
 
 

Orientação Técnica CAS nº 07: Comunicado sobre os registros nos sistemas RMA e 

SISC 

São Paulo, 06 de maio de 2020 

atualizada em 16/06/2020. 

Diante de alguns questionamentos sobre o preenchimento dos sistemas federais:  
Registro Mensal de Atendimento -RMA e Sistema de Informação sobre os Serviços de 
Convivência – SISC, seguem algumas informações importantes. 
 
RMA – Registo Mensal de Atendimento 

 
Informamos que o registro dos atendimentos devem ser mantidos conforme as ações 
realizadas no período, independente do modo como a oferta esteja sendo 
operacionalizada, atentando para aquelas que estejam suspensas.  
Conforme nota técnica SNAS nº 04: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento presencial: se o centro de referência está executando parte das ações 
como os atendimentos individuais de forma presencial na unidade ou por meio de visitas 
domiciliares,  cabe sim o registro no RMA no campo "atendimentos particularizados" 
(C.1 no formulário CRAS) ou “atendimentos individualizados” (M.1 no formulário do 
CREAS). 
 
Atendimento remoto: os atendimentos feitos por telefone também devem ser 
registrados, conforme indica no manual do RMA, página 18 (CRAS) e página 27 (CREAS). 
 

 

 

 

 
 
Lembramos que o RMA é um importante instrumento de vigilância para os 
municípios. O não preenchimento do RMA não gera o cancelamento do pagamento, mas 
alguns dados do RMA são extraídos para preenchimento do CENSO SUAS. 

Os telefonemas realizados como parte do processo de atendimento particularizado 

podem ser registrados como atendimentos em C.1. Mas, se o telefonema não 

puder ser caracterizado como parte integrante do atendimento, então ele não 

deverá ser registrado nesse campo. 

O preenchimento do sistema RMA deverá corresponder a rotina adotada. Assim sendo, 
para as atividades suspensas, preencher com “zero”, caso contrário preencher com 
seus respectivos valores. Os atendimentos realizados através de canais remotos serão 
computados da mesma forma que os atendimentos presenciais, atentando-se ao 
conceito descrito no manual e respeitadas as orientações para garantir a proteção dos 
técnicos e usuários da respectiva Unidade de Assistência Social. Cabe destacar que o 
atendimento remoto deve estabelecer uma comunicação interativa entre o usuário e 
a equipe técnica da Unidade, onde o usuário seja participativo às atividades utilizadas 
por esse meio. 
 



 
 

SISC – Sistema de Informação sobre os Serviços de Convivência 
1. O preenchimento desse sistema não está sendo utilizado para fins de aferição do 

atendimento conforme regulamentado por meio da portaria MC 337/2020 em 
seu artigo 5º foram excepcionalizadas as orientações estabelecidas pela portaria 
MDS 134 de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No entanto recomendamos a continuidade do preenchimento do sistema, 
conforme Nota técnica SNAS nº 04, uma vez que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. No caso de suspensão temporária de atividades presenciais devem ser consideradas para 
preservação da vinculação dos usuários com o SCFV a comunicação regular com os 
usuários por meio de chamadas telefônicas, contato via redes sociais ou aplicativo de 
mensagens, entre outras. 

4. Para registro no sistema é importante ressaltar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 5º Para fins de financiamento ou cofinanciamento federal dos estados, 
municípios e Distrito Federal, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente do COVID-19, observar-se-á, no âmbito: 
I - do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, excepcionalizar o § 
2º do art. 8º, o inciso III e § 4º do art. 11, art. 12 e o § 1º e inciso II e do art. 13, todos 
da Portaria nº 134, de 28 de novembro de 2013, do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, de forma a considerar o maior quantitativo alimentado no 
Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC 
entre o trimestre de outubro a dezembro de 2019 e o de janeiro a março deste ano. 

O SISC é uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV, por meio do qual os gestores, nos respectivos âmbitos federativos, 
geram variadas informações acerca da política pública de assistência social, as quais 
são convertidas em conhecimento válido para qualificar a sua oferta. 

Nos locais onde as atividades do SCFV continuem ocorrendo, os registros de 
atendimento devem continuar sendo atualizados no SISC. O preenchimento deve ser 
feito para refletir a realidade da oferta, de modo que não deve ser realizada a 
confirmação de participação de usuários que não estejam sendo acompanhados pelo 
SCFV. 



 
Normativas que tratam do assunto 

 
Manual do RMA CRAS 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/doc/Manual_RMA_CRAS2018.pdf 
Manual do RMA CREAS 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/doc/Manual_RMA_CREAS2018.pdf 
Portaria Ministério da Cidadania nº 337 de março de 2020.  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-337-de-24-de-marco-de-2020-249619485 
Portaria MDS 134 de 2103: dispõe sobre o cofinanciamento federal do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 
http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/portarias/portarias/2013-11-28-11-2013-mds-
134.pdf/view 
Nota Técnica SNAS nº 04 de 10 de junho de 2020. 
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-
content/uploads/2020/06/nota_tecnica_preenchimento_sistemas_RMA_SISC_sisACESSUAS.p
df 
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