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Apresentação do sistema PMASweb 

 

Os Planos Municipais de Assistência Social são instrumentos de gestão pública 

que visam a apoiar os municípios na descentralização da Política de Assistência Social, 

auxiliando no planejamento e execução das ações socioassistenciais municipais. A 

elaboração do Plano Municipal de Assistência Social está legalmente prevista como 

condição para repasse de recursos aos municípios, bem como para sua habilitação aos 

níveis de gestão propostos pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

 

O PMAS é um sistema informatizado que vem sendo desenvolvido desde 2004 

pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS em parceria com a 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, e que 

possibilita acesso on line a todas as informações dos planos municipais dos 645 

municípios paulistas, e que atualmente permite a inserção e extração de informações 

de maneira rápida por parte de técnicos e gestores tanto dos Municípios quanto do 

Estado, facilitando a coordenação e o gerenciamento da rede de serviços 

socioassistenciais. 

 

Durante estes anos, através da consolidação de seus avanços, tanto 

tecnológicos quanto conceituais, o PMAS tornou-se um valioso instrumento de 

planejamento e gestão, utilizado para retratar a realidade de cada município e das 

regiões do Estado, fornecendo subsídios através de relatórios consolidados das 

informações nele contidas, além de possibilitar acesso aos dados de cada um dos 

planos municipais isoladamente. 

 

Além de disponibilizar dezenas de relatórios, o PMAS pode ser acessado para 

consultas específicas aos planos, no endereço eletrônico http://www.pmas.sp.gov.br, 

e através de sete blocos de informações: 

  

I – Informações Básicas: com a identificação da prefeitura, do órgão gestor e do 

fundo municipal, este bloco lista os conselhos de direitos existentes no município e 

traz um quadro resumo sobre os recursos financeiros da Assistência Social; 

 

II - Rede de serviços socioassistenciais: traz uma breve análise diagnóstica do 

município e dados sobre cada uma das unidades e serviços socioassistenciais que 

compõem a rede de proteção social, pública e privada; 

 

III – Programas e benefícios: traz a organização da rede em programas e 

projetos, além de informações específicas sobre programas de transferência de renda, 

benefícios, e de sua integração ao restante da rede socioassistencial; 
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IV – Planejamento: elenca as principais ações que o órgão gestor planeja 

realizar no próximo ano, com uma breve descrição sobre cada uma delas; 

 

V - Cronogramas de desembolso: detalha a previsão de utilização dos recursos 

financeiros repassados pelo Estado ao município; 

 

VI – Vigilância, monitoramento e avaliação: dá uma visão geral sobre as ações 

de monitoramento, avaliação e vigilância socioassistencial realizadas no município; 

 

VII – CMAS: além do parecer final sobre o plano, traz dados cadastrais do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
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Dicas importantes para o preenchimento do sistema 

 

1. As senhas fornecidas aos usuários com perfil Órgão Gestor são as únicas que possuem 

permissão para o preenchimento dos blocos I a VI, que compõem o Plano Municipal 

propriamente dito. As senhas fornecidas aos usuários com perfil CMAS são as únicas que 

possuem permissão para o preenchimento do bloco VII para cadastramento do Conselho 

Municipal de Assistência Social e para registrar a deliberação final do CMAS sobre o Plano. 

 

2. Ao finalizar o preenchimento de cada tela do sistema é necessário clicar no botão “Salvar” 

no final da tela para que as informações sejam registradas no sistema. Caso exista alguma 

inconsistência no preenchimento das informações, ela será apontada no rodapé da página. 

 

3. Para navegar de um quadro a outro do sistema, podem ser utilizadas as setas “Anterior” e 

“Próximo” no rodapé de cada tela ou então acessar cada quadro diretamente pelo menu na 

parte superior da tela inicial. A transição entre um bloco e outro só pode ser feita acessando-

se a barra de menu. 

 

4. Alguns ícones são utilizados pelo sistema em várias telas, sempre com o mesmo significado; 

são eles: 

                     

                      Editar              Visualizar              Salvar                Excluir             Adicionar                  

                                                                                                                                          

 

                               Calcular                  Ajuda                  Inconsistência ou Alerta 

                                                    

 

 

5. Sempre que houver campos com alternativas para serem assinaladas, se o ícone que 

aparece para ser assinalado é um quadrado (    ) indica que podem ser assinaladas mais de uma 

das alternativas. Se, no entanto, a figura que existe para se assinalar a opção é um círculo (    ), 

isto indica que só poderá ser assinalada uma única alternativa. 

 

6. O sistema PMASweb2014 deve ser acessado usando-se, preferencialmente, o aplicativo 

Internet Explorer, mas também podem ser utilizados os aplicativos Mozilla Firefox ou Google 

Chrome. Nestes dois últimos aplicativos pode acontecer que algumas aparências de telas ou 

campos específicos sofram alterações. 
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Barra de menusBarra de menusBarra de menusBarra de menus Geral
//////////

Este menu permite acesso a
alteração de senhas,

área de downloads de arquivos,

relatórios  e impressões dos planos,     

verificações de pendências e alterações,

consultas e fluxo do PMAS no sistema

\\\\\\\\
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A barra de menu “Geral” pode ser acessada no canto superior esquerdo da tela do sistema: 

 

 
 

Ao passarmos o mouse sobre a palavra Geral (não é necessário clicar!), será 

aberta uma lista de opções para o usuário: 

 

                                                       
 

Alterar senha 

Clicando sobre esta opção, o usuário poderá alterar sua senha de acesso ao sistema sempre 

que julgar necessário ou conveniente. A senha deverá ser um conjunto de 4 a 10 dígitos, e 

distingue se forem letras maiúsculas ou minúsculas. Esta opção deve ser utilizada sempre que 

um novo usuário receber a senha inicial de algum dos gestores do sistema. 

 

Para alterar a senha, preencha o primeiro campo com sua senha atual, digite a nova senha no 

segundo campo, e confirme a nova senha digitando-a novamente no terceiro campo. Isto feito, 

salve a alteração de senha clicando no botão Salvar. 

 

 
 

 

                Só é possível alterar a senha no sistema se você souber sua senha atual. 
 
No caso de ter esquecido sua senha, entre em contato com quem lhe forneceu a 
senha inicial (DRADS ou Grupo Estadual de Gestão do SUAS)  e solicite a ativação 
de uma nova senha. 
 

Você também poderá solicitar uma nova senha através do endereço eletrônico do 
PMAS: pmas@seds.sp.gov.br. 

Geral

Alterar senha

Verificações

Downloads

Relatórios

Impressão

Consultar / Fluxo PMAS

Acesso ao PMAS2013

 IMPORTANTE: 
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Downloads 

Na área de downloads do PMASweb2014 estão disponíveis diversos arquivos que podem ser 

úteis para subsidiar o preenchimento dos planos, tanto em relação a orientações sobre o 

sistema, quanto em relação a orientações técnicas relativas aos principais serviços das 

proteções sociais básica e especial.  
 

Para acessar os arquivos, basta clicar sobre a palavra Downloads e serão elencados os arquivos 

disponíveis; clique duas vezes sobre o arquivo que deseja consultar e ele será aberto. Caso seja 

conveniente qualquer dos arquivos também poderá ser salvo no seu próprio computador. 

 
 

 

Relatórios 

Para acessar os relatórios disponibilizados pelo PMAS, clique sobre a palavra Relatórios e será 

apresentada uma tela para a escolha de qual dos relatórios se deseja consultar. Ao todo são 37 

relatórios, sendo 30 relatórios descritivos, 3 quantitativos e 4 cadastrais. 
 

Informações mais detalhadas de como utilizá-los podem ser encontradas no arquivo “Como 

consultar as informações no PMAS2014”, disponível na área de downloads do sistema. 
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Impressão 

Ao se clicar sobre o menu Impressão, serão disponibilizadas outras três opções: Rascunho, 

Impressão do PMAS e Relatório de Gestão 2013. 

 

A opção de Rascunho apresentará os diversos campos e quadro do PMAS em branco para que 

possam ser impressos e utilizados para a coleta inicial dos dados e informações a serem 

inseridos no sistema, racionalizando dessa forma, a digitação do plano municipal. 

 

A opção de Impressão do PMAS é a que 

imprime todas as informações do Plano 

Municipal de Assistência Social e só estará 

disponível para ser feita após a deliberação do 

respectivo Conselho Municipal de Assistência 

Social. Esta impressão é gerada bloco a bloco e 

irá constituir-se no documento assinado e reconhecido para o repasse de recursos estaduais 

aos municípios no processo Fundo a Fundo. 

 

A opção de Relatório de Gestão 2013 apresentará um das partes que compõe o relatório de 

gestão, mas só estará disponível após o preenchimento das informações sobre a execução 

financeira da Assistência Social, o que deverá ocorrer após o período de preenchimento do 

plano municipal, à época da finalização da prestação de contas junto às Diretorias Regionais de 

Assistência Social – DRADS. 

 

 

Verificações 

Assim como no menu anterior, quando se clica na palavra Verificações também serão  

apresentadas outras três opções: Pendências, 

Alterações mais recentes, e Histórico 

completo de alterações. 

 

A opção Pendências deve ser acessada 

sempre que se queira verificar ou corrigir 

inconsistências no preenchimento do plano, 

ou mesmo para ter conhecimento de avisos sobre partes importantes do Plano que ainda não 

foram totalmente preenchidas, que são chamados de “Alertas”. 

 

Qualquer inconsistência apontada nesta tela impedirá a finalização do plano no sistema, com 

exceção daquelas relacionadas ao CMAS, que só serão solucionadas após o preenchimento do 

bloco VII pelo próprio Conselho Municipal de Assistência Social. Em outras palavras, o plano 

municipal poderá ser finalizado pelo órgão gestor municipal apenas no caso de as únicas 

pendências apontadas forem aquelas relacionadas ao Conselho Municipal. 

 

Geral

Alterar senha

Verificações

Downloads

Relatórios

Impressão

Consultar / Fluxo PMAS

Rascunho

Impressão do PMAS

Relatório de Gestão 2013

Acesso ao PMAS2013

Geral

Alterar senha

Verificações

Downloads

Relatórios

Impressão

Consultar / Fluxo PMAS

Pendências

Alterações mais recentes

Histórico completo de alteraçõesAcesso ao PMAS2013
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Já os alertas não impedem a finalização do plano, mas servem como avisos de que não houve 

registro em alguns campos importantes do planejamento para o próximo exercício, e servem 

para prevenir eventuais esquecimentos na hora do preenchimento dessas informações. 
 

 
 

 

A opção Histórico completo de alterações traz um relatório informando todas as alterações 

efetuadas no plano municipal após o registro do parecer final do Conselho Municipal. Essas 

alterações podem ser feitas pelo órgão gestor ou pelo próprio conselho municipal e dizem 

respeito a atualizações cadastrais, alterações na rede de atendimento, adesões a programas, 

enfim, qualquer informação relevante em relação aos planos. 

Considerando que o plano municipal pode ser desbloqueado várias vezes para registro de 

alterações, existe também a opção Alterações mais recentes, que apresenta um relatório 

apenas com as alterações que foram feitas no último desbloqueio do plano. 
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Além do registro das alterações nestes históricos, é importante saber que qualquer edição de 
informação realizada no PMAS 2014 após a primeira aprovação do Plano será 
registrada pelo sistema. Sendo assim, o município deve redobrar sua atenção quando 
for registrar alterações no sistema. Os quadros que forem editados e salvos terão 
marcação com um ícone vermelho na barra de títulos do quadro da seguinte forma:  
 
 

 
 
Quando se clicar sobre esse símbolo, será apresentado um resumo da alteração feita 
no quadro, com o seguinte aspecto: 
 

 
 
 

Consultar / Fluxo PMAS 

Esta opção deve ser acessada para consultas ao Plano Municipal e também para acesso às 

ações de envio do plano que estabelecem o fluxo no sistema. A tela apresentada ao se clicar 

sobre esta opção varia dependendo do perfil do usuário que está acessando e da situação em 

que o plano está. No entanto, a qualquer momento qualquer dos perfis de usuário permite 

visualizar a situação do PMAS. Veremos a seguir o seu funcionamento de acordo com os perfis 

Órgão Gestor e CMAS.  

 

Perfil Órgão Gestor 

1) Se a situação do PMAS for Desbloqueado, Devolvido Drads ou Devolvido CMAS, o 

sistema permitirá a edição dos campos necessários para a elaboração e/ou 
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complementação do plano municipal. Nestas situações, a tela que se será apresentada 

ao usuário com perfil Órgão Gestor será: 
 

 
 

        Em qualquer dessas situações, será apresentada ao gestor municipal de assistência 

social a possibilidade de envio do PMAS à DRADS, caso seja acionado o link Enviar para 

Drads: 

 
 

2) Quando a situação do PMAS for Para Finalização, a única opção será finalizar o 

preenchimento do plano, acessando o link Finalizar; esta opção só estará disponível se 

o acesso inicial ao sistema tiver sido feito pelo login e senha do próprio gestor. No caso 

de outro técnico do órgão gestor tiver acessado o sistema, não será possível finalizar o 

plano municipal.  

Quando o gestor municipal acessa:                               Quando um técnico do órgão gestor acessa: 

                       

 

3) Em qualquer das situações em que esteja o PMAS, será apresentado, abaixo deste 

quadro, o histórico de todo o fluxo realizado pelo PMAS no sistema, com informações 

sobre os responsáveis pela ação, data e hora em que foi realizada a ação e a descrição 

do motivo e/ou comentários registrados para cada uma das ações: 
 

 

Situações: 
Desbloqueado 
Devolvido Drads 
Devolvido CMAS 



 

 Página 14 
 

Perfil CMAS 

1) Se a situação do PMAS for Em análise do CMAS, o sistema permitirá o preenchimento 

e/ou atualização dos campos referentes ao cadastro do Conselho Municipal (bloco VII, 

quadro 77). 

 

2) Apenas para o presidente do Conselho Municipal, e se for o primeiro parecer do CMAS 

sobre o plano, estarão disponíveis, também, os campos relativos ao parecer do 

Conselho sobre o plano municipal (bloco VII, quadros 78 e 79). Nesta situação o 

presidente do CMAS terá a opção de devolver o plano para que o órgão gestor 

complemente informações ou adeque registros, clicando no link Devolver para Órgão 

Gestor; a tela que será apresentada, então, será: 

 
 

3) Se a situação do PMAS for Em análise do CMAS, mas se tratar do parecer do Conselho 

sobre alterações realizadas no plano, continuará existindo a possibilidade de 

atualização dos dados cadastrais do Conselho (bloco VII, quadro 77) para qualquer 

usuário com perfil CMAS, mas não estarão mais disponíveis os campos relativos ao 

parecer do Conselho sobre o plano municipal (bloco VII, quadros 78 e 79) nem mesmo 

para o presidente do Conselho. 

4) Nesta situação o presidente do CMAS ainda terá a opção de devolver o plano para que 

o órgão gestor complemente informações ou adeque registros, clicando no link 

Devolver para Órgão Gestor, ou então registrar o parecer sobre as alterações 

realizadas, clicando no link Parecer sobre as alterações, o que abrirá um campo para 

registro do novo parecer do CMAS. A tela que será apresentada ao presidente do 

CMAS será: 

 
 

 

Acesso ao PMAS2013 

Esta opção deve ser acessada para consultas ao sistema PMASweb do ano anterior, elaborado 

em 2012 para execução em 2013. Caso o usuário não tivesse acesso a esse sistema, deverá 

entrar em contato com o órgão que lhe providenciou acesso ao PMAS2014 e solicitar a 

permissão para consultar o PMAS2013. 
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blocoblocoblocoblocoI. Informações básicas

//////////
Este bloco é composto por informações básicas sobre

a Prefeitura,

o Órgão gestor,

o Fundo municipal, 

os Conselhos

e os Recursos financeiros da Assistência Social

\\\\\\\\
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Quadro 1 – Informações sobre a Prefeitura Municipal 
 
\\\ As informações relacionadas ao “CNPJ”, “Município”, “DRADS”, “N° de habitantes” e “Porte 
do Município” já estão preenchidas automaticamente pelo sistema e não podem ser editadas. 
Caso seja verificada alguma incorreção nessas informações, o órgão gestor deverá encaminhar 
mensagem eletrônica para o endereço pmas@seds.sp.gov.br comunicando o fato. 
 

\\\ Os demais campos devem ser preenchidos com informações atualizadas: 

• No campo “Gestão”, clique em uma das opções: “Inicial”, “Básica”, “Plena” ou “Não 
habilitado”, de acordo com a mais recente pactuação da habilitação do Município 
ocorrida na Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

• No campo “Data da última publicação de nível de gestão no DOE”, utilize o link do 
calendário ou digite a data em que foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a 
Portaria CIB que informa a pactuação sobre o nível de gestão municipal mais recente. 

(as barras “/” que separam os algarismos da data serão preenchidas automaticamente e não devem ser 
digitadas) 

• No campo “CEP”, basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar 
no botão “Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, 
necessitando apenas preencher o campo “Número” e o campo “Complemento”, se for 
o caso; 

(o traço “-“ que separa os algarismos do CEP será preenchido automaticamente e não deve ser digitado) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos; 

• Caso o município não tenha um site, deixe este campo em branco e clique na opção 
“Não possui site”, ao lado do campo; 

• No campo “E-mail institucional”, registre o e-mail institucional da prefeitura. 
 
 

 
 

É necessário clicar no botão “Salvar” 
para que as informações sejam registradas no sistema. 
 
 
 
 

 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 2 – Identificação do Prefeito em exercício 
 
\\\ Neste quadro é necessário preencher todas as informações referentes ao prefeito em 
exercício no município nos respectivos campos, como segue: 

• No campo “Nome”, preencha o nome completo do prefeito em exercício; 

• No campo “RG”, preencha com o número do registro geral do prefeito e, caso haja, 
insira o dígito de controle no campo ao lado; 

• No campo “Data de emissão”, informe a data em que foi emitido o documento; 
(digitar a data ou utilizar o link do calendário à direita do campo). 

• No campo “UF”, clique na seta do lado direito do campo e clique sobre uma das 
opções que serão exibidas, de acordo com a Unidade da Federação que emitiu o 
documento; 

• No campo “Sigla do Órgão Emissor”, informe a sigla do órgão responsável pela emissão 
do documento; 

• No campo “CPF”, registre o número do CPF do prefeito. 

(digite apenas os algarismos, pois a pontuação será inserida automaticamente). 

• Nos campos da Data de Início do Mandato e Data do Término do Mandato, considere o 
período de quatro anos referentes a cada gestão municipal. Caso o prefeito seja 
reeleito, deverá ser cadastrado novamente, iniciando um novo período de quatro anos 
de gestão. 

(digite as datas ou utilize o link do calendário à direita do campo). 

• No campo “E-mail institucional”, informe o e-mail institucional da prefeitura. 
 
\\\ Ao final do preenchimento clique no botão “Salvar”. 
(após clicar no botão “Salvar”, os campos preenchidos tornam-se indisponíveis para edição. Caso seja 
necessário alterar as informações dos campos que já estejam preenchidos, clique no botão “Atualizar 
dados do prefeito” (localizado no final da tela), faça as alterações que desejar e, depois, clique 
novamente no botão “Salvar”) 
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Quadro 3 – Prefeitos anteriores 
 
\\\ Neste quadro não pode ser digitada nenhuma informação. O registro de prefeitos 
anteriores ao que está em exercício será feito automaticamente ao se clicar no botão 
“Registrar dados do novo prefeito” no quadro 2. Neste caso, o nome do prefeito que já estiver 
cadastrado no quadro 2 migrará para este quadro com seu respectivo período de mandato. 
 

\\\ Assim, caso tenha ocorrido mudança de prefeito no Município durante o período que 
compreende o mandato atual, deve-se clicar no botão “Registrar dados do novo prefeito” 
(localizado no final da tela); esta ação fará com que os dados do prefeito anterior migrem para 
o quadro 3 e todos os campos do quadro 2 ficarão em branco novamente para registro das 
informações sobre o novo prefeito nos campos apropriados. 
 

\\\ Se houver algum equívoco no registro das informações no quadro 3, elas poderão ser 
excluídas clicando-se no “X” da última coluna. 
 
 
 
Antes do registro da informação  

 
 
 
 

Depois da informação registrada 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 

 
 



 

 Página 19 
 

Quadro 4 – Identificação do Órgão Gestor da Assistência Social 
 
\\\ Este quadro deve ser preenchido com informações atualizadas sobre o órgão gestor 
municipal, como segue: 

• No campo “CNPJ”, registre o CNPJ do órgão gestor municipal; caso o órgão gestor não 
possua um CNPJ próprio, informe o mesmo da Prefeitura; 

(digite apenas os algarismos, pois a pontuação será inserida automaticamente) 
• No campo “Nome do Órgão Gestor”, informe o nome completo, sem abreviaturas, do 

órgão gestor municipal responsável pela Assistência Social; 
(o nome que for digitado neste campo será o que aparecerá no cabeçalho da versão impressa do Plano 
Municipal) 

• No campo “O Órgão Gestor da Assistência Social é:”, clique na seta ao lado direito do 
campo e clique sobre uma das opções exibidas, de acordo com a estrutura 
organizacional do órgão gestor municipal; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outro”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo “Especificar” para que seja especificada qual a estrutura organizacional do 
órgão gestor) 

• No campo “CEP”, basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar 
no botão “Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, 
necessitando apenas preencher o campo “Número” e o campo “Complemento” caso 
houver; 

(o traço “-“ que separa os algarismos do CEP será preenchido automaticamente e não deve ser digitado) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos; 

• Caso o município não tenha um site, deixe este campo em branco e clique na opção 
“Não possui site”, ao lado do campo; 

• No campo “E-mail institucional”, registre o e-mail institucional do Órgão Gestor; 

• Nos campos, “Lei de criação do Órgão Gestor” e “Data da publicação da Lei”, preencha, 
respectivamente, o número da Lei de criação e a data da Lei de criação do órgão gestor 
municipal; 

(digite a data ou utilize o link do calendário à direita do campo) 
• No campo, “Houve alteração na Lei de criação?”, registre “Sim” ou “Não”, de acordo 

com o histórico de alterações na referida Lei. Caso a opção tenha sido “Sim”, serão 
disponibilizados dois novos campos para preenchimento: “Nº da Lei de Alteração” e 
“Data de publicação da Lei”, onde deverão ser informados os dados referentes à 
alteração ocorrida. 

