado o GT na data em que ocorrer sua primeira reunião, a ser convocada 

pela Secretaria-Executiva do CONEF no mês de maio de 2012, em data a ser definida em conjunto 



com os membros do MDS indicados pela SENARC. 

 

§ 5º O GT poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas e privadas para 

colaborar com os trabalhos, os quais serão admitidos no GT na condição de membros auxiliares. 

 

§ 6º A Associação Brasileira de Educação Financeira, entidade coordenadora do "Programa 

educação Financeira nas Escolas", poderá indicar representantes para compor o GT, na condição de 

membros auxiliares, a fim de avaliar a possibilidade de articulação daquele Programa com os 

demais programas e ações referidos no art. 1º desta Deliberação. 

 

§ 7º Os membros auxiliares a que se referem os §§ 3º, 5º e 6º não serão considerados para efeito de 

compor o número mínimo de membros do GT de que trata o caput. 

 

§ 8º A entidade ou órgão integrante do CONEF que deliberar pela sua participação após a instalação 

do GT indicará os respectivos membros, titular e suplente, ao coordenador do GT. 

 

§ 9º As alterações dos membros indicados pelos órgãos ou entidades serão efetivadas mediante 

comunicação ao coordenador do GT. 

 

Art. 3º - Caberá ao GT estabelecer as regras para o seu funcionamento e o cronograma de suas 

reuniões, podendo deliberar, por qualquer motivo relevante, pela alteração na composição de 

membros auxiliares convidados nos termos dos §§ 3º, 5º e 6º do art. 2º desta Deliberação. 

 

 Parágrafo único. O coordenador do GT será definido em sua reunião de instalação. 

 

Art. 4º - O GT deverá utilizar a estrutura dos órgãos e entidades que indicarem representantes, 

cabendo ao seu coordenador a responsabilidade principal pelo seu funcionamento, inclusive quanto 

à convocação das reuniões posteriores à instalação. 

 

Art. 5º - Caberá ao GT apresentar proposta de atuação conjunta do CONEF e do MDS sobre o 

público-alvo formado pela população em situação de pobreza e extrema pobreza. 

 

§ 1º A proposta de atuação, que deverá ser submetida à aprovação do CONEF, deverá ser elaborada 

em forma de minuta de documento final e poderá incluir sugestão de revisão do Plano Diretor da 

ENEF, aprovado pela Deliberação CONEF nº 2, de 2011. 



§ 2º A proposta de atuação deverá estar de acordo com o Plano Diretor da ENEF e com as 

Deliberações emanadas do CONEF, em especial no que diz respeito às diretrizes para a Educação 

Financeira Básica para Adultos. 

 

§ 3º Durante os trabalhos de desenvolvimento da proposta e como subsídio à sua elaboração, o GT 

poderá adotar, entre outras, as seguintes providências: 

 

I - elaboração ou revisão de orientações para programas de educação financeira para a população de 

baixa renda e em situação de pobreza ou extrema pobreza, em especial, para as famílias do PBF; 

 

II - revisão de conteúdos técnicos, relatórios de pesquisa e outros materiais desenvolvidos pelo 

MDS; e  

 

III - realização de audiências e consultas públicas. 

 

§ 4º A execução de atividades necessárias ao desenvolvimento da proposta será objeto de 

deliberação pelo GT e realizada por meio das entidades e órgãos de seus membros, titulares ou 

auxiliares. 

 

Art. 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ MARIA RABELO 

Presidente do Comitê 

 

  * Publicado no DOU n° 77 de 20.04.2012 na seção I pág. 24 e 25. 