  
 

 



 

 Página 20 
 

Quadro 5 – Recursos humanos do Órgão Gestor da Assistência Social 
 
\\\ Preencha os campos com o número de trabalhadores do órgão gestor da Assistência Social 
no município, de acordo com o nível de escolaridade destes trabalhadores. 
(caso não haja trabalhadores com determinado nível de escolaridade, deixe-os em branco, pois o 
sistema automaticamente preencherá com o número “0” quando a tela for salva) 
(o campo referente ao total de trabalhadores também não deve ser preenchido, pois o sistema 
automaticamente fará o cálculo quando a tela for salva) 

 
\\\ Devem ser cadastrados somente os funcionários que de fato estejam trabalhando, 
fisicamente, no órgão gestor municipal e que estejam atuando, direta ou indiretamente, com a 
gestão da Política de Assistência Social no município. Também não devem ser incluídos 
trabalhadores lotados no órgão gestor, mas que estejam prestando serviços em outros locais. 
 
\\\ Não devem ser incluídos funcionários de CRAS, CREAS, Centro Pop ou qualquer outro 
serviço socioassistencial, pois estes trabalhadores atuam com a operacionalização da Política 
de Assistência Social, e não com sua gestão. Estes trabalhadores são contabilizados quando do 
registro desses serviços no bloco II do PMASweb. 
 
\\\ Caso em seu município o órgão gestor não seja exclusivo da Assistência Social, devem ser 
registradas apenas as informações referentes àqueles trabalhadores diretamente envolvidos 
com a Política de Assistência Social, excluindo-se as informações sobre os trabalhadores de 
outras políticas públicas. 
  
\\\ Na área de formação dos trabalhadores que possuem curso superior, registre a quantidade 
de trabalhadores, dentre aqueles que já foram informados como tendo nível superior, de 
acordo com as áreas de formação indicadas. 
 

\\\ Indique também quantos dos trabalhadores, dentre aqueles já informados, possuem pós-
graduação. 
 
\\\ A quantidade de estagiários deve ser informada apenas no campo apropriado e não deve 
compor o quadro total de trabalhadores do órgão gestor. 
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As áreas de formação indicadas neste quadro são as que foram 
especificadas pela Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011. 
Essas são as áreas de atuação reconhecidas como categorias 
profissionais de nível superior para atender às especificidades dos 
serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do 
SUAS. 
 
 
 
 

 

Quadro 6 – Estrutura Interna do Órgão Gestor 
 

\\\ Neste quadro deve ser informado se o órgão gestor mantém ou não equipes de trabalho 
específicas e exclusivas para a coordenação das áreas de proteção social básica, proteção 
social especial, vigilância socioassistencial e/ou para a gestão dos programas de transferência 
de renda. 
 
\\\ Caso alguma das respostas seja afirmativa, deverá ser informada a quantidade de 
trabalhadores que compõem a referida equipe. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 

 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 7 – Identificação do Gestor Municipal da Assistência Social 
                                                                      

\\\ Preencha os campos com as respectivas informações sobre o gestor municipal de 
Assistência Social, como segue: 

• Campo “Nome”, clique na seta do lado direito do campo e selecione o nome do gestor 
municipal dentre os nomes que serão disponibilizados na relação; 

(caso o nome do gestor municipal não conste da relação, entre em contato com a DRADS de sua região e 
comunique o fato) 

• Campo “Cargo”, clique na seta no lado direito do campo, e clique sobre uma das 
opções exibidas, de acordo com o cargo ocupado pelo gestor municipal; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outro”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo para digitação para que seja especificado qual o cargo do gestor) 

• Campo “Escolaridade”, clique na seta no lado direito do campo, e clique sobre uma das 
opções exibidas, de acordo com a escolaridade do gestor municipal; 

(caso seja escolhida a opção “Superior”, será disponibilizado o campo “Área de formação acadêmica”) 

• Campo “Área de formação acadêmica”, clique na seta ao lado direito do campo, e 
clique sobre uma das opções exibidas, de acordo com a área de formação acadêmica 
do gestor municipal; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outra”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo “Especificar” para que seja especificada qual a área de formação acadêmica 
do gestor municipal) 

• Campo “Data de nomeação” utilize o link do calendário ou digite a data;  

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueçam de preencher o DDD, com dois 
algarismos; 

• No campo “E-mail”, informe o endereço eletrônico do gestor municipal. 
 
\\\ Ao final do preenchimento clique no botão “Salvar”. 
(após clicar no botão “Salvar”, os campos preenchidos tornam-se indisponíveis para edição. Caso seja 
necessário alterar as informações dos campos que já estejam preenchidos, clique no botão “Atualizar 
dados do gestor atual” (localizado no final da tela); faça então as alterações que desejar e, depois, clique 
novamente no botão “Salvar”) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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Quadro 8 – Gestores municipais de Assistência Social anteriores 
 

\\\ Caso tenha ocorrido substituição do gestor municipal de Assistência Social desde as últimas 
eleições, deve-se primeiro registrar os dados do gestor mais antigo (aquele que exerceu o 
cargo no início da gestão) e salvar essas informações. Depois de feito isso, clique no botão 
“Registrar dados do novo gestor” (localizado no final da tela); esta ação fará com que os dados 
do gestor municipal substituído migrem para o quadro 8 e todos os campos do quadro 7 
ficarão em branco novamente para registro das informações sobre o novo gestor nos campos 
apropriados. 
 
\\\ Se houver algum equívoco no registro das informações no quadro 8, elas poderão ser 
excluídas clicando-se no “X” da última coluna. 
 

 

 
Antes do registro da informação  

 
 
 
 

Depois da informação registrada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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Quadro 9 – Identificação do Fundo Municipal de Assistência Social 
 
\\\ Este quadro deve ser preenchido com informações sobre o Fundo Municipal de Assistência 
Social, como segue abaixo: 

• No campo “CNPJ”, registre o CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social; 
(digite apenas os algarismos, pois a pontuação será inserida automaticamente) 

• No campo, “Nome do gestor do FMAS”, informe o nome completo do gestor do 
Fundo Municipal de Assistência Social, sem abreviaturas; 

• No campo “Nº da Lei de criação do FMAS” registre o número da Lei e do ano de 
criação do FMAS, conforme o formato indicado; 

• No campo, “Data de Publicação da Lei”, registre a data em que foi publicada a Lei 
de criação do FMAS; 

• Responda à questão “O FMAS já está legalmente regulamentado?” assinalando 
uma das alternativas: “Sim” ou “Não”; 

• Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa, preencha o campo “Decreto/Ano 
de Regulamentação” registrando o número do Decreto e do ano de 
regulamentação do FMAS, bem como a data em que foi publicada essa legislação; 

• Responda à questão “O FMAS constitui-se como Unidade Orçamentária?” 
assinalando uma das alternativas: “Sim” ou “Não”. 

 
\\\ Na parte referente aos recursos financeiros, devem ser registrados os valores dos recursos 
que estão previstos para serem alocados no Fundo Municipal de Assistência Socia, no ano de 
2014. Esta previsão deve levar em conta os valores repassados pelos entes estadual e federal 
no ano anterior, bem como os valores de recursos municipais que foram transferidos ao Fundo 
no ano anterior. Também devem ser levadas em conta possíveis alterações na rede 
socioassistencial que possam interferir nos valores a serem repassados ao Fundo Municipal. 
 
\\\ Clique no botão “Salvar” para que as informações sejam registradas no sistema. 
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Caso o FMAS não tenha ainda uma inscrição própria de CNPJ, na 
condição de matriz, o sistema indicará um alerta como o que segue: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 

 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 10 – Conselhos existentes no município 
 

\\\ Todos os conselhos legalmente constituídos no município e de alguma forma relacionados 
à política de Assistência Social deverão ser registrados, um a um, neste quadro. Para isso, 
clique na seta à direita do campo e, dentre as opções que aparecem, escolha qual Conselho 
será registrado: 
 

 
 

\\\ Após a escolha de qual Conselho será cadastrado, preencha os campos, como segue: 

• Campo “Nome do Conselho”, registre o nome do conselho que está sendo 

cadastrado; somente será necessário preencher este campo nos registros de 
“Outros Conselhos relativos à Assistência Social” e dos “Conselhos 
Tutelares”, para melhor identificação dos mesmos; 

• Campo “Nome do Presidente”, registre o nome completo do presidente do 
Conselho; 

• Campo “Nº da Lei”, registre o número de acordo com o formato indicado; 

• Campo “Data de publicação da Lei” registre a data em que a referida Lei foi 
publicada; 

• Os campos “Data de início do mandato:” e “Data de término do mandato:” 
referem-se ao mandato do presidente do conselho que estiver sendo registrado; 

• No campo “CEP”, basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e 
clicar no botão “Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido 
automaticamente, necessitando apenas preencher o campo “Número” e o campo 
“Complemento”, se houver; 

(o traço “-“ que separa os algarismos do CEP será preenchido automaticamente e não deve ser digitado) 

• No campo “E-mail”, registre o e-mail institucional do Conselho; 

• No campo “Telefone”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois algarismos. 
 
\\\ Para que o cadastro fique gravado no sistema é necessário clicar no botão “Salvar”; feito 
isto, o conselho passará a formar a tabela inicial do quadro 10. Devem ser registrados todos os 
conselhos existentes no município. 
 
\\\ Caso ocorra algum equívoco, utilize-se do ícone “X” ao lado do respectivo conselho para 
excluir seu registro. 
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O cadastro do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social não deve 
ser feito neste quadro, mas sim no bloco VII, quadro 77, através do próprio 
Conselho e não pelo Órgão Gestor. 
 
Caso queira alterar alguma informação já inserida no cadastro, clique no 
ícone com o lápis para poder reeditar alguma informação. Se desejar 
apenas visualizar os registros feitos, clique no ícone com a lupa. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 

  

 IMPORTANTE: 
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Quadro 11 – Previsão orçamentária PMAS – 2013 (valores anuais) 
 
\\\ As informações constantes neste quadro virão migradas do quadro 13 do PMAS 2013 e não 
são passíveis de serem editadas. Alterações neste quadro, caso sejam necessárias, só poderão 
ser feitas através de solicitação de alteração no PMAS2013. 
 
\\\ Estes valores devem ser considerados apenas como indicadores para o planejamento do 
próximo período. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 29 
 

 
 

O preenchimento deste quadro só deve ser feito após a finalização 
da prestação de contas dos municípios junto às DRADS. 

 
O fluxo de preenchimento e aprovação do quadro 12 funciona de maneira 
diferente e completamente independente do fluxo do Plano Municipal de 
Assistência Social. Leia com atenção os próximos itens para entender este fluxo. 

 
 

Quadro 12 – Execução Financeira de 2013 
 

Fluxo do quadro 12 

\\\ O preenchimento e análise das informações contidas no quadro 12 segue um fluxo próprio 
independente da situação do plano. O fluxo tem início com o preenchimento do quadro, segue 
para análise da DRADS e termina com a aprovação do CMAS. 
 
\\\ Antes de serem registradas as informações, a situação de preenchimento do quadro 12 
constará como “Pendente”, e poderá ser verificada através do acesso ao menu Geral, clicando-
se na opção Consultar / Fluxo PMAS. 
 

 
 

\\\ Após registro dos dados no quadro 12, é necessário salvar as informações para que elas 

não sejam apagadas caso haja mudança de página. No entanto, para que o fluxo de 

preenchimento mude de “Pendente” para “Preenchido” é necessário também clicar no botão 

em “Finalizar e Enviar”. Ao acionar o botão “Finalizar e enviar”, não será mais possível ao 

órgão gestor fazer qualquer alteração nas informações registradas!!!  

 

 

 IMPORTANTE: 
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Ao verificar que a situação do quadro é “Preenchido”, a DRADS deve 

abrir o plano do município, checar o quadro 12, analisar as 

informações sobre a execução financeira e dar seu parecer. Após ter 

feito isto, deve responder “sim” ou “não” à questão: “A DRADS está de 

acordo com os dados informados no quadro de execução financeira?”, 

e clicar no botão “Salvar”.  

 

 
 

 

 

Caso a DRADS não esteja de acordo com as informações, a situação de 

preenchimento do quadro volta a ficar “Pendente” e os campos 

estarão novamente disponíveis para que o órgão gestor faça as 

alterações necessárias. 

 

 

 Caso a DRADS esteja de acordo com as informações prestadas pelo 

órgão gestor, o quadro então passa a ficar na situação “Em análise 

CMAS”, permanecendo sem possibilidade de qualquer alteração. 

 

 

 
 

 

 

 

O CMAS deve ser avisado do preenchimento do quadro 12 e solicitado 

a verificar as informações registradas e dar seu parecer sobre elas. 

Para tanto, deve responder à questão “O CMAS aprova os valores 

informados na execução financeira?”, e clicar no botão “Salvar”. 
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Caso o CMAS não esteja de acordo com as informações, a situação de 

preenchimento do quadro ficará “Devolvido CMAS” e os campos 

estarão novamente disponíveis para que o órgão gestor faça as 

alterações necessárias. 

 

 Caso o CMAS aprove as informações prestadas pelo órgão gestor, o 

quadro então passa a ficar na situação “Aprovado CMAS”, encerrando-

se o fluxo de preenchimento. 

 

 
 

 

Preenchimento do quadro 12 

\\\ O preenchimento dos campos referentes aos recursos municipais, estaduais e federais do 

quadro 12 seguem os mesmos padrões. Para preenchimento de cada uma das colunas, siga 

estas instruções: 

• Previsão inicial de repasse: é o valor inicialmente previsto, para 2013, para o repasse 

de recursos financeiros através dos Fundos de Assistência Social, sem considerar 

acréscimos advindos de adesão a novos programas, implantação de serviços 

socioassistenciais, etc. Se não houve nenhum acréscimo o valor a ser informado deve 

ser igual ao que está registrado no quadro 11; 

 

• Recursos disponibilizados: é o valor inicial acrescido de outros valores que não 

estavam previstos desde o início do ano, ou subtraído dos valores de parcelas que 

porventura não tenham sido pagas por alguma irregularidade; 
 

• Resultado de aplicação financeira: é o valor referente somente aos resultados 

(acréscimo) advindos da aplicação financeira dos recursos recebidos. A esse valor não 

deve ser somado o valor inicial de repasse; 
 

• Valores executados: valores devidamente executados considerando-se a soma dos 

recursos disponibilizados e o resultado de aplicação financeira; 
 

• Valores reprogramados: são os valores que não foram executados e que foram 

reprogramados para ano de 2014; 
 

• Valores devolvidos: os valores desta coluna são calculados automaticamente; referem-

se ao resultado da diferença entre os recursos disponibilizados acrescidos de resultado 

de aplicação financeira menos os valores executados e reprogramados; 

(continua...) 
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(...continuação) 

• Porcentagens de devolução: os valores desta coluna também são calculados 

automaticamente, e referem-se à porcentagem do valor dos recursos devolvidos em 

relação à soma do valor disponibilizado mais o resultado de aplicação financeira. 
 

\\\ Comentários do Órgão Gestor sobre a execução financeira: este campo deve ser utilizado 

para quaisquer comentários que o órgão gestor julgue relevantes, podendo ser registrados, 

especialmente, aqueles referentes à não execução total dos recursos recebidos. 
 

\\\ Serão detectados como inconsistência os seguintes casos: 

• Os valores de recursos reprogramados sejam maiores que a soma dos recursos 

disponibilizados e do resultado de aplicações financeiras, menos os valores 

executados; 

• Os valores executados devem ser menores ou iguais à soma dos recursos 

disponibilizados mais o resultado de aplicação financeira. 
 

 

\\\ Após o preenchimento do quadro 12 do PMAS2014, o sistema será capaz de gerar a parte 

inicial do Relatório de Gestão 2013, ou seja, as informações sobre a Execução Financeira, Rede 

Socioassistencial e Recursos Humanos estará disponível no sistema PMAS2014 através do 

caminho Menu Geral > Impressão > Relatório de Gestão 2013. 
 

 
 

 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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Quadro 13 – Previsão orçamentária PMAS - 2014 (valores anuais) 
 
\\\ As informações deste quadro serão preenchidas automaticamente à medida que as 
informações forem sendo registradas no Plano Municipal. 
 
\\\ A tabela “Serviço socioassistenciais - Valores e origem dos recursos financeiros de 
cofinanciamento” trará os valores de cofinanciamento para os serviços socioassistenciais 
conforme estes forem informados no Bloco II - Rede de serviços socioassistenciais. 
 
\\\ O campo “Valor total de convênios diretos entre Estado e entidades sociais” refere-se aos 
valores dos convênios diretos do Estado de São Paulo com as entidades sociais, sem que haja 
repasse Fundo a Fundo, e serão migrados também do Bloco II quando houver este tipo de 
convênio registrado. 
 
\\\ A tabela “Programas desenvolvidos no município - Valores e origem dos recursos 
financeiros” será preenchida automaticamente com os valores informados no Bloco III – 
Programas e benefícios, na parte referente aos Programas e Projetos. 
 
\\\ A tabela “Transferência direta de renda - Valores e origem dos recursos financeiros de 
repasse” será preenchida com os valores informados no Bloco III – Programas e benefícios, 
com os valores dos repasses para os programas de transferência de renda e benefícios, 
eventuais ou continuados, ali informados. 
 
\\\ A tabela “Resumo Geral - Cofinanciamentos e repasses” organizará as informações das três 
tabelas anteriores, totalizando o valor dos recursos para financiamento dos serviços 
socioassistenciais, o valor do repasse para os benefícios, para transferência direta de renda e 
para os programas e projetos, trazendo ainda informações sobre recursos para incentivo à 
gestão informados no Bloco IV, referentes ao IGD-PBF e IGD-SUAS. 
 
\\\ Considerando as informações acima, qualquer alteração que deva ser realizada neste 
quadro, na verdade, não será realizada diretamente aqui, mas sim nos demais blocos de 
informação do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

As informações sobre o Programa São Paulo Amigo do Idoso migram 
em duas tabelas diferentes: os valores referentes ao benefício Renda 
Cidadã – Benefício Idoso migra para a tabela “Transferência direta de 
renda – Valores e origem dos recursos financeiros de repasse”, 
enquanto que os valores referentes à construção de Centros de 
Convivência e Centros-Dia migram para a tabela “Programas 
desenvolvidos no município – Valores e origem dos recursos 
financeiros”.   

 IMPORTANTE: 
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Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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Quadro 14 – Lei Orçamentária da Assistência Social 

 

\\\ O preenchimento deste quadro só estará disponível a partir de fevereiro de 2014 para que 

os órgãos gestores municipais registrem as informações sobre a Lei Orçamentária Municipal 

aprovada para o exercício de 2014 em relação à Política de Assistência Social. 

 

Fluxo do quadro 14 

\\\ Assim como o quadro 12, o preenchimento desse quadro segue um fluxo próprio 

independente da situação do plano: o órgão gestor municipal registra as informações e envia 

para análise da DRADS e a mesma encaminha para apreciação do CMAS. 

 

 

 

O fluxo de preenchimento e aprovação do quadro 14 funciona de 
maneira diferente e completamente independente do fluxo do 
Plano Municipal de Assistência Social. Leia com atenção os 
próximos itens para entender este fluxo. 

 

Antes de serem registradas as informações, a situação de 
preenchimento do quadro 14 constará como “Pendente”, e poderá ser 
verificada através do acesso ao menu Geral, clicando-se na opção 
Consultar / Fluxo PMAS. 

 

 

Após registro dos dados no quadro 14, é necessário salvar as 

informações para que elas não sejam apagadas caso haja mudança de 

página. No entanto, para que o fluxo de preenchimento mude de 

“Pendente” para “Preenchido” é necessário também clicar no botão 

em “Finalizar e Enviar”.  

Ao acionar o botão “Finalizar e enviar”, não será mais possível ao 

órgão gestor fazer qualquer alteração nas informações registradas!!!  

 

 

 IMPORTANTE: 
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 Ao constatar que o status do quadro é “preenchido” a DRADS deve 

abrir o plano do município, analisar as informações sobre a Lei 

Orçamentária, conferir e confirmar (ou não) os dados informados. Em 

seguida, deve clicar no botão “Salvar”. 

 

 
 

 

Caso a DRADS não confirme as informações, a situação do quadro 

volta a ser “Pendente” e o município deve corrigir as informações 

prestadas. Caso a DRADS confirme o preenchimento, a situação do 

quadro muda de “Preenchido” para “Em análise CMAS”. 

 

 

 Caso a DRADS esteja de acordo com as informações prestadas pelo 

órgão gestor, o quadro então passa a ficar na situação “Em análise 

CMAS”, permanecendo sem possibilidade de qualquer alteração. 

Nesse momento o quadro estará disponível para que o CMAS analise 

as informações do quadro e emita seu parecer sobre os valores 

informados na Lei Orçamentária. 
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Caso o CMAS não esteja de acordo com as informações, a situação de 

preenchimento do quadro mudará para “Devolvido CMAS” e os campos 

estarão novamente disponíveis para que o órgão gestor faça as 

alterações necessárias. 

 

 

 
 

 

 

 

 Caso o CMAS aprove as informações prestadas pelo órgão gestor, o 

quadro então passa a ficar na situação “Aprovado CMAS”, encerrando-

se o fluxo de preenchimento. 
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Preenchimento do quadro 14 

\\\ Os campos deste quadro devem ser preenchidos como segue: 

• Valor aprovado: neste campo deve ser registrado o valor dos recursos destinados à 

Política de Assistência Social através da Lei Orçamentária municipal; ressalte-se que o 

valor a ser informado é aquele destinado exclusivamente à política de Assistência 

Social e não o valor total da Lei Orçamentária; 

• Nº: deve ser registrado o número da Lei Orçamentária aprovada; 

• Data: deve ser registrada a data de publicação da Lei Orçamentária municipal. 

 

\\\ Além desses campos, deve ser respondida a questão se haverá investimentos previstos na 

Lei Orçamentária que não serão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social. Se a 

resposta a essa pergunta for afirmativa, deverão ser informados em quais áreas está previsto 

que esses valores sejam utilizados: Recursos humanos, Manutenção e/ou reforma de 

equipamentos, Construção de novas unidades ou Aquisição de bens permanentes. 
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Histórico completo de alteraçõesAcesso ao PMAS2013

Fim do Bloco I 
Vá até o menu na parte superior da tela e passe o mouse 
sobre o link Bloco II – Rede de serviços socioassistenciais 
para continuar o preenchimento. 
Antes disso, verifique se existem pendências a serem 
resolvidas neste bloco, acessando o menu “Geral” > 
“Verificações” > “Pendências”. 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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blocoblocoblocoblocoII. Rede de serviços Rede de serviços Rede de serviços Rede de serviços socioassistenciaissocioassistenciaissocioassistenciaissocioassistenciais

//////////
Este bloco registra uma breve análise diagnóstica

do município e informações sobre as unidades,
locais de execução e

serviços socioassistenciais
que compõem a rede de proteção social municipal,

incluindo os CRAS, CREAS e Centros Pop.
\\\\\\\\
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Quadro 15 – Caracterização do Município 

\\\ Neste quadro deverão ser registradas informações relevantes do município e de sua região, 
especialmente sobre aspectos sociais, ambientais e econômicos, que contribuam à 
identificação e compreensão das situações de vulnerabilidade e risco existentes no território 
do município. 
 
\\\ Com o intuito de subsidiar a elaboração deste breve diagnóstico municipal, são 
apresentados do lado esquerdo da tela alguns indicadores sociais, tendo como fonte as 
seguintes instituições: 
 

• Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE 
(http://www.seade.gov.br) 

o Número de famílias (unidades domésticas); 
o Grau de urbanização; 
o Porcentagem de pessoas abaixo de 15 anos na população; 
o Porcentagem de pessoas idosas na população; 
o Porcentagem de mães adolescentes do total de mães. 

 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(http://www.ibge.gov.br) 

o Área territorial; 
o Número de habitantes; 
o Densidade demográfica; 
o Domicílios com saneamento adequado; 
o Famílias com rendimento per capita até R$ 70,00. 

 

• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
(http://www.pnud.org.br) 

o Índice de Gini (2000 e 2010); 
o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2000 e 2010). 

 
\\\ Cada um dos indicadores apresenta uma explicação muito breve sobre seu significado, que 
pode ser acessada clicando-se sobre o ícone de interrogação em cada linha. Neste mesmo 
texto poderão ser encontrados os valores correspondentes referentes ao Estado de São Paulo, 
o que possibilita ao município localizar-se comparativamente. 
 
\\\ É importante ressaltar na descrição os aspectos da realidade que não sejam muito 
conhecidos ou divulgados e que estejam afetando de alguma maneira a demanda ou oferta de 
proteção social aos moradores do município. Não se deve ficar preso apenas a indicadores, 
mas relatar também outras circunstâncias municipais que possam estar interferindo na 
organização da Assistência Social em todo o município ou circunscrita apenas a partes dele. 
 
\\\ Após concluir a digitação do diagnóstico, não se esqueça de clicar no botão “Salvar” logo 
abaixo do texto para que as informações sejam registradas no sistema. 
 
\\\ O tamanho do texto pode atingir até 3.000 caracteres; preste atenção abaixo do campo ao 
contador de caracteres para que seu texto não seja interrompido no meio. 
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Quadro 16 – Situações de vulnerabilidade e/ou risco existentes no município 
 
\\\ Este quadro deve registrar as principais situações de vulnerabilidade ou risco social que são 
encontradas no município. É recomendável que antes de iniciar a escolha das situações para 
preenchimento do quadro, seja elaborado o conjunto dessas situações e sua classificação de 
acordo com a gravidade e extensão com que elas atingem o município. 

 
\\\ Para a elaboração e escolha das situações de vulnerabilidade ou risco existentes no 
município não se deve pensar em adequá-las à rede de serviços já existente, mas procurar ser 
o mais fidedigno possível com a realidade apresentada no território. A adequação, ou não, da 
rede de proteção social poderá ser usada, assim, para o planejamento das ações futuras na 
área de Assistência Social. 

 
\\\ Cada uma das situações deverá ser registrada no sistema atribuindo-se um número de 
acordo com sua gravidade; assim, a situação mais grave deve ser classificada com o nível 1 e a 
menos grave com o nível 10, caso sejam registradas todas as dez situações. 

 
\\\ É necessário registrar ao menos uma situação neste quadro. No máximo podem ser 
registradas dez situações, mas nunca duas com o mesmo nível de gravidade. 

 
\\\ Os campos a serem preenchidos são: 

• “Situação de vulnerabilidade ou risco social” - clique na seta ao lado direito do campo 
e clique sobre uma das opções exibidas, de acordo com a situação de vulnerabilidade 
ou risco social; 

• “Classificação”, clique na seta ao lado direito do campo e clique em uma das opções, 
lembrando que quanto menor o número escolhido mais grave se apresenta a situação; 

• “Demanda estimada para 2013” preencha com a demanda estimada existente no 
município; 

(entende-se por demanda a existência de necessidades que exigem intervenções de natureza 
socioassistencial. Essas demandas podem ser apresentadas espontaneamente pelos usuários ou 
identificadas pelo exercício da vigilância socioassistencial no município. 

(continua...) 
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(...continuação) 
 
O ideal é que a estimativa da demanda seja baseada num prévio mapeamento das vulnerabilidades e 
riscos que se apresentam nos territórios, e sua quantificação, o que servirá para um planejamento mais 
seguro das ações que devem ser realizadas.)  
 

• “Número de serviços existentes que atendem esta demanda”, que não deve ser 
digitado pelo usuário, pois será preenchido automaticamente pelo sistema à medida 
que forem sendo cadastrados os serviços socioassistenciais nos quadros seguintes. 

 
\\\ Clique no botão “Adicionar” a cada registro da situação de vulnerabilidade ou risco social, 
para que as informações passem a formar o quadro abaixo dos campos, apresentando um 
resumo das situações escolhidas. 
 
\\\ São 17 situações de vulnerabilidade e/ou risco elencadas no sistema, conforme segue: 
                          

1) Existência de famílias sem acesso a alimentos de qualidade em quantidade 
adequada (insegurança alimentar). 

2) Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda. 

3) Expressivo contingente de famílias com dificuldade de acesso a serviços públicos 
(saneamento básico, geração de renda, transporte, saúde, educação, convívio, 
segurança, habitação). 

4) Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de ruptura dos 
vínculos familiares. 

5) Alta porcentagem de pessoas idosas na população. 

6) Alta porcentagem de crianças e adolescentes na população. 

7) Desvantagens resultantes de deficiência. 

8) Existência e disseminação de preconceitos que geram intolerância ou discriminação 
social e/ou pessoal. 

9) Expressivo contingente de indivíduos egressos do sistema prisional. 

10) Pessoas em situação de rua. 

11) Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar 
risco pessoal e social. 

12) Prevalência de fatores de risco que levem ao uso indevido ou abusivo de 
substâncias psicoativas. 

13) Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos ou indivíduos. 

14) Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho. 

15) Desemprego entressafras. 

16) Ocupação de áreas de risco para moradia. 

17) Existência de fatores climáticos, ambientais e/ou estruturais que favoreçam 
fenômenos causadores de calamidades públicas. 
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Não há como alterar uma situação depois de ela ser adicionada ao 
quadro resumo. Para tanto, é necessário excluir a situação que se 
deseja e incluí-la novamente preenchendo novamente os campos 
apropriados. Para excluir uma situação, clique no ícone “X” no lado 
direito da linha a ser excluída. 

 
       

Antes de registrar as situações 

 
 
 

 
Depois de registrar as situações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

 IMPORTANTE: 
  



 

 Página 44 
 

Quadro 17 – Unidades Públicas 
 
\\\ Este quadro inicia o cadastro das Unidades Públicas e, nos quadros seguintes, serão 
vinculados às unidades públicas já cadastradas os respectivos locais de execução dos serviços, 
incluindo os CRAS, CREAS e Centros Pop. Após o cadastramento das unidades e dos locais de 
execução, devem ser registrados os serviços socioassistenciais executados nesses locais. 
 
\\\ Após o cadastramento das unidades públicas, este quadro apresentará um resumo de 
todas elas, possibilitando, inclusive, a localização de qualquer unidade, bastando digitar o 
nome (ou parte do nome) ou o código da unidade no campo apropriado e clicando no botão 
“Localizar”. 
 
\\\ Para cadastrar uma Unidade Pública, clique no botão “Incluir Unidade Pública” do quadro 
17 para ter acesso à tela seguinte e registrar as informações solicitadas. 
 
 

Antes de cadastrar unidades 

 
 
Depois de cadastrar uma unidade pública 

 
 

 
 
 

Para alterar o nome de uma unidade já cadastrada, ou seu 
CNPJ, clique no ícone da lupa ao lado esquerdo da linha 
referente à unidade. 

 
Para registrar os locais de execução vinculados a uma 
unidade já cadastrada, clique sobre este mesmo ícone 
da lupa que será aberta a tela para registro dos locais de 
execução. 

 
 

 
 

 

 IMPORTANTE: 
  

Clique no link “Próximo” que abrirá a próxima tela. 

 
 

Clique no link “Anterior” que voltará à tela anterior. 
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Quadro 18 – Unidade Pública e locais onde são desenvolvidos seus serviços 
 
\\\ Ao clicar no botão “Incluir Unidade Pública” será aberta a tela do quadro 18, onde deverão 
ser preenchidos apenas dois campos para cadastrar a Unidade Pública: 

• “Nome da Unidade Pública Responsável”, que deve ser preenchido com o nome 
completo da Unidade, sem abreviaturas; 

• “CNPJ”, onde deve ser registrado o CNPJ desta Unidade Pública. 
(digite apenas os algarismos, pois a pontuação será inserida automaticamente) 

 
\\\ O campo “Código da unidade” é preenchido automaticamente pelo sistema após o 
salvamento da página, e não poderá ser alterado. 
 
\\\ Após inserir os dados nos campos acima, clique no botão “Salvar” para registrar os dados 
no sistema. Se for o caso, você poderá clicar no botão “Voltar” e refazer o mesmo processo 
para cadastrar outra unidade pública. 
 
 

 
 
 
 
 

Cada unidade pode ser cadastrada no sistema uma única vez, pois o 
sistema impede o cadastramento de duas unidades com o mesmo 
CNPJ. No caso da mesma unidade desenvolver vários serviços em 
diferentes locais de execução, esses diferentes locais de execução 
devem ser cadastrados um a um e deverão todos estarem vinculados 
à mesma unidade pública. 

 
 
 
\\\ Depois de salvar a página, você terá quatro opções para registrar os locais onde esta 
unidade pública executa seus serviços: 
 

• Para cadastrar um local fora dos Centros de Referência, clique no botão “Adicionar 
local de execução” (quadro 19); 

• Para cadastrar um Centro de Referência de Assistência Social, clique no botão “Incluir 
CRAS” (quadro 22); 

• Para cadastrar um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, clique no 
botão “Incluir CREAS” (quadro 27); 

• Para cadastrar um Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua, clique no botão “Incluir Centro Pop” (quadro 33); 

 
 

 IMPORTANTE: 
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Depois de salvar a informação sobre a unidade pública 

 
                         Clique no botão Voltar para retornar ao quadro 17 

 
 

Após o registro dos locais de execução públicos, os quadros 19, 
22, 27 e 33 apresentarão um resumo de todos os locais 
registrados: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 20 – Unidades Públicas e locais onde são desenvolvidos os serviços 
 
\\\ Após cadastrar uma unidade, vá até o quadro 17, clique no ícone da lupa no lado esquerdo 
do quadro e, no quadro 19, clique no botão “Adicionar local de execução”. Ao fazer isso, será 
aberta a tela do quadro 20 para que sejam preenchidas as informações sobre o(s) local(is) 
onde são desenvolvidos os serviços socioassistenciais desta unidade pública, desde que não se 
tratem de Centros de Referência: 
 

• Os campos “CNPJ” e “Nome da Unidade” não podem ser editados nesta tela, pois são 
preenchidos a partir do cadastro da unidade; 

• “Nome do local de execução” preencha com o nome pelo qual é conhecido este 
equipamento pela população do município e que possa identificar facilmente este 
local de execução; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do local de execução para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Nome do técnico responsável pelos serviços”, deve ser preenchido com o nome 
completo da pessoa responsável pelo local e pelo desenvolvimento dos serviços neste 
local. Não é obrigatório que esta pessoa tenha nível superior, mas não poderão ser 
registradas pessoas que não tenham algum tipo de vínculo empregatício com a 
unidade; 

(também neste campo, procure não abreviar nenhuma palavra do nome do responsável para evitar 
dúvidas quanto a sua identificação) 
(caso não haja um funcionário responsável por este local de execução, selecione a opção “Não há 
técnico responsável pelos serviços” clicando no quadradinho à frente desta frase) 

• “CEP” basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar no botão 
“Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, necessitando 
apenas preencher o campo “Número” e, caso exista, o campo “Complemento”; 

(em alguns municípios de pequeno porte o CEP é único para todos os logradouros da cidade; nestes 
casos, se o logradouro que for automaticamente preenchido não for o que você deseja, poderá ser 
digitado o nome correto diretamente no campo de endereço) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos;  

• “E-mail institucional”, informe o e-mail institucional deste local de execução; caso o 
local não possua um e-mail institucional, informe um e-mail que possa servir de 
contato com o responsável pelo local; 

• No campo “Imóvel” deve ser informada a situação de uso do imóvel, se é próprio, se 
foi cedido ou se está alugado; 

• No campo “Previsão anual do número de pessoas atendidas” deve ser informada a 
quantidade de pessoas que o órgão gestor prevê que sejam atendidas durante o ano 
de 2014, levando-se em conta a capacidade de atendimento (vide campo abaixo) e a 
demanda existente pelos serviços. Note que esta previsão deve referir-se a todos os 
serviços oferecidos neste local, mas nem por isso é a soma da previsão desses serviços, 
pois uma mesma pessoa pode ser atendida por diferentes serviços em um mesmo 
local; 

(caso haja dificuldade em elaborar esta previsão, tome como base o número de pessoas que foram 
atendidas no ano anterior pelo local de execução) 
(não confunda o número de pessoas atendidas com o número de atendimentos, que pode ser muito 
superior, pois um mesmo usuário pode receber diversos atendimentos diferentes) 

 
(continua...) 

 



 

 Página 48 
 

(...continuação)  
 

• O campo “Capacidade de atendimento anual” refere-se ao número de pessoas que 
poderão ser atendidas neste local de execução, levando-se em conta seu espaço físico, 
a quantidade e formação dos recursos humanos, os recursos materiais e financeiros 
disponíveis, tipo de atendimento que o local se propõe fazer, etc. 

(continua...) 

 
 
Pode ser previsto um número de pessoas atendidas maior do 
que a capacidade de atendimento, no caso de a demanda para 
determinado serviço ser tão grande a ponto de sobrecarregar 
o atendimento. Isto deve significar que devem ser pensadas 
ações para solucionar essa situação no planejamento da rede. 
 

Por outro lado, se a demanda for pequena, o número previsto de 
pessoas atendidas pode ser menor do que a capacidade de atendimento 
do serviço, o que pode requerer outras ações para melhor 
aproveitamento do serviço, caso a diferença seja significativa.  

 
 
 

(continuação...)  
 

• No campo com a pergunta “Este local funciona quantas horas por semana?” deverá ser 
escolhida uma das opções, de acordo com o número de horas que o local de execução 
funciona por semana, com atendimento à população. As alternativas disponíveis são: Até 
20 horas, de 21 a 39 horas, 40 horas, mais de 40 horas ou ininterrupto (24 horas / 7 dias); 

• No campo “Este local funciona em quantos dias por semana?”, registre a quantidade de 
dias que o local de execução permanece aberto para atendimento aos usuários; 

(caso tenha sido assinalada a alternativa “ininterrupto (24 horas / 7 dias) na 1ª questão, o sistema 
apontará uma inconsistência de preenchimento no caso de não ser escolhida a alternativa “7 dias” na 2ª 
questão) 

 

\\\ Os campos referentes ao “RH deste local de serviços” deverão ser preenchidos de acordo 
com seu nível de escolaridade. Considere para o nível de escolaridade apenas os cursos já 
concluídos pelos trabalhadores. 
(o total de funcionários será calculado pelo sistema assim que a página for salva) 
 

\\\ A área de formação refere-se apenas aos funcionários que possuem curso superior 
completo, e deve ser informada a quantidade de trabalhadores de acordo com cada área de 
formação. 
(não há necessidade do número de pessoas com nível superior ser igual à soma das quantidades apontadas nas 
áreas de formação, pois estão especificadas apenas as áreas de formação de acordo com a Resolução CNAS nº 17, 
de 20 de junho de 2011) 

 
\\\ Registre também a quantidade de trabalhadores, dentre aqueles já informados, que possui 
pós-graduação ou são estagiários. 

(continua...) 

 
 

 IMPORTANTE: 
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(continuação...)  
 
\\\ Ao terminar o preenchimento do quadro 20, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. 
Depois disso, clique no botão “Voltar” e, no quadro 19, escolha entre cadastrar outro local de 
execução vinculado a essa unidade pública (botão “Adicionar local de execução”), ou registrar, 
a partir do quadro 19, cada um dos serviços socioassistenciais que são desenvolvidos neste 
local de execução (clique na coluna “Serviços e recursos financeiros” > “Visualizar/Editar”). 
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Todos os locais de execução vinculados a uma mesma unidade 
pública responsável devem ser associados ao mesmo cadastro 
desta unidade. 
 

Não é possível cadastrar a mesma unidade duas ou mais vezes!!! 
 

 
 
 
 

Quadro 21 – Serviços e Recursos Financeiros - Nome do local de execução (Nome da Unidade) 
 
\\\ Os campos para o registro dos dados dos serviços serão disponibilizados ao se clicar no 
ícone “Visualizar/Editar” da coluna “Serviços e Recursos Financeiros” no quadro 19. Para o 
cadastro do serviço, clique no botão “Adicionar Serviços e Recursos Financeiros”, o que 
disponibilizará a tela de registro das informações com os seguintes campos:  
 

• “Selecione o tipo de proteção social”, onde deverá ser informado o nível de proteção 
social à qual o serviço pertence, dentre as opções Básica, Especial de Média 
Complexidade ou Especial de Alta Complexidade. A escolha feita aqui definirá as 
opções que surgirão para escolha no próximo campo; 

• No campo “Tipo de serviço” clique na seta à direita do campo e selecione uma das 
opções de serviço, já vinculadas à proteção social escolhida anteriormente. Também 
neste caso, dependendo do tipo de serviço escolhido serão abertas diferentes opções 
no próximo campo “Usuários”. 

 
\\\ No campo “Usuários” clique na seta à direita do campo e selecione uma das opções que 
definem quais são os usuários deste serviço. 
 
\\\ Para qualquer um dos níveis de proteção social escolhido, existe a opção “Serviço não 
tipificado pela Resolução nº 109 do CNAS, de 11/11/2009”. Caso seja escolhida essa opção, 
será necessário o preenchimento adicional de outros dois campos: “Especifique qual o tipo de 
serviço” e “Especifique qual o objetivo do tipo de serviço”. Nestes dois campos devem ser 
informadas as características deste serviço para melhor entendimento do seu funcionamento. 
 
\\\ As opções oferecidas para os tipos de serviço e sua associação aos usuários está 
estritamente de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Isto se 
reflete em outros momentos no preenchimento do Plano como: 

 

• Um serviço que se enquadre na Tipificação Nacional, mas que atenda usuários 
diferentes daqueles determinados por esta Resolução, deverá ser registrado como 
“não tipificado” (exemplo: um Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos que atenda jovens de 18 a 24 anos); 
 

(continua...) 

 

 IMPORTANTE: 
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(continuação...) 
 

• Um serviço que se enquadre na Tipificação Nacional mas que não esteja sendo 
desenvolvido no local indicado por esta Resolução, também deverá ser registrado 
como “não tipificado” (exemplos: um Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família que seja executado fora de um CRAS, ou um Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos que seja executado fora de um 
CREAS, ou um Serviço especializado para pessoas em situação de rua que seja 
executado fora de um Centro Pop). 

  
\\\ O campo “Situações específicas atendidas por este serviço” só será aberto com as opções 
para serem assinaladas após terem sido escolhidos o Tipo de Proteção, o Tipo de serviço e os 
Usuários, pois as opções disponibilizadas variam de acordo com essas escolhas. Neste campo, 
é obrigatório escolher ao menos uma das alternativas, não havendo limite do número de 
escolhas. 

 
\\\ O campo “Abrangência do Serviço” diz respeito aos municípios de onde vêm os usuários 
atendidos pelo serviço. Existem três opções de escolha, e só poderá ser assinalada uma delas: 
 

• “Municipal”, que deve ser escolhida se o serviço atende somente usuários do próprio 
município que está fazendo o Plano; 

•  “Intermunicipal - Este serviço atende usuários de outros municípios com os quais 
mantém convênio ou outro tipo de acordo formal”, esta opção deve ser assinalada 
apenas quando existe um consórcio, contrato ou acordo formal entre 2 ou mais 
municípios para atendimento de seus usuários e quando a localização do serviço é no 
próprio município que está preenchendo o Plano Municipal; 

•  “Intermunicipal - Este serviço localiza-se em outro município e recebe 
encaminhamento de usuários de nosso município em razão de convênio ou outro tipo 
de acordo formal”, esta opção deve ser assinalada apenas quando existe um 
consórcio, contrato ou acordo formal entre 2 ou mais municípios para atendimento de 
seus usuários e quando a localização do serviço é fora do município que está 
preenchendo o Plano Municipal; 

(continua...) 

 

Para registrar os recursos financeiros e o número de usuários 
atendidos (nos campos do final desta tela) para os serviços 
intermunicipais, cada município deverá registrar apenas a parte 
que lhe cabe segundo o consórcio ou acordo firmado. 

 
Imagine a seguinte situação: os municípios A e B fizeram um consórcio para atendimento em 
um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes que se localiza no município A, e 
este consórcio estabelece que o município A irá arcar com R$50.000,00 anuais para 
manutenção do serviço e terá direito a 10 vagas, enquanto que o município B arcará com 
R$30.000,00 e terá direito a 5 vagas para atendimento. No Plano Municipal o município A 
informará apenas os R$50.000,00 (de acordo com a origem dos recursos) e apenas as 10 
vagas a que tem direito, e o município B informará apenas os R$30.000,00 (de acordo com a 
origem dos recursos) e apenas as 5 vagas a que tem direito. Ambos os municípios deverão 
registrar o mesmo endereço do local de execução e este local deverá estar associado à 
mesma unidade, seja ela pública (se for o próprio órgão gestor quem mantém) ou privada 
(no caso de ser uma entidade privada quem executa o serviço). 

 IMPORTANTE: 
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(continuação...) 
 

• No campo “Previsão mensal do número de pessoas atendidas”, informe a quantidade 
de usuários que deverão ser atendidos mensalmente por este serviço; 

• No campo “Previsão anual do número de pessoas atendidas”, informe a quantidade 
total de usuários prevista para ser atendida durante o ano de 2014 por este serviço 

(note que a previsão anual não é necessariamente a previsão mensal multiplicada por 12; aliás, em poucos casos 
isso acontece. A previsão anual deve levar em conta as características do atendimento, a rotatividade dos usuários 
atendidos e mesmo o modelo de funcionamento do serviço) 

• No campo “Total de profissionais que atuam neste serviço”, registre a quantidade total 
de trabalhadores que trabalham neste serviço; 

(as informações desta tela referem-se apenas a um dos serviços executados no local de execução!!!) 
• O campo “Trabalho social essencial deste serviço” só será aberto com as opções para 

serem assinaladas após terem sido escolhidos o Tipo de Proteção, o Tipo de serviço e 
os Usuários, pois as opções disponibilizadas variam de acordo com essas escolhas. 
Neste campo, é obrigatório escolher ao menos uma das alternativas, podendo ser 
escolhidas quantas foram adequadas. As alternativas apresentadas referem-se às 
ações cotidianas do serviço para um bom atendimento aos usuários e, por isso, 
essenciais para este tipo de serviço.  
 

\\\ A parte da tela referente à “Caracterização dos Usuários” serve para melhor identificar os 
usuários atendidos pelo serviço, de acordo com: 

• “Sexo”, registrando-se se o serviço atende apenas usuários do sexo masculino, apenas 
usuárias do sexo feminino ou usuários de ambos os sexos; 

• “Região de moradia dos usuários”, registrando-se se o serviço atende apenas usuários 
moradores da zona urbana, apenas usuários moradores da zona rural ou usuários de 
zonas urbana e rural; 

• “Demanda prioritária do serviço proveniente de:”, onde deve ser registrado se este 
serviço atende prioritariamente alguma das situações elencadas, que são: 

o Adensamento populacional decorrente de instalação prisional; 
o Adensamento populacional decorrente de trabalhos sazonais; 
o Assentamento; 
o Comunidade indígena; 
o Comunidade quilombola;  
o Morador de habitação subnormal; 
o População ribeirinha/calhas de rios; 
o Nenhuma das características citadas. 

 

\\\ Na parte da tela referente aos “Recursos Financeiros” devem ser informados os valores dos 
recursos utilizados na execução deste serviço e que sejam originários de Fundos, com as 
opções de registro de: 

• fontes municipais - Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal do Idoso; 

• fontes estaduais - Fundo Estadual de Assistência Social, Fundo Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente ou Fundo Estadual do Idoso; 

• fontes federais - Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente ou Fundo Nacional do Idoso. 

 

\\\ Caso queira inserir outro serviço neste mesmo local de execução, basta ir para o quadro 19 
e clicar no ícone “Visualizar/Editar” dos “Serviços e Recursos Financeiros” e reiniciar o 
processo. 
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Antes de cadastrar serviços socioassistenciais 

 
 
 
Depois de cadastrar os  serviços socioassistenciais 

 
 
 
Tela para registro de informações sobre o serviço socioassistencial 
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Não confunda ações desenvolvidas pelos serviços com os 
próprios serviços. Serviços socioassistenciais são definidos, 
segundo a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), em 
seu artigo 23, ratificado pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 
2011, como “...as atividades continuadas que visem à 
melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e 
diretrizes estabelecidos nesta Lei.” 

 
Tomando como referência as diretrizes e o conceito expresso na LOAS, Egli Muniz, 
Maria Lucia Martinelli, Maria Tereza Egger-Moellwald e Neiri Bruno Chiachio, no  
Caderno de Textos da VI Conferência Nacional de Assistência Social (Brasília, dezembro 
de 2007), concebem serviço socioassistencial como: 
“Meio de acesso a seguranças sociais que produz aquisições pessoais e sociais aos 
usuários e opera integradamente as funções de proteção social, defesa de direitos e 
vigilância socioassistencial, pelo desenvolvimento de atividades continuadas 
prestadas por um conjunto de provisões, recursos e atenções profissionalizadas, 
numa unidade física, com localização, abrangência territorial e público definido.”  

 
 
 
 
 
 

 
Depois de cadastrado um serviço, as informações sobre ele poderão ser vistas 
clicando-se no ícone com a lupa na coluna “Visualizar/Editar” dos quadros 21, 
25, 31 ou 36 (dependendo do tipo de local de execução do serviço), sendo 
apresentadas todas as informações escolhidas na tela de cadastro. 

 
Durante o período de preenchimento, para os usuários com perfil Órgão 
Gestor, as questões completas sobre o serviço poderão ser acessadas 
clicando-se no botão “Editar serviço”, que apresentará novamente a tela 
inteira de cadastro dos serviços.  
 

 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 

1 

 IMPORTANTE: 

2 
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Para cadastrar um serviço no sistema, é necessário primeiro 
registrar a unidade, em seguida vincular os locais de execução 
desta unidade e, por último, registrar os serviços 
socioassistenciais desenvolvidos neste local de execução. 
 

Para excluir uma unidade já cadastrada, o processo é o inverso: primeiro 
exclua todos os serviços socioassistenciais associados ao local de 
execução, depois exclua todos os locais de execução vinculados à unidade 
e, por último, exclua a unidade. 

 

Para excluir um serviço, ele não poderá estar associado a nenhum programa, 
projeto, transferência de renda ou benefício no bloco III. Caso isso aconteça, 
será necessário primeiro excluir a associação entre o serviço e o 
programa/benefício (vide página 93) para depois poder excluir o serviço no 
bloco II. 
 

Os programas, projetos, transferência direta de renda e benefícios aos quais os 
serviços estão associados podem ser identificados no resumo do serviço, clicando-se 
no ícone visualizar. 

 

 
 

                     
 
 

 
  

 IMPORTANTE: 

3 
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Quadro 22 – CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 
 
\\\ Este quadro inicia o cadastro dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS – 
existentes no município. Nos quadros seguintes serão associados aos CRAS cadastrados os 
seus respectivos serviços socioassistenciais. 
 
\\\ Após o cadastramento dos CRAS, este quadro apresentará um resumo de todos eles, 
possibilitando, inclusive, a localização de qualquer um deles, bastando digitar o nome (ou 
parte do nome) ou o código do CRAS no campo apropriado e clicando no botão “Localizar”. 
 
\\\ Para cadastrar um CRAS, clique no botão “Incluir CRAS” do quadro 22 para ter acesso à tela 
seguinte e registrar as informações solicitadas. 
 
 
 
 
Antes de cadastrar um CRAS 

 
 
Depois de ter cadastrado um CRAS 
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Quadro 23 – Informações sobre o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
 
\\\ Após ter clicado no botão “Incluir CRAS” será apresentada a tela do quadro 23 para que 
sejam registradas as seguintes informações sobre o CRAS: 

• “Nome da Unidade” onde deve ser registrado o nome como é conhecido o CRAS em 
seu território; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do CRAS para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Código Identificador do CRAS – IDCRAS”, campo que deve ser preenchido com o 
código identificador do CRAS criado pela Rede SUAS (MDS) quando o CRAS é 
cadastrado no sistema CadSUAS; 

• “Nome do Coordenador”, onde deve ser registrado o nome completo do coordenador 
do CRAS; 

(também neste campo, procure não abreviar nenhuma palavra do nome do coordenador para evitar 
dúvidas quanto a sua identificação) 
(caso não haja um coordenador no CRAS, selecione a opção “Não há coordenador” clicando no 
quadradinho à frente desta frase) 

• No campo “Escolaridade”, clique na seta no lado direito do campo, e clique sobre uma 
das opções exibidas, de acordo com a escolaridade do coordenador do CRAS; 

(caso seja escolhida a opção “Superior”, será disponibilizado o campo “Área de formação acadêmica”) 

• “Área de formação acadêmica”, clique na seta ao lado direito do campo, e clique sobre 
uma das opções exibidas, de acordo com a área de formação acadêmica do 
coordenador do CRAS; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outra”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo “Especificar” para que seja especificada qual a área de formação acadêmica 
do coordenador do CRAS) 

• “CEP” basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar no botão 
“Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, necessitando 
apenas preencher o campo “Número” e, caso exista, o campo “Complemento”; 

(em alguns municípios de pequeno porte o CEP é único para todos os logradouros da cidade; nestes 
casos, se o logradouro que for automaticamente preenchido não for o que você deseja, poderá ser 
digitado o nome correto diretamente no campo de endereço) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos;  

• “E-mail institucional”, informe o e-mail institucional deste CRAS; caso não exista e-mail 
institucional exclusivo do CRAS, informe um e-mail que possa servir de contato com o 
responsável pelo local; 

• “Nº de famílias referenciadas”, campo que deve ser preenchido com o número de 

famílias que vivem no território de abrangência do CRAS sendo que este número deve 
guardar relação com o porte do município, como prevê a NOB-SUAS; 

• “Previsão anual do número de famílias atendidas”, campo que deve ser preenchido 
com a previsão de atendimento anual, estimada com base na proporção do número de 
famílias referenciadas; 

• No campo com a pergunta “Este local funciona quantas horas por semana?” deverá ser 
escolhida uma das opções, de acordo com o número de horas que o CRAS funciona por 
semana, com atendimento à população. As alternativas disponíveis são: Até 20 horas, 
de 21 a 39 horas, 40 horas, mais de 40 horas ou ininterrupto (24 horas / 7 dias); 
 

(continua...) 
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(...continuação) 
 

• No campo “Este local funciona em quantos dias por semana?”, registre a quantidade 
de dias que o CRAS permanece aberto para atendimento aos usuários; 

(caso tenha sido assinalada a alternativa “ininterrupto (24 horas / 7 dias) na 1ª questão, o sistema 
apontará uma inconsistência de preenchimento no caso de não ser escolhida a alternativa “7 dias” na 2ª 
questão) 

 
\\\ Os campos referentes ao “RH deste local de serviços” deverão ser preenchidos de acordo 
com seu nível de escolaridade. Considere para o nível de escolaridade apenas os cursos já 
concluídos pelos trabalhadores. 
(o total de funcionários será calculado pelo sistema assim que a página for salva) 
 

\\\ A área de formação refere-se apenas aos funcionários que possuem curso superior 
completo, e deve ser informada a quantidade de trabalhadores de acordo com cada área de 
formação. 
(não há necessidade do número de pessoas com nível superior ser igual à soma das quantidades 
apontadas nas áreas de formação, pois estão especificadas apenas as áreas de formação de acordo com 
a Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011) 

 
\\\ Registre também a quantidade de trabalhadores, dentre aqueles já informados, que possui 
pós-graduação ou são estagiários. 
 
\\\ Responda à pergunta “Este CRAS possui Equipe Volante?”. Caso a resposta seja afirmativa, 
serão abertos novos campos para preenchimento, referentes à equipe volante do CRAS, que 
são:  

• “RH da Equipe Volante (estes trabalhadores já devem estar inseridos no RH do CRAS), 
onde deverão ser informadas as quantidades de trabalhadores que compõem a equipe 
volante segundo sua escolaridade e área de formação acadêmica e, como já descrito 
no título do campo, estes trabalhadores já devem ter sido contabilizados no RH total 
do CRAS; 

• “Nome dos locais de abrangência territorial de atendimento da Equipe Volante”, que 
deverá ser preenchido não apenas o tipo de território alcançado pelo trabalho da 

equipe volante (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de 
rios, assentamentos, etc.), mas também o nome como são conhecidos esses locais. 

(o trabalho das equipes volantes deve ser planejado, continuado, monitorado e avaliado. Não se trata, 
portanto, da oferta de atividades esporádicas, nem exclusivamente de busca ativa) 

 
\\\ De acordo com a realidade deste CRAS, responda à pergunta “O CRAS oferta o Serviço 
PAIF?” e: 

• Caso clique na opção “Não” será disponibilizado um campo para justificar a não 
execução do serviço PAIF neste CRAS; 

• Para vincular a execução do PAIF a este CRAS, clique em “Sim”. Neste caso, será 
efetuado pelo sistema o registro parcial do serviço PAIF no quadro 25, sendo que, 
posteriormente, deverão ser preenchidas todas as informações específicas de 
funcionamento do PAIF.  
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Quadro 24 – Trabalho Social realizado pelo CRAS 
 

\\\ Neste quadro, assinale as alternativas que representam o trabalho que este CRAS realiza.   
 
\\\ Ao terminar o preenchimento dos quadros 23 e 24, não se esqueça de clicar no botão 
“Salvar”. Depois disso, clique no botão “Voltar” e, no quadro 22, escolha entre cadastrar outro 
CRAS (botão “Incluir CRAS”), ou registrar, a partir do quadro 22, cada um dos serviços 
socioassistenciais que são desenvolvidos neste CRAS (clique na coluna “Serviços e recursos 
financeiros” > “Visualizar/Editar”). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caso tenha sido informada a execução do serviço PAIF 
neste CRAS, necessariamente todas as informações 
deste serviço deverão ser registradas no quadro 25!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 25 – Serviços e Recursos Financeiros do CRAS - (Nome do CRAS)  
 

\\\ Os campos para o registro dos dados dos serviços executados no CRAS serão 
disponibilizados ao se clicar no ícone “Visualizar/Editar” da coluna “Serviços e Recursos 
Financeiros” no quadro 22. Para o cadastro do serviço, clique no botão “Adicionar Serviços e 
Recursos Financeiros”, o que disponibilizará a tela de registro das informações. 
 

\\\ O registro dos serviços socioassistenciais executados no CRAS, e de seus respectivos 
recursos financeiros, segue o mesmo padrão do registro dos serviços para unidades públicas; 
para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir da 

página 45 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares aos CRAS 
para o registro das informações de seus serviços. Essas diferenças são: 

• Campo “Selecione o tipo de proteção social” já se apresenta previamente selecionado 
com o tipo de proteção “Básica”, sem possibilidade de alteração; 

• Caso seja a complementação do preenchimento do registro do serviço PAIF, indicado 
quando foi feito o cadastro do CRAS, já virão previamente selecionados os campos 
“Tipo de Proteção”, “Tipo de Serviço” e “Usuários”, sem possibilidade de alteração; 

• Existe o acréscimo da questão “Este serviço é ofertado pela Equipe Volante?”, 
bastando clicar em uma das opções - “Sim” ou “Não” - para registrar se o serviço é 
executado ou não na Equipe Volante. 

 
Antes de cadastrar qualquer serviço do CRAS 

 
 
Com o registro prévio do PAIF e antes de cadastrar outro serviço no CRAS 

 
 
Depois de cadastrar os serviços do CRAS 

 
      

 
 
 
A única maneira de excluir um serviço PAIF que tenha sido 
vinculado ao CRAS, é voltar ao cadastro do CRAS no quadro 23, e 
alterar a resposta da pergunta “O CRAS oferta o Serviço PAIF?” de 
“Sim” para “Não”. 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 26 – Previsão de implantação CRAS 
 

\\\ Este quadro permite que o município informe a previsão de implantação de um ou mais 
CRAS durante o decorrer do ano de 2014. 
 
\\\ Para tanto, em resposta à questão “Há previsão de implantação de CRAS?”, responda se 
existe ou não alguma previsão de implantação de CRAS em seu município e preencha os 
campos de acordo com cada situação, como segue abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Sim” 
o Preencha o campo “Informar a(s) data(s) prevista(s) para implantação de CRAS em 

2014” com a data prevista e clique no botão “Adicionar” que a informação será 
registrada e passará a formar um quadro. Existe possibilidade de adicionar tantas 
quantas forem as previsões de implantação de CRAS. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Não” 
o Será necessário indicar o(s) motivo(s) para que não haja previsão de implantação 

de CRAS no ano de 2014 dentre as opções que são apresentadas. 
 
\\\ Feito isso, clique no botão “Salvar” para que as informações sejam registradas no sistema. 
Caso queira retornar à tela com o quadro resumo dos CRAS, basta clicar no botão “Voltar”. 
 
 
 
 

Caso em que existe previsão de implantação de CRAS 

 
 

Caso em que não existe previsão de implantação de CRAS 
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Quadro 27 – CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 
\\\ Este quadro inicia o cadastro dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
– CREAS – existentes no município. Nos quadros seguintes serão associados aos CREAS 
cadastrados os seus respectivos serviços socioassistenciais. 
 
\\\ Após o cadastramento dos CREAS, este quadro apresentará um resumo de todos eles, 
possibilitando, inclusive, a localização de qualquer um deles, bastando digitar o nome (ou 
parte do nome) ou o código do CREAS no campo apropriado e clicando no botão “Localizar”. 
 
\\\ Para cadastrar um CREAS, clique no botão “Incluir CREAS” do quadro 27 para ter acesso à 
tela seguinte e registrar as informações solicitadas. 
 
 
 
 
Antes de cadastrar um CREAS 

 
 
 
Depois de ter cadastrado um CREAS 
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Quadro 28 – Informações sobre o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 
 
\\\ Após ter clicado no botão “Incluir CREAS” será apresentada a tela do quadro 28 para que 
sejam registradas as seguintes informações sobre o CREAS: 

• “Nome da Unidade” onde deve ser registrado o nome como é conhecido o CREAS em 
seu território; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do CREAS para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Código Identificador do CREAS – IDCREAS”, campo que deve ser preenchido com o 
código identificador do CREAS criado pela Rede SUAS (MDS) quando o CREAS é 
cadastrado no sistema CadSUAS; 

• “Nome do Coordenador”, onde deve ser registrado o nome completo do coordenador 
do CREAS; 

(também neste campo, procure não abreviar nenhuma palavra do nome do coordenador para evitar 
dúvidas quanto a sua identificação) 
(caso não haja um coordenador no CREAS, selecione a opção “Não há coordenador” clicando no 
quadradinho à frente desta frase) 

• No campo “Escolaridade”, clique na seta no lado direito do campo, e clique sobre uma 
das opções exibidas, de acordo com a escolaridade do coordenador do CREAS; 

(caso seja escolhida a opção “Superior”, será disponibilizado o campo “Área de formação acadêmica”) 

• “Área de formação acadêmica”, clique na seta ao lado direito do campo, e clique sobre 
uma das opções exibidas, de acordo com a área de formação acadêmica do 
coordenador do CREAS; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outra”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo “Especificar” para que seja especificada qual a área de formação acadêmica 
do coordenador do CREAS) 

• “CEP” basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar no botão 
“Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, necessitando 
apenas preencher o campo “Número” e, caso exista, o campo “Complemento”; 

(em alguns municípios de pequeno porte o CEP é único para todos os logradouros da cidade; nestes 
casos, se o logradouro que for automaticamente preenchido não for o que você deseja, poderá ser 
digitado o nome correto diretamente no campo de endereço) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos;  

• “E-mail institucional”, informe o e-mail institucional deste CREAS; caso não exista um 
e-mail institucional exclusivo do CREAS, informe um e-mail que possa servir de contato 
com o responsável pelo local; 

• “Previsão anual do número de pessoas atendidas”, campo que deve ser preenchido 
com a previsão de atendimento anual, podendo-se tomar como base o número de 
pessoas atendidas no ano anterior; 

• No campo com a pergunta “Este local funciona quantas horas por semana?” deverá ser 
escolhida uma das opções, de acordo com o número de horas que o CREAS funciona 
por semana, com atendimento à população. As alternativas disponíveis são: Até 20 
horas, de 21 a 39 horas, 40 horas, mais de 40 horas ou ininterrupto (24 horas / 7 dias); 

• No campo “Este local funciona em quantos dias por semana?”, registre a quantidade 
de dias que o CREAS permanece aberto para atendimento aos usuários; 

(caso tenha sido assinalada a alternativa “ininterrupto (24 horas / 7 dias) na 1ª questão, o sistema 
apontará uma inconsistência de preenchimento no caso de não ser escolhida a alternativa “7 dias” na 2ª 
questão) 

(continua...) 
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(...continuação) 
 

\\\ Os campos referentes ao “RH deste local de serviços” deverão ser preenchidos de acordo 
com seu nível de escolaridade. Considere para o nível de escolaridade apenas os cursos já 
concluídos pelos trabalhadores. 
(o total de funcionários será calculado pelo sistema assim que a página for salva) 
 

\\\ A área de formação refere-se apenas aos funcionários que possuem curso superior 
completo, e deve ser informada a quantidade de trabalhadores de acordo com cada área de 
formação. 
(não há necessidade do número de pessoas com nível superior ser igual à soma das quantidades apontadas nas 
áreas de formação, pois estão especificadas apenas as áreas de formação de acordo com a Resolução CNAS nº 17, 
de 20 de junho de 2011) 
 

\\\ Registre também a quantidade de trabalhadores, dentre aqueles já informados, que possui 
pós-graduação ou são estagiários. 
 

\\\ De acordo com a realidade deste CREAS, responda à pergunta “O CREAS oferta o Serviço 
PAEFI?” e: 

• Caso clique na opção “Não” será disponibilizado um campo para justificar a não 
execução do serviço PAEFI neste CREAS; 

• Para vincular a execução do PAEFI a este CREAS, clique em “Sim”. Neste caso, será 
efetuado pelo sistema o registro parcial do serviço PAEFI no quadro 31, sendo que, 
posteriormente, deverão ser preenchidas todas as informações específicas de 
funcionamento do PAEFI.  
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Quadro 29 – Trabalho Social realizado pelo CREAS 
 

\\\ Neste quadro, assinale as alternativas que representam o trabalho que este CREAS realiza.   
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Quadro 30 – Abrangência 
 
\\\ Neste quadro, assinale uma resposta para a questão se este CREAS “Atende usuários de 
outros municípios?” Caso a resposta seja afirmativa, é necessário identificar quais são os 
municípios dos quais este CREAS atende usuários, selecionando-os na caixa de opções à 
esquerda e, clicando na seta, colocá-los na caixa do lado direito da tela. É necessário, também 
informar a quantidade de usuários de outros municípios que são atendidos neste CREAS. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento dos quadros 28, 29 e 30, não se esqueça de clicar no botão 
“Salvar”. Depois disso, clique no botão “Voltar” e, no quadro 27, escolha entre cadastrar outro 
CREAS (botão “Incluir CREAS”), ou registrar, a partir do quadro 27, cada um dos serviços 
socioassistenciais que são desenvolvidos neste CREAS (clique na coluna “Serviços e recursos 
financeiros” > “Visualizar/Editar”). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Caso tenha sido informada a execução do serviço PAEFI 
neste CREAS, todas as informações deste serviço 
deverão ser registradas no quadro 31!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 31 – Serviços e Recursos Financeiros do CREAS - (Nome do CREAS)  
 

\\\ Os campos para o registro dos dados dos serviços executados no CREAS serão 
disponibilizados ao se clicar no ícone “Visualizar/Editar” da coluna “Serviços e Recursos 
Financeiros” no quadro 27. Para o cadastro do serviço, clique no botão “Adicionar Serviços e 
Recursos Financeiros”, o que disponibilizará a tela de registro das informações. 
 

\\\ O registro dos serviços socioassistenciais executados no CREAS, e de seus respectivos 
recursos financeiros, segue o mesmo padrão do registro dos serviços para unidades públicas; 
para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir da 

página 45 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares aos 
CREAS para o registro das informações de seus serviços. Essas diferenças são: 
 

• Campo “Selecione o tipo de proteção social” já se apresenta previamente selecionado 
com o tipo de proteção “Especial de Média Complexidade”, sem possibilidade de 
alteração; 

• Caso seja a complementação do preenchimento do registro do serviço PAEFI, indicado 
quando foi feito o cadastro do CREAS, já virão previamente selecionados os campos 
“Tipo de Proteção”, “Tipo de Serviço” e “Usuários”, sem possibilidade de alteração. 

 
 
Antes de cadastrar qualquer serviço do CREAS 

 
 

Com o registro prévio do PAEFI e antes de cadastrar outro serviço no CREAS 

 
 
Depois de cadastrar os serviços do CREAS 

 
 

 
A única maneira de excluir um serviço PAEFI que tenha sido 
vinculado ao CREAS, é voltar ao cadastro do CREAS no quadro 
28, e alterar a resposta da pergunta “O CREAS oferta o Serviço 
PAEFI?” de “Sim” para “Não”. 

  

 IMPORTANTE: 
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Quadro 32 – Previsão de implantação CREAS 
 

\\\ Este quadro permite que o município informe a previsão de implantação de um ou mais 
CREAS para o ano de 2014. 
 
\\\ O primeiro passo para isso é responder à questão “Há demanda identificada/registrada 
para atendimento?”. De acordo com a resposta, preencha os campos de acordo com cada 
situação, como segue abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Sim” 
o Você deverá identificar, dentre as opções de demanda, qual aquela que existe em 

seu município, assinalando o quadradinho à esquerda de cada tipo de demanda 
existente. Para todas as opções assinaladas, será necessário quantificá-las, ou seja, 
estimar quantas pessoas em seu município estão na respectiva situação. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Não” 
o Não há necessidade de nenhum outro registro nesta questão, e você pode passar 

para a questão seguinte. 
 
\\\ A questão seguinte refere-se à previsão de implantação de CREAS propriamente dita, e 
deverá ser respondida a pergunta “Há previsão de implantação de CREAS?”. 

• Caso a resposta tenha sido “Sim” 
o Preencha o campo “Informar a(s) data(s) prevista(s) para implantação de CREAS em 

2014” com a data prevista e clique no botão “Adicionar” que a informação será 
registrada e passará a formar um quadro. Existe possibilidade de adicionar tantas 
quantas forem as previsões de implantação de CREAS. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Não” 
o Será necessário indicar o(s) motivo(s) para que não haja previsão de implantação 

de CREAS no ano de 2014 dentre as opções que são apresentadas. 
 
\\\ Feito isso, clique no botão “Salvar” para que as informações sejam registradas no sistema. 
Caso queira retornar ao quadro resumo dos CREAS, quadro 27, clique no botão “Voltar”. 
 
 

Caso em que há demanda mas não existe previsão de implantação de CREAS 
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Caso em que há demanda e existe previsão de implantação de CREAS 

 
 
 

Caso em que não há demanda e não existe previsão de implantação de CREAS 

 
 
 

Caso em que não há demanda, mas mesmo assim existe previsão de implantação de CREAS 
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Quadro 33 – Centro Pop - Centro de Referência Especializado para 
                        População em Situação de Rua 

 
\\\ Este quadro inicia o cadastro dos Centros de Referência Especializados para População em 
Situação de Rua – Centros Pop – existentes no município. Nos quadros seguintes serão 
associados aos Centros Pop cadastrados os seus respectivos serviços socioassistenciais. 
 
\\\ Após o cadastramento dos Centros Pop, este quadro apresentará um resumo de todos eles, 
possibilitando, inclusive, a localização de qualquer um deles, bastando digitar o nome (ou 
parte do nome) ou o código do Centro Pop no campo apropriado e clicando no botão 
“Localizar”. 
 
\\\ Para cadastrar um Centro Pop, clique no botão “Incluir Centro Pop” no quadro 33 para ter 
acesso à tela seguinte e registrar as informações solicitadas. 
 
 
 
 
Antes de cadastrar um Centro Pop 

 
 
Depois de ter cadastrado um Centro Pop 
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Quadro 34 – Informações sobre o Centro de Referência Especializado para 
                        População em Situação de Rua – Centro Pop 
 
\\\ Após ter clicado no botão “Incluir Centro Pop” será apresentada a tela do quadro 34 para 
que sejam registradas as seguintes informações sobre o Centro Pop: 

• “Nome da Unidade” onde deve ser registrado o nome como é conhecido o Centro Pop 
em seu território; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do Centro Pop para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Código Identificador do Centro Pop – IDCREAS”, campo que deve ser preenchido com 
o código identificador do Centro Pop criado pela Rede SUAS (MDS) quando o Centro 
Pop é cadastrado no sistema CadSUAS; 

• “Nome do Coordenador”, onde deve ser registrado o nome completo do coordenador 
do Centro Pop; 

(também neste campo, procure não abreviar nenhuma palavra do nome do coordenador para evitar 
dúvidas quanto a sua identificação) 
(caso não haja um coordenador no Centro Pop, selecione a opção “Não há coordenador” clicando no 
quadradinho à frente desta frase) 

• No campo “Escolaridade”, clique na seta no lado direito do campo, e clique sobre uma 
das opções exibidas, de acordo com a escolaridade do coordenador do Centro Pop; 

(caso seja escolhida a opção “Superior”, será disponibilizado o campo “Área de formação acadêmica”) 

• “Área de formação acadêmica”, clique na seta ao lado direito do campo, e clique sobre 
uma das opções exibidas, de acordo com a área de formação acadêmica do 
coordenador do Centro Pop; 

(caso a opção adequada não conste da lista exibida, clique na opção “Outra”; neste caso o sistema 
disponibilizará um campo “Especificar” para que seja especificada qual a área de formação acadêmica 
do coordenador do Centro Pop) 

• “CEP” basta inserir o número do Código de Endereçamento Postal e clicar no botão 
“Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, necessitando 
apenas preencher o campo “Número” e, caso exista, o campo “Complemento”; 

(em alguns municípios de pequeno porte o CEP é único para todos os logradouros da cidade; nestes 
casos, se o logradouro que for automaticamente preenchido não for o que você deseja, poderá ser 
digitado o nome correto diretamente no campo de endereço) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos;  

• “E-mail institucional”, informe o e-mail institucional deste Centro Pop; caso não exista 
um e-mail institucional exclusivo do Centro Pop, informe um e-mail que possa servir de 
contato com o responsável pelo local; 

• “Previsão anual do número de pessoas atendidas”, campo que deve ser preenchido 
com a previsão de atendimento anual, podendo-se tomar como base o número de 
pessoas atendidas no ano anterior; 

• O campo “Capacidade de atendimento anual” refere-se ao número de pessoas que 
poderão ser atendidas neste Centro Pop, levando-se em conta seu espaço físico, a 
quantidade e formação dos recursos humanos, os recursos materiais e financeiros 
disponíveis, tipo de atendimento que o local se propõe fazer, etc. Pode ser previsto um 
número de pessoas atendidas maior do que a capacidade de atendimento, no caso de 
a demanda ser tão grande a ponto de sobrecarregar o atendimento. Isto deve 
significar que devem ser pensadas ações para solucionar essa situação no 
planejamento da rede; 

(continua...) 
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(...continuação) 

 

• No campo com a pergunta “Este local funciona quantas horas por semana?” deverá ser 
escolhida uma das opções, de acordo com o número de horas que o Centro Pop 
funciona por semana, com atendimento à população em situação de rua. As 
alternativas disponíveis são: Até 20 horas, de 21 a 39 horas, 40 horas, mais de 40 horas 
ou ininterrupto (24 horas / 7 dias); 

• No campo “Este local funciona em quantos dias por semana?”, registre a quantidade 
de dias que o Centro Pop permanece aberto para atendimento aos usuários. 

(caso tenha sido assinalada a alternativa “ininterrupto (24 horas / 7 dias) na 1ª questão, o sistema 
apontará uma inconsistência de preenchimento no caso de não ser escolhida a alternativa “7 dias” na 2ª 
questão) 

 

\\\ Os campos referentes ao “RH deste local de serviços” deverão ser preenchidos de acordo 
com seu nível de escolaridade. Considere para o nível de escolaridade apenas os cursos já 
concluídos pelos trabalhadores. 
(o total de funcionários será calculado pelo sistema assim que a página for salva) 
 

\\\ A área de formação refere-se apenas aos funcionários que possuem curso superior 
completo, e deve ser informada a quantidade de trabalhadores de acordo com cada área de 
formação. 
(não há necessidade do número de pessoas com nível superior ser igual à soma das quantidades apontadas nas 
áreas de formação, pois estão especificadas apenas as áreas de formação de acordo com a Resolução CNAS nº 17, 
de 20 de junho de 2011) 

 
\\\ Registre também a quantidade de trabalhadores, dentre aqueles já informados, que possui 
pós-graduação ou são estagiários. 
 
\\\ De acordo com a realidade deste Centro Pop, responda à pergunta “O Centro Pop oferta o 
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua?” e: 

• Caso clique na opção “Não” será disponibilizado um campo para justificar a não 
execução do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua neste Centro Pop; 

• Para vincular a execução do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua a 
este Centro Pop, clique em “Sim”. 
Neste caso, deve-se escolher para quais usuários este serviço é ofertado no Centro Pop 
dentre as alternativas que serão abertas: 
o apenas crianças e adolescentes; 
o apenas jovens, adultos, idosos e famílias; 
o crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias (que abarca as duas 

alternativas anteriores). 

• Feita(s) a(s) escolha(s), será efetuado pelo sistema o registro parcial do(s) Serviço(s) 
Especializado(s) para Pessoas em Situação de Rua no quadro 36, sendo que, 
posteriormente, deverão ser preenchidas todas as informações específicas de 
funcionamento desses serviços.  
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Quadro 35 – Trabalho Social realizado pelo Centro Pop 
 

\\\ Neste quadro, assinale as alternativas que representam as ações que este Centro Pop 
realiza em seu trabalho social. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento dos quadros 34 e 35, não se esqueça de clicar no botão 
“Salvar”. Depois disso, clique no botão “Voltar” e, no quadro 33, escolha entre cadastrar outro 
Centro Pop (botão “Incluir Centro Pop”), ou registrar, a partir do quadro 33, cada um dos 
serviços socioassistenciais que são desenvolvidos neste Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua (clique na coluna “Serviços e recursos financeiros” > 
“Visualizar/Editar”). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso tenha sido informada a execução do serviço 
especializado para pessoas em situação de rua neste 
Centro Pop, todas as informações deste serviço deverão 
ser registradas no quadro 36!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 36 – Serviços e Recursos Financeiros do Centro Pop - (Nome do Centro Pop)  
 

\\\ Os campos para o registro dos dados dos serviços executados no Centro Pop serão 
disponibilizados ao se clicar no ícone “Visualizar/Editar” da coluna “Serviços e Recursos 
Financeiros” no quadro 33. Para o cadastro do serviço, clique no botão “Adicionar Serviços e 
Recursos Financeiros”, o que disponibilizará a tela de registro das informações. 
 

\\\ O registro dos serviços socioassistenciais executados no Centro Pop, e de seus respectivos 
recursos financeiros, segue o mesmo padrão do registro dos serviços para unidades públicas; 
para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir da 

página 45 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares aos 
Centros Pop para o registro das informações de seus serviços. Essas diferenças são: 

• Campo “Selecione o tipo de proteção social” já se apresenta previamente selecionado 
com o tipo de proteção “Especial de Média Complexidade”, sem possibilidade de 
alteração; 

• Caso seja a complementação do preenchimento do registro do serviço especializado 
para pessoas em situação de rua, indicado quando foi feito o cadastro do Centro Pop, 
já virão previamente selecionados os campos “Tipo de Proteção”, “Tipo de Serviço” e 
“Usuários”, sem possibilidade de alteração. 

 
Antes de cadastrar qualquer serviço do Centro Pop 

 
 
Com o registro prévio do serviço especializado para pessoas em situação de rua e antes de cadastrar 
outro serviço no Centro Pop 

 
 
Depois de cadastrar os serviços do Centro Pop 

 
 

 
A única maneira de excluir um serviço especializado para pessoas 
em situação de rua que tenha sido vinculado ao Centro Pop, é 
voltar ao cadastro do Centro Pop no quadro 34, e alterar a 
resposta da pergunta “O Centro Pop oferta o Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua?” de “Sim” para “Não”. 

 IMPORTANTE: 
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Quadro 37 – Previsão de implantação do Centro Pop 
 

\\\ Este quadro permite que o município informe a previsão de implantação de um ou mais 
Centros Pop para o ano de 2014. 
 
\\\ Para tanto, em resposta à questão “Há previsão de implantação do Centro Pop?”, responda 
se existe ou não alguma previsão de implantação de Centro Pop em seu município e preencha 
os campos de acordo com cada situação, como segue abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Sim” 
o Preencha o campo “Informar a(s) data(s) prevista(s) para implantação de Centro 

Pop em 2014” com a data prevista e clique no botão “Adicionar” para que a 
informação seja registrada e passe a formar um quadro. Existe possibilidade de 
adicionar tantas quantas forem as previsões de implantação de Centro Pop. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Não” 
o Será necessário indicar o(s) motivo(s) para que não haja previsão de implantação 

de Centro Pop no ano de 2014 dentre as opções que são apresentadas. 
 
\\\ Feito isso, clique no botão “Salvar” para que as informações sejam registradas no sistema. 
Caso queira retornar ao quadro resumo dos Centros Pop, quadro 33, clique no botão “Voltar”. 
 
 
 
 

Caso em que existe previsão de implantação de Centro Pop 

 
 
 

Caso em que não existe previsão de implantação de Centro Pop 
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Quadro 38 – Unidades Privadas 
Quadro 39 – Unidade Privada e locais onde são desenvolvidos os seus serviços 
Quadro 40 – Unidades Privadas e locais onde são desenvolvidos os seus serviços 
Quadro 41 – Serviços e recursos financeiros – Nome do local de execução (Nome da Unidade) 

 
\\\ O registro das unidades privadas, seus locais de execução e seus serviços socioassistenciais 
com seus respectivos recursos financeiros, segue o mesmo padrão do registro das unidades 
públicas; para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir 

da página 39 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares às 
unidades privadas para o registro das informações de seus serviços. Essas diferenças são: 
 

• No quadro 40 referente ao cadastro dos locais de execução, existe o campo 
“Benefícios e Isenções”, onde deve ser indicado se aquele local recebe algum tipo de 
benefício ou isenção de taxas ou impostos. O preenchimento deste campo deve ser 
feito segundo as seguintes orientações: 
o Se o local não recebe nenhuma isenção ou benefício, deixe o campo em branco; 
o Se o local possui isenção de alguma taxa ou tributo, assinale essa alternativa, e 

serão apresentadas três opções para indicar se essa isenção refere-se a taxas e 
tributos federais, estaduais ou municipais (podendo ser assinalada mais de uma 
opção); 

o Se o local possui o benefício de cessão de imóvel, basta assinalar essa alternativa; 
o Se o local possui tanto o benefício de isenção quanto o de cessão de imóvel, 

assinale ambas as alternativas. 
 

 
 

• No quadro 41, referente ao cadastro dos serviços socioassistenciais, no campo onde 
são informados os recursos financeiros, existe espaço para serem registrados recursos 
financeiros de origem privada, subdivididos em “Empresas”, “Organizações”, “Pessoas 
Físicas” e “Próprios”. 
 

 
 

• Ainda no quadro 41, logo após o registro dos recursos financeiros, existe uma questão 
a ser informada: “Este serviço possui convênio firmado diretamente com Estado 
(serviço estadualizado)? Esta questão deve ser respondida afirmativamente apenas se 
no município houver algum convênio direto da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social (SEDS) com alguma entidade, sem repasse de recursos Fundo 
a Fundo. 

 (continua...) 
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(...continuação) 
 

No caso de haver um serviço estadualizado no município, deve ser assinalada a 
alternativa “Sim”, e então será solicitado o valor anual deste convênio entre o Estado 
(SEDS) e a entidade. 
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blocoblocoblocoblocoIII. Programas e benefícios

//////////
Este bloco apresenta os programas e projetos

desenvolvidos no Município, além de

informações específicas sobre os programas de

transferência direta de renda e os

benefícios eventuais e continuados.

\\\\\\\\
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Quadro 42 – Programas/Projetos federais 
Quadro 44 – Programas/Projetos estaduais 
 
\\\ Estes dois quadros apresentam, mesmo antes de qualquer preenchimento, o registro 
parcial do programa federal ACESSUAS - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 
do Trabalho, e dos programas estaduais São Paulo Amigo do Idoso e São Paulo Solidário. Isso 
acontece porque algumas das informações referentes a eles já estão cadastradas no sistema. 
O preenchimento pelo órgão gestor municipal é feito para informar se em seu município 
existem beneficiários, quantificá-los e identificar a integração destes programas com a rede 
municipal. 
 
\\\ Assim, não há como excluir completamente esses programas destes quadros; a coluna 
“Excluir”, à direita do quadro, não exclui os dados previamente cadastrados pelo sistema, mas 
apenas as informações registradas pelo órgão gestor, indicando que não há adesão por parte 
do município a esses programas. 
 
\\\ Por apresentarem um resumo das informações sobre os programas e projetos, estes 
quadros, e cada programa inserido neles, podem se apresentar em três estágios distintos: o 
primeiro quando ainda não foi feito nenhum registro sobre os programas, o segundo quando 
já foram registradas as informações sobre seu andamento no município, e o terceiro quando já 
tiverem sido associados a estes programas os serviços socioassistenciais que se articulam com 
suas ações.  
 
\\\ Enfim, para registrar as informações sobre cada um dos programas em seu município, 
clique sobre o ícone de visualização na primeira coluna à esquerda do quadro, na linha 
referente ao programa que deseja registrar.  
 
 
 
 
 
 
 

O mecanismo de registro das informações para o programa federal 
e para os dois programas estaduais é o mesmo, apesar de as 
informações solicitadas para cada um deles serem diferentes. 

 
 

Na mesma tela dos quadros 42 e 44 também é apresentado o quadro 47, 
referente a programas municipais de transferência de renda, mas cujo 
funcionamento no sistema é diferente dos demais e, portanto, será visto 
isoladamente mais à frente. 

 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
  

As setas “Anterior” e “Próximo” presentes na tela dos quadros 42/44/47 servem 
para facilitar a navegação entre os quadros resumo dos Programas/Projetos, 

Transferência direta de renda e Benefícios, e não para a navegação entre os quadros. 
 

Próximo Anterior 
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Antes de ser inserido qualquer registro 

 
 
 
Quando já foram registradas as informações sobre os programas 

 
 
 
Quando já foram associados os serviços socioassistenciais que se articulam com o programa 
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Quadro 43 – Programa ACESSUAS 

 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com as informações do Programa ACESSUAS - Programa 
Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho1, caso ele esteja sendo desenvolvido 
em seu município. 
Algumas informações já vêm registradas no sistema e referem-se ao nome do programa, 
objetivo e tipo de beneficiários. 
 
\\\ Depois de clicar no ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 42, na linha 
referente ao ACESSUAS, será aberto o quadro 43 para preenchimento. 
 
\\\ Para registrar as informações deste programa, preencha os campos do quadro 43, como 
explicado a seguir: 

• Os campos “Nome do Programa”, “Objetivo” e “Beneficiários” já virão preenchidos; 

• Responda à pergunta “O município aderiu ao Programa Nacional de Promoção do 
Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS-TRABALHO?”: 

o caso a resposta seja negativa, não há necessidade de preencher mais nenhum 
outro campo; basta clicar no botão Salvar e depois no botão Voltar para 
retornar à página de registro de programas; 

o no caso de a resposta ser afirmativa, serão disponibilizados outros campos 
para registro das informações sobre o desenvolvimento deste programa em 
seu município; 

(continua...) 

 
 
 
Caso em que o município não aderiu ao programa ACESSUAS 

 
 
 
 
 
 
                                                      
1
 ACESSUAS é um programa sob a responsabilidade da politica pública de Assistência Social que tem como 

finalidade propiciar o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal a oportunidades 
de ocupação e renda através do encaminhamento aos cursos de qualificação profissional por meio da integração de 
ações das diversas politicas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a 
participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 033/2012 
e a de nº 5/2013. 
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(...continuação) 

 
\\\ Se você respondeu afirmativamente à pergunta “O município aderiu ao Programa Nacional 
de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS-TRABALHO?”, deve continuar o 
preenchimento dos campos como segue: 

• “Meta pactuada para 2014:”, campo onde deverá ser informada qual foi a meta 
pactuada pelo município para o exercício de 2014; a meta pactuada de mobilização é 
igual a duas vezes o número de vagas negociadas pelo município com as unidades 
ofertantes do PRONATEC/Plano Brasil Sem Miséria; 

• “Previsão anual do valor do repasse:”, que deve ser preenchido com o valor do repasse 
previsto para o exercício de 2014; 

• “Data de adesão ao ACESSUAS” e “Previsão de término da adesão”, que devem ser 
preenchidos com o mês e ano das respectivas datas; 

• “Abrangência Territorial“ escolha o alcance do programa de acordo com as opções 
apresentadas: Urbana, Rural ou Urbana e Rural; 

 
\\\ O preenchimento da parte do quadro “Articulações promovidas neste programa” inicia-se 
com a resposta à questão “Existem parcerias estabelecidas, formal ou informalmente, para a 
execução deste programa/projeto?”. Dependendo de sua resposta, siga o preenchimento 
abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Não” 
o Não será necessário preencher mais nenhum campo de informação. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Sim” 
o Serão disponibilizados três campos para serem registradas as seguintes 

informações: 
- “Informe com quem foram formalizadas as parcerias para a execução deste 
programa/projeto”, onde deve ser registrado com qual tipo de organização foi feita 
esta parceria; clique na seta à direita do campo para que sejam disponibilizadas as 
opções; 
- “Nome da Organização”, onde deve ser digitado o nome da organização com 
quem foi realizada a parceria; 
- “Tipo da Parceria”, clique na seta à direita do campo que serão disponibilizadas 
alternativas para o registro da finalidade da parceria realizada, entre as seguintes 
opções: “Financeira”, “Material”, “Recursos Humanos”, “Estabelecimento de 
protocolos de atuação”, “Troca de conhecimentos específicos” ou “Utilização de 
espaço físico”. 

(no caso de terem sido feitos diversos tipos de parceria com a mesma organização, deverão ser 
preenchidos os três campos para cada tipo de parceria) 

 

• A cada parceria registrada, após o preenchimento dos campos, clique no botão 
“Adicionar” para que seja formatado um quadro resumo das parcerias realizadas. 
 

\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que estão articulados a este programa. 

(continua...) 
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(...continuação) 
 

\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 42, clicando no ícone “Visualizar/Editar” da coluna 
“Serviços associados”, você poderá registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações do ACESSUAS, caso tenha respondido afirmativamente à questão 
anterior. Para ajuda sobre como fazer essa associação, consulte as orientações constantes à 
página 93 deste manual. 
 

 
 
 
 
Preenchimento a ser feito no caso em que o município aderiu ao programa ACESSUAS 
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Quadro 45 – Programa São Paulo Amigo do Idoso 

 

\\\ Este quadro deverá ser preenchido com as informações do programa estadual São Paulo 
Amigo do Idoso2, caso ele esteja sendo desenvolvido em seu município. 
 

\\\ Depois de clicar no ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 44, na linha 
referente ao São Paulo Amigo do idoso, será aberto o quadro 45 para preenchimento, 
conforme as orientações que seguem. 
 

\\\ Os campos “Nome do Programa”, “Objetivo” e “Beneficiários” já virão preenchidos. 
 

\\\ Na parte do quadro referente às informações sobre Renda Cidadã - Benefício Idoso, apenas 
informe o número de beneficiários aptos a receberem este benefício em seu município. Este 
número virá previamente preenchido no sistema com dados migrados do Sistema Pró-Social, 
mas poderá ser editado caso o órgão gestor municipal julgue adequado. 
 

• \\\ O campo “Previsão anual do valor do repasse:” será preenchido automaticamente 
pelo sistema após o salvamento da página, obedecendo à equação R$ 100,00 x 12 
meses x meta. 

 

\\\ Na parte relativa à Construção de Centro Dia e/ou Centro de Convivência do Idoso, devem 
ser informados os valores recebidos pelo município através do Fundo Estadual de Assistência 
Social para a construção destes equipamentos socioassistenciais, bem como o mês e ano em 
que este repasse foi recebido. 
 

\\\ O preenchimento da parte do quadro “Articulações promovidas neste programa” inicia-se 
com a resposta à questão “Existem parcerias estabelecidas, formal ou informalmente, para a 
execução deste programa/projeto?”. Dependendo de sua resposta, siga o preenchimento 
abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Não”, não será necessário preencher mais nenhum campo 
de informação. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Sim”, serão disponibilizados três campos para serem 
registradas as seguintes informações: 
o “Informe com quem foram formalizadas as parcerias para a execução deste 

programa/projeto”, onde deve ser registrado com qual tipo de organização foi 
feita esta parceria; clique na seta à direita do campo para que sejam 
disponibilizadas as opções; 

o “Nome da Organização”, onde deve ser digitado o nome da organização com quem 
foi realizada a parceria; 

o “Tipo da Parceria”, clique na seta à direita do campo que serão disponibilizadas 
alternativas  para o  registro da finalidade da parceria realizada, entre  as seguintes 

 

(continua...) 

                                                      

2
 O Programa São Paulo Amigo do Idoso inclui ações de quatro Secretarias Estaduais de São Paulo: Secretaria de 

Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria de Desenvolvimento 

Social. No PMAS, por se tratar de um plano da política de Assistência Social, são registradas apenas as ações 

referentes à Secretaria de Desenvolvimento Social, que são: Renda Cidadã - Benefício Idoso, e a construção dos 
equipamentos municipais de Centro Dia para Idosos e Centro de Convivência do Idoso. 
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(...continuação) 
 opções: “Financeira”, “Material”, “Recursos Humanos”, “Estabelecimento de 
protocolos de atuação”, “Troca de conhecimentos específicos” ou “Utilização de 
espaço físico”. 

(no caso de terem sido feitos diversos tipos de parceria com a mesma organização, deverão ser 
preenchidos os três campos para cada tipo de parceria) 

 

• A cada parceria registrada, após o preenchimento dos campos, clique no botão 
“Adicionar” para que seja formatado um quadro resumo das parcerias realizadas. 
 

\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que estão articulados a este programa. 
 

\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 44, clicando no ícone “Visualizar/Editar” da coluna 
“Serviços associados”, você poderá registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações do Programa São Paulo Amigo do Idoso em seu município, caso tenha 
respondido afirmativamente à questão anterior. Para ajuda sobre como fazer essa associação, 
consulte as orientações constantes à página 93 deste manual. 
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Quadro 46 – Programa São Paulo Solidário 

 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com as informações sobre o Programa São Paulo 
Solidário3, caso ele esteja sendo desenvolvido em seu município, em qualquer de suas etapas. 
 
\\\ Depois de clicar no ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 44, na linha 
referente ao Programa São Paulo Solidário, será aberto o quadro 46 para preenchimento, 
conforme as instruções que seguem. 
 
\\\ Os campos “Nome do Programa”, “Objetivo” e “Beneficiários” já virão preenchidos. 
 
\\\ Responda à questão “Em que fase do Programa o município está?” de acordo com a etapa 
do Programa São Paulo Solidário que seu município está executando ou já executou. Assim: 

• se ainda está sendo feita a pesquisa de busca ativa das famílias, ou se o seu município 
já executou essa etapa do programa mas não iniciou a seguinte, assinale a alternativa 
“Busca Ativa”; 

• se a busca ativa já foi realizada e seu município já está estruturando o atendimento às 
famílias através das agendas das famílias, escolha a opção “Agenda da Família”; 

• caso seu município já tenha recebido os recursos para execução das ações com vistas à 
erradicação da extrema pobreza das famílias, assinale a opção “Além da Renda”. 

 
\\\ Caso a alternativa assinalada tenha sido “Busca Ativa”, serão solicitadas as seguintes 
informações: 

• “Período de Realização”, com dois campos: “Data de Início” e “Data de Término 
(mês/ano)”, onde devem ser informadas as respectivas datas; 

 (no caso em que ainda esteja em andamento a fase de busca ativa, informe no campo término a data 
prevista para que esta etapa se encerre) 

• “Quais os órgãos que executam essa fase do programa?”, registre quais os órgãos 
executaram ou estão executando esta fase do programa dentre as alternativas “Órgão 
Gestor da Assistência Social”, “CRAS” e “Unidade socioassistencial privada”; 

 
\\\ Na parte do quadro “Articulações promovidas para execução da Busca Ativa”, responda se 
“Existem parcerias estabelecidas, formal ou informalmente, para a execução desta fase?”. 
Caso a resposta seja “Sim”, registre as informações sobre o tipo e o nome da organização, e 
qual foi o tipo de parceria estabelecida, de acordo com as opções oferecidas, e clique no botão 
“Adicionar” para formar o quadro resumo. Caso haja mais de uma parceria que queira 
informar, repita o processo. 
 
\\\ No campo “Abrangência Territorial“ escolha o alcance do programa de acordo com as 
opções apresentadas: Urbana, Rural ou Urbana e Rural. 

 
(continua...) 

 
                                                      
3
 O São Paulo Solidário está estruturado em três etapas principais: a primeira etapa do projeto é a realização da 

Busca Ativa, que localiza as famílias em situação de extrema pobreza e aplica questionário baseado no Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Tendo como 
base os questionários preenchidos durante a Busca Ativa, os dados são compilados e tabelados, resultando assim 
no Retrato Social das famílias e dos municípios e, a partir daí as famílias são convidadas a assinar a Agenda da 
Família Paulista, comprometendo-se a participar ativamente da superação de suas privações sociais. A terceira 
etapa - Além da Renda - é um conjunto de ações que oferece alternativas para que as famílias ultrapassem sua 
situação de pobreza multidimensional. 
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(...continuação) 
 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que estão articulados a este programa. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 44, clicando no ícone “Visualizar/Editar” da coluna 
“Serviços associados”, você poderá registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações do Programa São Paulo Amigo do Idoso em seu município, caso tenha 
respondido afirmativamente à questão anterior. Para ajuda sobre como fazer essa associação, 
consulte as orientações constantes à página 93 deste manual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso os recursos repassados via Fundo Estadual de Assistência Social 
estejam programados para serem executados no exercício de 2014, serão 
apresentados campos para o registro desses valores, bem como de 
quaisquer outros recursos que sejam utilizados nesta etapa do programa. 
Para registrar esses dados, na parte do quadro “Quais as fontes de 
recursos financeiros para execução dessa ação?”, informe os valores 
utilizados na execução dessa etapa do programa provenientes do Fundo 
Estadual de Assistência Social (FEAS), além do mês e ano em que foi 
realizado este repasse. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 

1 
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Caso os recursos repassados via Fundo Estadual de Assistência Social tenham 
sido recebidos em 2013 mas possam ser programados para serem executados 
no exercício de 2014, serão apresentados campos para o registro desses 
valores, como segue: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Se além desses valores foram utilizados outros recursos para esta etapa do programa, 
indique esses valores nos campos apropriados de acordo com a origem desses recursos: 

• Municipais – FMAS, Orçamento Municipal ou outros Fundos Municipais; 

• Estaduais – Orçamento estadual ou outros Fundos Estaduais; 

• Federais - FNAS, orçamento federal, outros Fundos Nacionais, IGD-PBF e IGD-SUAS). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 

2 

 IMPORTANTE: 

3 
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Etapa de busca ativa 
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Agenda da Família 
 

\\\ Caso seu município já tenha realizado a busca ativa e esteja na etapa de elaboração dos 
compromissos com as famílias através da assinatura da agenda da família, deve ser escolhida a 
opção “Agenda da Família”. Neste caso, além de todas as informações anteriores sobre a etapa 
da busca ativa, serão disponibilizados para preenchimento campos para registro de quantas 
famílias assinaram o termo da Agenda da Família nos anos de 2012, 2013 e 2014, que devem 
ser preenchidos com a quantidade de famílias que estão sendo atendidas nesta fase do 
programa e que assinaram o termo da agenda nos respectivos anos. 
O campo “Total” será preenchido automaticamente pelo sistema após o salvamento da 
página. 
 
\\\ Deve ser respondida a questão “Quais os órgãos que executam essa fase do programa?” 
assinalando-se uma ou ambas as alternativas apresentadas; 
 

\\\ Complemente sua resposta à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de 
Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 
10/09/2009 - o beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”, com 
as informações de articulações com os serviços realizadas para esta fase do programa. 
 

Etapa Agenda da Família 

 
 

 
Além da Renda 

 
\\\ Caso seu município já tenha realizado as etapas de busca ativa e de construção das agendas 
das famílias, e já recebeu o repasse do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para a 
execução do conjunto de ações elencadas e aprovadas em seu plano de trabalho, a opção a ser 
assinalada para o Programa São Paulo Solidário é “Além da Renda”. 
 
\\\ Ao assinalar esta opção, além de todos os campos anteriores, deverão ser informados 
também os dados sobre os recursos financeiros investidos para esta etapa do programa, nos 
mesmos moldes da busca ativa (vide páginas 84 e 85). 
 
\\\ É importante que todas as parcerias sejam indicadas nos campos apropriados, devendo ser 
informadas todas as parcerias estabelecidas para as três etapas do programa. 
 
\\\ Também com relação à integração entre este programa e a rede de serviços 
socioassistenciais, é necessário informar as articulações existentes com os serviços para as três 
etapas deste programa. 
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Quadro 47 – Programas/Projetos municipais  
 

\\\ Neste quadro devem ser registrados os programas ou projetos de âmbito municipal que 
sejam desenvolvidos em seu município e que sejam referentes à Política de Assistência Social, 
à exceção daqueles que envolvam algum tipo de transferência direta de renda aos 
beneficiários, pois estes programas deverão ser cadastrados em locais específicos do sistema. 

 
\\\ Devem ser registrados apenas os programas ou projetos formalmente existentes no 
município e que já estejam em funcionamento na época do preenchimento do Plano 
Municipal. Caso haja algum programa ou projeto que se encontre em fase de planejamento 
para posterior execução, deverão ser incluídos no planejamento das ações do bloco IV do 
sistema. 
 
\\\ Segundo a LOAS, em seu artigo 24, “os programas de assistência social compreendem 
ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 
para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.” Assim, os 
programas diferenciam-se dos serviços especialmente por terem suas metas definidas a priori, 
com um período de tempo específico já estipulado para o seu alcance. 
 
\\\ Como exemplo, podemos pensar em um programa para garantir atendimento e proteção 
social a todos os idosos de um determinado município ou região. Podemos pensar em iniciar 
este programa identificando todos os idosos que estejam sem atendimento e seus locais de 
moradia. Depois, podemos articular ações com a rede socioassistencial de serviços já 
existente, tanto da proteção social básica (serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos) quanto da proteção social especial (serviço de proteção social especial para pessoas 
idosas e suas famílias) para que haja prioridade no atendimento aos idosos identificados na 
primeira etapa. Podemos ainda articular essas ações com um esforço concentrado para incluir 
todos os idosos no Benefício de Prestação Continuada ou em algum programa de transferência 
de renda municipal. Todas essas ações podem ser divulgadas em uma campanha nos meios de 
comunicação locais visando à sensibilização de toda a população para alcance dos objetivos do 
programa. 
Neste exemplo, o objetivo a ser alcançado é o atendimento a todos os idosos do município, 
mas tenho que estipular em quanto tempo pretende-se alcançar esse objetivo, senão corre-se 
o risco de se passar anos apenas na primeira etapa do programa. 
Por outro lado, os serviços de proteção social básica e especial envolvidos continuarão seu 
atendimento e atividades indefinidamente, independente da duração do programa. 
 
\\\ Projetos, assim como os programas, também são esforços concentrados em determinado 
período de tempo e num determinado território, para alcançar um objetivo específico. A 
diferença entre uns e outros é que programas tendem a ter objetivos mais amplos e, por isso, 
períodos maiores de tempo para execução e alcance do objetivo, enquanto que projetos 
tendem a ter objetivos mais específicos e períodos menores de duração.  
 
\\\ A LOAS, em seu artigo 25, faz menção especificamente aos projetos de enfrentamento à 
pobreza, que “... compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 
capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação 
do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.” 
 

(continua...) 
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(...continuação) 

 
Dessa forma, esta Lei já define quais devam ser os objetivos desses projetos de enfrentamento 
à pobreza restando, na operacionalização desses projetos, definir quais serão os indicadores 
utilizados para avaliar a “melhoria das condições gerais de subsistência” e a “elevação do 
padrão da qualidade de vida”, bem como em que prazos se pretende alcançar esses objetivos. 
 
\\\ Após essas breves explanações a respeito do entendimento do que sejam programas e 
projetos, passamos às orientações de como deve ser feito seu registro no sistema PMAS2014. 
Clique no botão “Incluir Programa/Projeto” no quadro 47 e será aberta a tela do quadro 48 
para preenchimento das informações. 
 
 
 
 
Antes de ser registrado um programa ou projeto 

 
 
 
Depois de ser registrado um programa ou projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As setas “Anterior” e “Próximo” presentes na tela dos quadros 42/44/47 servem para 
facilitar a navegação entre os quadros resumo dos Programas/Projetos, Transferência 

direta de renda e Benefícios, e não para a navegação entre os quadros. 

Próximo 
Anterior 
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Quadro 48 – Informações sobre o Programa/Projeto 
 
\\\ O registro dos programas ou projetos existentes no município deve ser feito neste quadro, 
através do preenchimento dos seguintes campos: 

• “Nome do Programa“, onde deve ser informado o nome do programa que se pretende 
registrar; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do Programa para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Objetivo” preencha o(s) objetivo(s) deste programa ou projeto procurando detalhar o 
melhor possível as metas que se pretende alcançar ao final de sua execução; 

• “Início do Programa/Projeto”, onde devem ser informados o mês e o ano em que foi 
iniciada a execução deste programa ou projeto; o campo do mês não aceita digitação, 
devendo ser escolhido o mês a partir das opções que se apresentam ao clicar na seta 
do lado direito do campo; o campo referente ao ano deve ser preenchido com 4 
algarismos; 

• Campo da pergunta “Previsão de término do Programa/Projeto”, onde devem ser 
informados o mês e o ano em que está previsto o término do programa ou projeto; 
como no item anterior, o campo do mês não aceita digitação, devendo ser escolhido o 
mês a partir das opções que se apresentam ao clicar na seta do lado direito do campo; 
o campo referente ao ano deve ser preenchido com 4 algarismos; 

• “Principais ações realizadas por este programa/projeto” neste campo devem ser 
descritas as principais ações e atividades já realizadas ou previstas para serem 
realizadas para a consecução deste programa ou projeto; 

 (continua...) 

 

Ações são estratégias que visam à concretização de um 
processo ou de algum dos seus aspectos. Devem refletir 
esforço conjunto de várias pessoas, grupos ou 
organizações buscando alterar, de forma permanente ou 
não, uma determinada situação.  

Atividades são os procedimentos que operacionalizam determinadas ações e 
qualificam a metodologia utilizada. São exemplos de atividades: palestras, oficinas, 
reuniões, visitas domiciliares, contatos institucionais, entre outras.  

(...continuação) 

 
\\\ “Abrangência Territorial“ escolha o alcance deste programa ou projeto de acordo com as 
opções apresentadas: Urbana, Rural ou Urbana e Rural. 

 
\\\ O preenchimento da parte do quadro “Articulações promovidas neste programa” inicia-se 
com a resposta à questão “Existem parcerias estabelecidas, formal ou informalmente, para a 
execução deste programa/projeto?”. Dependendo de sua resposta, faça o preenchimento 
conforme as seguintes orientações: 

• Caso a resposta tenha sido “Não”, não será necessário preencher mais nenhum campo 
de informação. 

 
(continua...) 

 

 IMPORTANTE: 
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(...continuação) 
 

• Caso a resposta tenha sido “Sim”, serão disponibilizados três campos para serem 
preenchidas as seguintes informações: 

o “Informe com quem foram formalizadas as parcerias para a execução deste 
programa/projeto”, onde deve ser registrado com qual tipo de organização foi 
feita esta parceria; clique na seta à direita do campo que serão disponibilizadas 
as opções; 

o “Nome da Organização”, onde deve ser digitado o nome da organização com 
quem foi realizada a parceria; 

o “Tipo da Parceria”, clique na seta à direita do campo que será disponibilizadas 
alternativas para o registro da finalidade da parceria realizada, entre as 
seguintes opções: “Financeira”, “Material”, “Recursos Humanos”, 
“Estabelecimento de protocolos de atuação”, “Troca de conhecimentos 
específicos” ou “Utilização de espaço físico”. 

(no caso de terem sido feitos diversos tipos de parceria com a mesma organização, deverão ser 
preenchidos os três campos para cada tipo de parceria) 

o A cada parceria registrada, após o preenchimento dos campos, clique no botão 
“Adicionar” para que seja formatado um quadro resumo das parcerias 
realizadas. 

 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que estão articulados a este programa. Para ajuda sobre como fazer essa 
associação, consulte as orientações constantes à página 93 deste manual. 
 
\\\ Na parte do quadro referente à “Previsão da(s) fonte(s) e valores dos recursos financeiros 
para a execução desta ação”, devem ser informadas as fontes de recursos previstas para a 
execução desta ação, sendo opcional a informação dos valores destes recursos, de acordo com 
as seguintes opções:
 
Fontes municipais: 
� FMAS – Fundo Municipal 

de Assistência Social; 
� Orçamento Municipal; 
� Outros Fundos Municipais. 

 
 

 
Fontes estaduais: 
� FEAS – Fundo Estadual de 

Assistência Social; 
� Orçamento Estadual; 
� Outros Fundos Estaduais. 

 
 

 
Fontes federais: 
� FNAS – Fundo Nacional de 

Assistência Social; 
� Orçamento Federal; 
� Outros Fundos Federais; 
� IGD PBF; 
� IGD SUAS.

 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 47, clicando no ícone “Visualizar/Editar” da coluna 
“Serviços associados”, você poderá registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações deste programa. 
 
 \\\ Caso seja necessário excluir um programa ou projeto cadastrado equivocadamente, clique 
no ícone “X” da coluna “Excluir” do quadro 47. 
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Associação de serviços socioassistenciais aos programas / projetos 
 
Caso tenha respondido afirmativamente à questão “De acordo com Protocolo de Gestão 
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT 
Nº 7 de 10/09/2009 - o beneficiário está sendo atendido na rede de serviços 
socioassistenciais?”, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que se articulam com esses programas/projetos. Para registrar essa 
articulação, observe as orientações abaixo. 

 
 

 
Serviços socioassistenciais que integram as ações específicas do Programa/Projeto 

 

 
 

\\\ Através deste quadro poderão ser associados aos programas e projetos todos os serviços 
socioassistenciais da rede municipal que integram ou complementam as ações do respectivo 
programa/projeto. 
 

 \\\ Neste quadro, os campos estão estruturados para que seja localizado qualquer serviço que 
já tenha sido cadastrado no bloco II, através das seleções das alternativas dos seguintes 
campos: 

• “Tipo de Unidade” clique na seta à direita do campo e selecione qual o tipo de unidade 
(pública ou privada) que é a responsável pela execução do serviço que se quer associar 
ao programa/projeto; 

• “Unidade”, depois da escolha do tipo de unidade, serão apresentados os nomes de 
todas as unidades do tipo escolhido que estejam cadastradas no bloco II; dentre as 
opções apresentadas, clique sobre o nome da unidade responsável pela execução do 
serviço que se quer associar ao programa/projeto; 

• “Local de Execução”, depois da escolha do nome da unidade responsável pela 
execução do serviço, serão apresentados os nomes de todos os locais de execução 
vinculados àquela unidade no bloco II, incluindo os CRAS CREAS e Centros Pop; dentre 
as opções apresentadas, clique sobre o nome do local de execução onde é 
desenvolvido o serviço que se quer associar ao programa/projeto; 

•  “Selecione o serviço” depois das escolhas indicadas anteriormente, indique qual é o 
serviço que deve ser associado ao programa/projeto clicando no tipo de serviço que se 
deseja. 
 

\\\ Após a escolha do serviço, clique no botão “Adicionar” para que seja formado o quadro 
com os serviços que integram este programa ou projeto. Caso queira associar outro serviço a 
este programa/projeto, basta reiniciar o processo nos campos “Tipo de Unidade”, “Unidade”, 
“Local de Execução” e “Selecione o serviço”, e assim sucessivamente tantas vezes quantos 
forem os serviços que se articulam com o programa/projeto. 
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Para excluir a associação entre um serviço e determinado 
programa, basta ir à coluna “Excluir” neste próprio quadro e clicar 
no ícone “X”. 

 

A exclusão de uma associação entre serviço e programa não exclui o serviço da 

rede socioassistencial cadastrada no bloco II, apenas exclui a associação!!! O 
cadastro do serviço só pode ser excluído no bloco II (vide página 50). 

 
Os programas, projetos, transferência direta de renda e benefícios aos quais 
os serviços estão associados podem ser identificados no resumo do serviço, 
clicando-se no ícone visualizar. 

 
Antes de ser associado um serviço ao programa ou projeto 

 
 

Depois de serem associados serviços ao programa ou projeto 

 
 
 

 
Os programas, projetos, transferência direta de renda e benefícios aos 
quais os serviços estão associados podem ser identificados no resumo do 
serviço, clicando-se no ícone visualizar. 

 
 

                     

 IMPORTANTE: 
  

 IMPORTANTE 
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Quadro 49 – Programas Federais de Transferência de Renda 
Quadro 52 – Programas Estaduais de Transferência de Renda 
 
\\\ Estes dois quadros apresentam, mesmo antes de qualquer preenchimento, o registro 
parcial dos programas federais de transferência de renda (Programa Bolsa Família e Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI) e dos programas estaduais de transferência de 
renda (Ação Jovem e Renda Cidadã). Isso acontece porque algumas das informações 
referentes a eles já estão cadastradas no sistema. 
O preenchimento do órgão gestor municipal é feito para informar se em seu município existem 
beneficiários destes programas, quantificá-los e registrar a integração destes programas com a 
rede municipal de serviços socioassistenciais. 
 
\\\ Assim, não há como excluir completamente esses programas destes quadros; a coluna 
“Excluir”, à direita do quadro, não exclui os dados previamente cadastrados pelo sistema, mas 
apenas as informações registradas pelo órgão gestor e o registro da adesão do município ao 
programa. 
 
\\\ Por apresentarem um resumo das informações sobre os programas de transferência de 
renda, estes quadros, e cada programa inserido nestes quadros, podem se apresentar em três 
estágios distintos: o primeiro quando ainda não foi feito nenhum registro sobre os programas, 
o segundo quando já foram registradas as informações sobre a quantidade de beneficiários no 
programa, e o terceiro quando já tiverem sido associados a estes programas os serviços 
socioassistenciais que atendem seus beneficiários.  
 
\\\ Enfim, para registrar as informações sobre cada um dos programas em seu município, 
clique sobre o ícone de visualização na primeira coluna à esquerda do quadro, na linha 
referente ao programa que deseja registrar.  
 
 
 
 
 
 

O mecanismo de registro das informações para os dois programas 
federais e para os dois programas estaduais é o mesmo, apesar de 
as informações solicitadas para cada um deles serem diferentes. 

 
Na mesma tela dos quadros 49 e 52 também é apresentado o quadro 55, 
referente a programas municipais de transferência de renda, mas cujo 
funcionamento no sistema é diferente dos demais e, portanto, será visto 
isoladamente mais à frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
  

As setas “Anterior” e “Próximo” presentes na tela dos quadros 49/52/55 servem para 
facilitar a navegação entre os quadros resumo dos Programas/Projetos, Transferência 

direta de renda e Benefícios, e não para a navegação entre os quadros.  

Próximo Anterior 
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Antes de ser inserido qualquer registro 

 
 
 
Quando já foram registradas as informações sobre os programas, mas sem o registro da articulação 
com os serviços socioassistenciais 

 
 
 
Quando já foram associados os serviços socioassistenciais que atendem os beneficiários do programa 
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Quadro 50 – Programas: Transferência de Renda - Bolsa Família 
 
\\\ Estes quadros deverão ser preenchidos com as informações do Programa Bolsa Família, 
caso ele esteja sendo desenvolvido em seu município. 
 

\\\ Depois de clicar no ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 49, na linha 
referente ao Programa Bolsa Família, será aberto o quadro 50 para preenchimento. 
 

\\\ Para registrar as informações deste programa, preencha os campos do quadro 44, como 
explicado a seguir: 

• Os campos “Nome do Programa”, “Objetivo” e “Beneficiários” já virão preenchidos; 

• Campos referentes à “Previsão anual de número de beneficiários e valor de repasse”: 
o “Estimativa de famílias no perfil Bolsa Família” informe a quantidade de famílias 

que se encontram no perfil do Programa Bolsa Família, tendo como referência o 
Censo IBGE 2010 (esta informação pode ser acessada no site do IBGE – 
www.ibge.gov.br); 

o No campo “Número de famílias beneficiárias”, informe a quantidade de famílias do 
seu município que são beneficiárias do Programa Bolsa Família, tendo como 
referência o mês de julho de 2013 (esta informação pode ser acessada no site do 
MDS – www.mds.gov.br); 

o No campo “Repasse mensal”, informe o valor do repasse mensal feito às famílias 
que são beneficiárias do Programa Bolsa Família, tendo como referência o mês de 
julho de 2013 (esta informação pode ser acessada no site do MDS – 
www.mds.gov.br); 

o O campo “Previsão anual do valor do repasse” será preenchido automaticamente 
no momento em que clicar no botão “Salvar” localizado no final da tela. 

 
\\\ O preenchimento da parte do quadro referente às “Articulações promovidas neste 
programa” inicia-se com a resposta à questão “Existem parcerias estabelecidas, formal ou 
informalmente, para a execução deste programa/projeto?”. Dependendo de sua resposta, siga 
o preenchimento abaixo: 

• Caso a resposta tenha sido “Não”, não será necessário preencher mais nenhum campo 
de informação. 

 

• Caso a resposta tenha sido “Sim”, serão disponibilizados três campos para serem 
preenchidas as seguintes informações: 
o “Informe com quem foram formalizadas as parcerias para a execução deste 

programa/projeto”, onde deve ser registrado com qual tipo de organização foi 
feita esta parceria; clique na seta à direita do campo que serão disponibilizadas as 
opções; 

o “Nome da Organização”, onde deve ser digitado o nome da organização com quem 
foi realizada a parceria; 

o “Tipo da Parceria”, clique na seta à direita do campo que serão disponibilizadas 
alternativas para o registro da finalidade da parceria realizada, entre as seguintes 
opções: “Financeira”, “Material”, “Recursos Humanos”, “Estabelecimento de 
protocolos de atuação”, “Troca de conhecimentos específicos” ou “Utilização de 
espaço físico”; 

(no caso de terem sido feitos diversos tipos de parceria com a mesma organização, deverão ser 
preenchidos os três campos para cada tipo de parceria) 

(continua...) 
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(...continuação) 

o A cada parceria registrada, após o preenchimento dos campos, clique no botão 
“Adicionar” para que seja formatado um quadro resumo das parcerias realizadas. 

 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais onde estão sendo atendidos os beneficiários deste programa de 
transferência de renda. Para ajuda sobre como fazer essa associação, consulte as orientações 
constantes à página 115 deste manual. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 49, clicando no ícone “Visualizar/Editar” da coluna 
“Serviços associados”, você poderá registrar os serviços socioassistenciais onde os 
beneficiários estão sendo atendidos. 
 
 \\\ Caso seja necessário excluir um programa ou projeto cadastrado equivocadamente, clique 
no ícone “X” da coluna “Excluir” do quadro 49. 
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Quadro 51 – Programas: Transferência de Renda – PETI 

 

\\\ O registro do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI segue o mesmo padrão 
do registro do Programa Bolsa Família; para orientações de como registrar essas informações 

consulte as instruções a partir da página 97 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares ao PETI 
para o registro de suas informações. Essas diferenças estão na parte da tela referente à 
“Previsão anual de número de beneficiários e valor de repasse”, e seu preenchimento deve 
ser feito segundo as seguintes orientações: 

• O campo “Número de beneficiários” deve ser preenchido com o número de 
beneficiários do PETI, tendo como referência o mês de julho de 2013 (esta informação 
pode ser acessada no site do MDS - www.mds.gov.br); 

• O campo “Previsão mensal do valor do repasse para ações socioeducativas” deve ser 
preenchido com o valor dos recursos repassados ao município para execução das 
ações socioeducativas referentes ao PETI (esta informação pode ser acessada no site 
do MDS - www.mds.gov.br); 

• O campo “Previsão anual do valor do repasse para ações socioeducativas”, será 
preenchido automaticamente no momento em que clicar no botão “Salvar” localizado 
no final da tela. 
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Quadro 53 – Programas: Transferência de Renda – Ação Jovem 

 

\\\ O registro do Programa Ação Jovem segue o mesmo padrão do registro do Programa Bolsa 
Família; para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir 

da página 97 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares ao 
Programa Ação Jovem para o registro de suas informações. Essas diferenças estão na parte 
da tela referente à “Previsão anual de número de beneficiários e valor de repasse”, e seu 
preenchimento deve ser feito de acordo com as seguintes orientações: 

• Campo “Meta pactuada para 2013”, este campo já vem preenchido automaticamente 
com o número que indica a meta pactuada entre a SEDS e o município para inclusão de 
beneficiários no Programa Ação Jovem; apesar de já vir preenchido automaticamente, 
este número pode ser alterado pelo órgão gestor municipal caso este verifique alguma 
incorreção na quantidade de vagas. Se isso acontecer, o órgão gestor deverá entrar em 
contato com a Diretoria Regional de Desenvolvimento e Assistência Social (DRADS) de 
sua região para solicitar confirmação da meta e orientações a respeito; 

• Campo “Previsão anual do valor do convênio”, será preenchido automaticamente no 
momento em que clicar no botão “Salvar” localizado no final da tela, obedecendo à 
equação R$ 80,00 x 12 meses x meta. 
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Quadro 54 – Programas: Transferência de Renda – Renda Cidadã 

 
\\\ O registro do Programa Renda Cidadã segue o mesmo padrão do registro do Programa 
Bolsa Família; para orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a 

partir da página 97 deste manual. 
 

\\\ Apesar de seguirem o mesmo padrão, existem algumas diferenças peculiares ao 
Programa Renda Cidadã para o registro de suas informações. Essas diferenças estão na 
parte da tela referente à “Previsão anual de número de beneficiários e valor de repasse”, e 
seu preenchimento deve ser feito de acordo com as seguintes orientações: 

• Campo “Meta pactuada para 2013”, este campo já vem preenchido automaticamente 
com o número que representa a meta pactuada entre a SEDS e o município para o 
Programa Renda Cidadã; apesar de já vir preenchido automaticamente, este número 
pode ser alterado pelo órgão gestor municipal caso este verifique alguma incorreção 
na quantidade de vagas. Se isso acontecer, o órgão gestor deverá entrar em contato 
com a Diretoria Regional de Desenvolvimento e Assistência Social (DRADS) de sua 
região para solicitar confirmação da meta e orientações a respeito; 

• Campo “Previsão anual do valor do convênio”, será preenchido automaticamente no 
momento em que clicar no botão “Salvar” localizado no final da tela, obedecendo à 
equação R$ 80,00 x 12 meses x meta. 
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Quadro 55 - Programas Municipais de Transferência de Renda 
 
\\\ Este quadro apresentará um resumo das informações sobre os programas municipais de 
transferência de renda, após o registro dessas informações nas telas seguintes. 
 
\\\ Para cadastrar um programa municipal de transferência de renda, caso exista algum em 
seu município, o primeiro passo é clicar no botão “Incluir Programa de Transferência de Renda 
Municipal” localizado na parte inferior do quadro 55, que será apresentada a tela do quadro 
56 para o preenchimento das informações sobre o programa. 
 
 
 
Antes de ser inserido qualquer registro 

 
 
 
Depois de ser cadastrado o programa municipal de transferência de renda 

 
 
 
Quando já foram associados os serviços socioassistenciais que atendem os beneficiários do programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As setas “Anterior” e “Próximo” presentes na tela dos quadros 49/52/55 servem para 
facilitar a navegação entre os quadros resumo dos Programas/Projetos, Transferência 

direta de renda e Benefícios, e não para a navegação entre os quadros. 

Próximo Anterior 
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Quadro 56 - Informações sobre a Transferência de Renda 
                                           

\\\ Este quadro deverá ser preenchido com informações sobre programas municipais de 
transferência de renda, caso haja algum deles em funcionamento no município. Para cadastrá-
lo, clique no botão “Incluir Programa de Transferência de Renda Municipal” no quadro 55 para 
que seja aberta a tela do quadro 56. 
 
\\\ Para registrar as informações deste programa, preencha os campos do quadro 56, como 
explicado a seguir: 

• “Nome do Programa”, onde deve ser informado o nome do programa que se pretende 
registrar; 

(procure não abreviar nenhuma palavra do nome do Programa para evitar dúvidas quanto a sua 
identificação) 

• “Objetivo”, registre o(s) objetivo(s) deste programa procurando detalhar o melhor 
possível as metas que se pretende alcançar ao final de sua execução; 

• “Beneficiário”, identifique quais são os beneficiários deste programa dentre as opções 
apresentadas; 

• Na parte do quadro referente à “Previsão anual de número de beneficiários e valor de 
repasse” informe os seguintes dados: 
o “Número de beneficiários”, que deverá ser preenchido com a quantidade de 

beneficiários do programa tomando-se como referência o mês de julho de 2013;  
o “Previsão mensal do valor do repasse”, que deverá ser preenchido com o valor 

repassado aos beneficiários do programa tomando-se como base o mês de julho de 
2013; 

o “Previsão anual do valor do repasse”, que será preenchido automaticamente 
depois de se clicar no botão “Salvar” no final da tela. 

 
\\\ Na parte do quadro “Articulações promovidas para execução da Busca Ativa”, responda se 
“Existem parcerias estabelecidas, formal ou informalmente, para a execução deste 
programa?”. Caso a resposta seja “Sim”, registre as informações sobre o tipo e o nome da 
organização, e qual foi o tipo de parceria estabelecida, de acordo com as opções oferecidas, e 
clique no botão “Adicionar” para formar o quadro resumo. Caso haja mais de uma parceria 
que queira informar, repita o processo. 
 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais onde estão sendo atendidos os beneficiários deste programa de 
transferência de renda. Para ajuda sobre como fazer essa associação, consulte as orientações 
constantes à página 115 deste manual. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 55, escolha entre cadastrar outro programa municipal 
de transferência de renda, ou registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações deste programa. 
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Quadro 57 – Benefícios Eventuais oferecidos pelo Município 
 

\\\ Este quadro apresenta, mesmo antes de qualquer preenchimento, a indicação dos quatro 
tipos de benefícios eventuais previstos pela LOAS e que consistem no pagamento de auxílio 
em caráter transitório por natalidade ou por morte, ou para atender necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária e nos casos de calamidade pública. 
 

\\\ O preenchimento do órgão gestor municipal deve ser feito para informar a execução 
desses benefícios em seu município e identificar a integração destes com a rede 
socioassistencial existente. 
 

\\\ Assim, não há como excluir completamente esses tipos de benefícios do quadro; a coluna 
“Excluir”, à direita do quadro, não exclui os dados previamente cadastrados pelo sistema, mas 
apenas as informações registradas pelo órgão gestor. 
 

\\\ Este quadro pode se apresentar em três estágios distintos: o primeiro quando ainda não foi 
feito nenhum registro sobre os benefícios, o segundo quando já foram registradas as 
informações sobre cada um deles, e o terceiro quando já tiverem sido associados à execução 
destes benefícios os serviços socioassistenciais que atendem seus beneficiários.  
 

\\\ Enfim, para registrar as informações sobre cada um dos benefícios eventuais em seu 
município, clique sobre o ícone de visualização na primeira coluna à esquerda do quadro, na 
linha referente ao tipo de benefício que deseja registrar.  
 

Antes de ser inserido qualquer registro 

 
 

Quando já foram registradas as informações sobre os benefícios 

 
 

Quando já foram associados os benefícios e os serviços socioassistenciais 
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Quadro 58 – Benefício Eventual - Auxílio Natalidade  
 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com informações sobre o benefício eventual de Auxílio 
Natalidade e a maneira como ele está organizado no município. Para cadastrá-las, clique no 
ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 57, na linha referente ao benefício 
de Auxílio Natalidade, e será aberto o quadro 58 para preenchimento. 
 

\\\ Para registrar as informações deste benefício, preencha os campos do quadro 58, como 
explicado a seguir: 
 

• Responda à questão se “Existe regulamentação municipal para concessão desse 
benefício?” Caso a resposta seja afirmativa, surgirão três campos a serem preenchidos, 
conforme segue: 
o “Tipo de Legislação”, que deve ser preenchido clicando-se na seta ao lado direito 

do campo e escolher uma das opções (Lei, Decreto, Portaria ou Resolução), de 
acordo com o tipo de legislação municipal que regulamentou este tipo de benefício 
eventual; 

o “Número da Legislação”, que deve ser preenchido com o número da legislação 
citada no campo anterior, de acordo com o exemplo apresentado; 

o “Data de publicação da Lei”, que deve ser preenchido com a data em que foi 
publicada a referida legislação. 

(pode-se digitar a data no campo ou clicar no ícone de calendário à direita do campo e escolher a data) 
 

• Em seguida, responda “Quais os critérios usados para concessão desse benefício?” 
assinalando, entre as opções, um ou mais dos critérios utilizados para conceder este 
tipo de benefício; 
 

• “O auxílio é concedido de que forma?” escolha uma das opções disponibilizadas 
conforme este benefício seja concedido na forma de auxílio financeiro, auxílio material 
ou se é concedido de ambas estas maneiras; 

 

• Na parte do quadro sobre o “Número de benefícios concedidos e de beneficiários”, 
preencha os campos de acordo com as médias semestrais de beneficiários e de 
benefícios de auxílio natalidade concedidos no município; 

(a utilização da média semestral como parâmetro é usada aqui para evitar possíveis distorções sobre o número de 
benefícios e beneficiários caso fosse escolhido apenas um mês como referência) 
 

• “Indique quais necessidades o benefício atende” de acordo com quais situações este 
benefício eventual atende, se as necessidades do nascituro, para apoio à mãe nos 
casos de natimorto e/ou morte do recém-nascido, ou para apoio à família no caso de 
morte da mãe; 

 

• Informe a seguir “Qual o órgão responsável pela execução desse benefício eventual 
concedido pelo município?” escolhendo uma das opções apresentadas; note que 
apesar de vários órgãos poderem participar da execução dos benefícios eventuais, a 
informação solicitada aqui é qual deles é o responsável por esta execução. 

 
\\\ Na parte do quadro referente aos “Recursos financeiros aplicados” deverão ser informados 

 
(continua...) 
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(... continuação) 

 
os valores dos recursos utilizados na execução deste tipo de beneficio de acordo com a origem 
desses recursos; estes campos possibilitam o registro da origem de recursos municipais (Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade ou Orçamento Municipal), 
estaduais (Fundo Estadual de Assistência Social ou Fundo Social de Solidariedade) e federais 
(Fundo Nacional de Assistência Social). 
 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais onde estão sendo atendidos os beneficiários que recebem ou receberam o 
Auxílio Natalidade. Para ajuda sobre como fazer essa associação, consulte as orientações 
constantes à página 115 deste manual. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 57, escolha entre cadastrar as informações sobre outro 
tipo de benefício eventual, ou registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações deste tipo de benefício, caso tenha respondido afirmativamente à 
questão anterior. 
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Quadro 59 – Benefício Eventual - Auxílio Funeral  
 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com informações sobre o benefício eventual de Auxílio 
Funeral e a maneira como ele está organizado no município. Para cadastrá-las, clique no ícone 
“Visualizar” na primeira coluna à esquerda do quadro 57, na linha referente ao benefício de 
Auxílio Funeral, e será aberto o quadro 59 para preenchimento. 
 

\\\ Para registrar as informações deste benefício, preencha os campos do quadro 54, como 
explicado a seguir: 
 

• Responda à questão se “Existe regulamentação municipal para concessão desse 
benefício?” Caso a resposta seja afirmativa, surgirão três campos a serem preenchidos, 
conforme segue: 
o “Tipo de Legislação”, que deve ser preenchido clicando-se na seta ao lado direito 

do campo e escolher uma das opções (Lei, Decreto, Portaria ou Resolução), de 
acordo com o tipo de legislação municipal que regulamentou este tipo de benefício 
eventual; 

o “Número da Legislação”, que deve ser preenchido com o número da legislação 
citada no campo anterior, de acordo com o exemplo apresentado; 

o “Data de publicação da Lei”, que deve ser preenchido com a data em que foi 
publicada a referida legislação; 

(pode-se digitar a data no campo ou clicar no ícone de calendário à direita do campo e escolher a data) 
 

• Em seguida, responda “Quais os critérios usados para concessão desse benefício?” 
assinalando, entre as opções, um ou mais dos critérios utilizados para conceder este 
tipo de benefício; 
 

• “O auxílio é concedido de que forma?” escolha uma das opções disponibilizadas 
conforme este benefício seja concedido na forma de auxílio financeiro, auxílio material 
ou se é concedido de ambas estas maneiras; 

 

• Na parte do quadro sobre o “Número de benefícios concedidos e de beneficiários”, 
preencha os campos de acordo com as médias semestrais de beneficiários e de 
benefícios de auxílio funeral concedidos no município; 

(a utilização da média semestral como parâmetro é usada aqui para evitar possíveis distorções sobre o número de 
benefícios e beneficiários caso fosse escolhido apenas um mês como referência) 
 

• “Indique quais necessidades o benefício atende” de acordo com quais situações este 
benefício eventual atende, se as despesas com funerária, velório e sepultamento, ou 
para subsidiar necessidades da família advindas da morte de um de seus membros, ou 
para ressarcimento de gastos já efetuados pela família; 

 

• Informe a seguir “Qual o órgão responsável pela execução desse benefício eventual 
concedido pelo município?” escolhendo uma das opções apresentadas; note que 
apesar de vários órgãos poderem participar da execução dos benefícios eventuais, a 
informação solicitada aqui é qual deles é o responsável por esta execução. 

 
\\\ Na parte do quadro referente aos “Recursos financeiros aplicados” deverão ser informados 

 
(continua...) 
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(... continuação)  
 
os valores dos recursos utilizados na execução deste tipo de beneficio de acordo com a origem 
desses recursos; estes campos possibilitam o registro da origem de recursos municipais (Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade ou Orçamento Municipal), 
estaduais (Fundo Estadual de Assistência Social ou Fundo Social de Solidariedade) e federais 
(Fundo Nacional de Assistência Social). 
 
\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais onde estão sendo atendidos os beneficiários que recebem ou receberam o 
Auxílio Funeral. Para ajuda sobre como fazer essa associação, consulte as orientações 
constantes à página 115 deste manual. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 57, escolha entre cadastrar as informações sobre outro 
tipo de benefício eventual, ou registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações deste tipo de benefício, caso tenha respondido afirmativamente à 
questão anterior. 
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Quadro 60 – Benefícios Eventuais em casos de Calamidade Pública  
 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com informações sobre os benefícios eventuais em 
casos de calamidade pública ou emergências, e a maneira como este benefício está organizado 
no município. Para cadastrá-las, clique no ícone “Visualizar” na primeira coluna à esquerda do 
quadro 57, na linha referente ao benefício de Calamidades Públicas e Emergências, e será 
aberto o quadro 60 para preenchimento. 
 

\\\ Para registrar as informações deste benefício, preencha os campos do quadro 55, como 
explicado a seguir: 
 

• Responda à questão se “Existe regulamentação municipal para concessão desse 
benefício?” Caso a resposta seja afirmativa, surgirão três campos a serem preenchidos, 
conforme segue: 
o “Tipo de Legislação”, que deve ser preenchido clicando-se na seta ao lado direito 

do campo e escolher uma das opções (Lei, Decreto, Portaria ou Resolução), de 
acordo com o tipo de legislação municipal que regulamentou este tipo de benefício 
eventual; 

o “Número da Legislação”, que deve ser preenchido com o número da legislação 
citada no campo anterior, de acordo com o exemplo apresentado; 

o “Data de publicação da Lei”, que deve ser preenchido com a data em que foi 
publicada a referida legislação; 

(pode-se digitar a data no campo ou clicar no ícone de calendário à direita do campo e escolher a data) 
 

• Em seguida, responda “Quais os critérios usados para concessão desse benefício?” 
assinalando, entre as opções, um ou mais dos critérios utilizados para conceder este 
tipo de benefício; 
 

• “O auxílio é concedido de que forma?” escolha uma das opções disponibilizadas 
conforme este benefício seja concedido na forma de auxílio financeiro, auxílio material 
ou se é concedido de ambas estas maneiras; 

 

• Na parte do quadro sobre o “Número de benefícios concedidos e de beneficiários”, 
preencha os campos de acordo com as médias semestrais de beneficiários e de 
benefícios concedidos em razão de calamidade pública ou emergência, concedidos no 
município; 

(a utilização da média semestral como parâmetro é usada aqui para evitar possíveis distorções sobre o número de 
benefícios e beneficiários caso fosse escolhido apenas um mês como referência) 
 

• “Indique quais benefícios eventuais o município oferece” nos casos de calamidades 
públicas ou emergências, de acordo com as opções apresentadas: aluguel social, cestas 
básicas, distribuição de cobertores ou roupas, passagens, produtos de higiene ou 
limpeza, distribuição de material de construção, ou acesso a documentação e 
fotografias; 

 

• Informe a seguir “Qual o órgão responsável pela execução desse benefício eventual 
concedido pelo município?” escolhendo uma das opções apresentadas; note que 
apesar de vários órgãos poderem participar desta execução, a informação solicitada 
aqui é qual deles é o responsável por esta execução. 

(continua...) 
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(... continuação) 

 
\\\ Na parte do quadro referente aos “Recursos financeiros aplicados” deverão ser informados 
os valores dos recursos utilizados na execução deste tipo de beneficio de acordo com a origem 
desses recursos; estes campos possibilitam o registro da origem de recursos municipais (Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade ou Orçamento Municipal), 
estaduais (Fundo Estadual de Assistência Social ou Fundo Social de Solidariedade) e federais 
(Fundo Nacional de Assistência Social). 
 

\\\ Responda à questão “De acordo com Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 
e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT Nº 7 de 10/09/2009 - o 
beneficiário está sendo atendido na rede de serviços socioassistenciais?”. Caso responda “Sim” 
a esta questão, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais onde estão sendo atendidos os beneficiários que recebem ou receberam o 
benefícios eventuais em casos de calamidade pública ou emergência. Para ajuda sobre como 
fazer essa associação, consulte as orientações constantes à página 115 deste manual. 
 
\\\ Ao terminar o preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”. Depois disso, 
clique no botão “Voltar” e, no quadro 57, escolha entre cadastrar as informações sobre outro 
tipo de benefício eventual, ou registrar os serviços socioassistenciais que integram ou 
complementam as ações deste tipo de benefício, caso tenha respondido afirmativamente à 
questão anterior. 
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Quadro 61 – Benefícios Eventuais em casos de Vulnerabilidade Temporária  
 
\\\ Este quadro deverá ser preenchido com informações sobre os benefícios eventuais em 
casos de vulnerabilidade temporária vivenciada por algumas famílias, e como este benefício 
está sendo executado no município. Para cadastrá-las, clique no ícone “Visualizar” na primeira 
coluna à esquerda do quadro 57, na linha referente ao benefício de Vulnerabilidade 
Temporária, e será aberto o quadro 61 para preenchimento. 
 

\\\ Para registrar as informações deste benefício, siga as mesmas instruções para 
preenchimento do quadro anterior (calamidades públicas e emergências), a partir da página 
110 deste manual. 
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Quadro 62 – Benefícios Continuados 
 
\\\ Este quadro apresenta, mesmo antes de qualquer preenchimento, a indicação dos dois 
tipos de benefícios continuados previstos pela LOAS e que consistem no Benefício de 
Prestação Continuada para Idosos e Benefício de Prestação Continuada para Pessoas com 
Deficiência. 
 
\\\ O preenchimento do órgão gestor municipal deve ser feito para informar a existência de 
pessoas em seu município que recebem estes benefícios, e identificar a integração destes 
benefícios com a rede socioassistencial existente. 
 
\\\ Assim, não há como excluir completamente esses tipos de benefícios do quadro; a coluna 
“Excluir”, à direita do quadro, não exclui os dados previamente cadastrados pelo sistema, mas 
apenas as informações registradas pelo órgão gestor. 
 
\\\ Este quadro pode se apresentar em três estágios distintos: o primeiro quando ainda não foi 
feito nenhum registro sobre os benefícios, o segundo quando já foram registradas as 
informações sobre cada um deles, e o terceiro quando já tiverem sido associados à execução 
destes benefícios os serviços socioassistenciais que atendem seus beneficiários.  
 
\\\ Enfim, para registrar as informações sobre cada um dos benefícios continuados em seu 
município, clique sobre o ícone de visualização na primeira coluna à esquerda do quadro, na 
linha referente ao tipo de benefício que deseja registrar.  
 
 

Antes de ser inserido qualquer registro 

 
 

Quando já foram registradas as informações sobre os benefícios 

 
 

Quando já foram associados os benefícios e os serviços socioassistenciais 

 
 
 
 
 
 
 

As setas “Anterior” e “Próximo” presentes na tela do quadro 62 servem para facilitar a 
navegação entre os quadros resumo dos Programas/Projetos, Transferência direta de 

renda e Benefícios, e não para a navegação entre os quadros.  

Próximo Anterior 



 

 Página 119 
 

Quadro 63 – Benefício de Prestação Continuada - BPC Idosos 

Quadro 64 – Benefício de Prestação Continuada - BPC Pessoas com Deficiência 

 
\\\ O registro dos Benefícios de Prestação Continuada para Idosos ou para Pessoas com 
Deficiência segue o mesmo padrão do registro dos programas de transferência de renda; para 

orientações de como registrar essas informações consulte as instruções a partir da página 97 
deste manual. 
 
\\\ É importante lembrar que na parte da tela referente à “Previsão anual de número de 
beneficiários e valor de repasse” o preenchimento deve ser feito segundo as seguintes 
orientações: 

• Campo “Número de beneficiários”, deve ser preenchido com o número de 
beneficiários de cada um dos BPCs, tendo como referência o mês de julho de 2013 
(esta informação pode ser acessada no site do MDS - www.mds.gov.br); 

• Campo “Previsão anual do valor do repasse”, será preenchido automaticamente no 
momento em que clicar no botão “Salvar” localizado no final da tela, obedecendo à 
fórmula: (valor do salário mínimo X 12 meses X nº de beneficiários). 
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Registro do atendimento dos beneficiários na rede de  serviços socioassistenciais 
 
Caso tenha respondido afirmativamente à questão “De acordo com Protocolo de Gestão 
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS - Resolução CIT 
Nº 7 de 10/09/2009 - o beneficiário está sendo atendido na rede de serviços 
socioassistenciais?”, será disponibilizado o acesso a uma tela para o registro dos serviços 
socioassistenciais que atendem aos beneficiários dos programas de transferência de renda 
e/ou dos benefícios. Para registrar essa integração entre serviços, programas e benefícios, 
observe as orientações abaixo. 

 
 

 
Serviços socioassistenciais associados a este programa / benefício 

 

 

 
\\\ Através deste quadro poderão ser associados aos programas de transferência de renda, aos 
benefícios eventuais ou aos benefícios continuados, todos os serviços socioassistenciais da 
rede municipal que atendem seus beneficiários. 
  

 \\\ Neste quadro, os campos estão estruturados para que seja localizado qualquer serviço que 
já tenha sido cadastrado no bloco II, através das seleções das alternativas dos seguintes 
campos: 

• “Tipo de Unidade” clique na seta à direita do campo e selecione qual o tipo de unidade 
(pública ou privada) que é a responsável pela execução do serviço que se quer associar 
ao programa/projeto; 

• “Unidade”, depois da escolha do tipo de unidade, serão apresentados os nomes de 
todas as unidades do tipo escolhido que estejam cadastradas no bloco II; dentre as 
opções apresentadas, clique sobre o nome da unidade responsável pela execução do 
serviço que se quer associar ao programa/projeto; 

• “Local de Execução”, depois da escolha do nome da unidade responsável pela 
execução do serviço, serão apresentados os nomes de todos os locais de execução 
vinculados àquela unidade no bloco II, incluindo os CRAS CREAS e Centros Pop; dentre 
as opções apresentadas, clique sobre o nome do local de execução onde é 
desenvolvido o serviço que se quer associar ao programa/projeto; 

•  “Selecione o serviço” depois das escolhas indicadas anteriormente, indique qual é o 
serviço que deve ser associado ao programa/projeto clicando no tipo de serviço que se 
deseja. 

 

\\\ Feito isso, responda à pergunta “Quantos usuários do serviço selecionado são beneficiários 
deste programa/benefício?” informando no respectivo campo o número de beneficiários que 
foram ou ainda são atendidos nos serviços socioassistenciais. 
   

(continua...) 
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... continuação) 

 
\\\ Após a escolha do serviço, clique no botão “Adicionar” para que seja formado o quadro 
com os serviços que atendem os beneficiários deste programa ou benefício. Caso queira 
informar outro serviço que atende beneficiários deste programa/benefício, basta reiniciar o 
processo nos campos “Tipo de Unidade”, “Unidade”, “Local de Execução” e “Selecione o 
serviço”, e assim sucessivamente tantas vezes quantos forem necessárias. 
 
 
 
 
 
 

Para excluir a associação entre um serviço e determinado 
programa/benefício, basta ir à coluna “Excluir” neste próprio 
quadro e clicar no ícone “X”. 

 

A exclusão de uma associação entre serviço e programa/benefício não 

exclui o serviço da rede socioassistencial cadastrada no bloco II, apenas 
exclui a associação!!! O cadastro do serviço só pode ser excluído no bloco II 
(vide página 50). 
 
Os programas, projetos, transferência direta de renda e benefícios aos quais 
os serviços estão associados podem ser identificados no resumo do serviço, 
clicando-se no ícone visualizar. 

 
 

Antes de serem registrados os serviços socioassistenciais 

 
 

Depois de serem registrados os serviços socioassistenciais 

 
 
 

 

 IMPORTANTE: 
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Os programas, projetos, transferência direta de renda e 
benefícios que possuem beneficiários sendo atendidos nos 
serviços socioassistenciais podem ser identificados no resumo 
do serviço, clicando-se no ícone visualizar. 

 

 
 

 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 

 
                          

 
  

Geral

Alterar senha

Verificações

Downloads

Relatórios

Impressão

Consultar / Fluxo PMAS

Pendências

Alterações mais recentes

Histórico completo de alteraçõesAcesso ao PMAS2013

 IMPORTANTE 
  

Fim do Bloco III 
Vá até o menu na parte superior da tela e passe o mouse 
sobre o link Bloco IV – Planejamento para continuar o 
preenchimento. 
Antes disso, verifique se existem pendências a serem 
resolvidas neste bloco, acessando o menu “Geral” > 
“Verificações” > “Pendências”. 
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blocoblocoblocoblocoIV. Planejamento
//////////

Este bloco possibilita ao Órgão Gestor municipal
o registro das

principais ações planejadas

para realização no próximo ano.

\\\\\\\\
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Quadro 65 – Ações planejadas pelo Órgão Gestor Municipal 
 

\\\ Na parte inicial deste quadro devem ser registrados os dados referentes ao Índice de 
Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF) e ao Índice de Gestão 
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD-SUAS), que são incentivos à gestão 
municipal disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS). 
 
\\\ O preenchimento dessas informações deve acontecer nos respectivos campos, conforme 
segue: 

• “Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família / IGD-PBF”, que já virá 
preenchido com o índice (variável de 0 a 1) tendo como base o mês de agosto de 2013; 

• “Valor mensal do recurso”, que deve ser preenchido pelo Órgão Gestor municipal com 
a informação do valor dos recursos repassados mensalmente, também tendo como 
base o mês de agosto de 2013; 

• “Previsão anual do valor do recurso”, que será calculado automaticamente pelo 
sistema após ser acionado o botão “Salvar”; 

• “Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social / IGD-SUAS”, 
que já virá preenchido com o índice (variável de 0 a 1) tendo como base o mês de 
agosto de 2013; 

• “Valor mensal do recurso”, que deve ser preenchido pelo Órgão Gestor municipal com 
a informação do valor dos recursos repassados mensalmente, também tendo como 
base o mês de agosto de 2013; 

• “Previsão anual do valor do recurso”, que será calculado automaticamente pelo 
sistema após ser acionado o botão “Salvar”. 

(continua...) 

 
 
 

 
 
 

Os campos referentes ao valor mensal de cada um dos índices só 
aceitará um valor igual a zero caso o respectivo índice seja igual ou 
inferior a 0,2. 
 

As ações que devem ser registradas a seguir não são apenas aquelas planejadas com 
os recursos dos IGDs, mas todas as ações que estão planejadas para execução em 
2014, independente de onde se pensa viabilizar os recursos para sua execução!!! 

 

 
 

 IMPORTANTE: 
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(... continuação) 

 
\\\ Para incluir as ações planejadas para realização no próximo ano pelo Órgão Gestor 
municipal, basta clicar no botão “Adicionar Ação”, e será aberta a tela do quadro 66 para o 
registro dessas ações 
 
 
 
Antes de ser registrada qualquer ação 

 
 
 
Depois de serem registradas as ações 

 
 
 
 
 
 



 

 Página 126 
 

Quadro 66 – Ação planejada pelo Órgão Gestor Municipal 
 

\\\ Neste quadro devem ser registradas as principais ações planejadas pelo Órgão Gestor 
municipal para realização no próximo ano. Estes registros deverão ser feito de acordo com as 
orientações abaixo. 

 
\\\ Para preencher o campo “Principal eixo da ação”, clique na seta a direita do campo e serão 
apresentadas as opções para escolha do eixo ao qual a ação está voltada: “Aprimoramento da 
Gestão Municipal”, “Gestão da Rede de Proteção Social” ou “Implementação do Controle 
Social”; 
(Eixos são temas centrais que agregam e traduzem as responsabilidades essenciais à execução da política de 
assistência social e à gestão do SUAS) 

 
\\\ Para preencher o campo “Identificação da ação”, clique na seta à direita do campo e serão 
apresentadas as opções para escolha de identificação das ações de acordo com o eixo 
escolhido no campo anterior; dependendo da escolha feita quanto ao eixo da ação, as 
seguintes opções serão apresentadas para identificar esta ação: 

 

• Para o eixo Aprimoramento da Gestão:  
� Reestruturação do Órgão Gestor (Estrutura física e Equipamentos) 
� Reestruturação Organizacional 
� Concurso Público 
� Educação dos trabalhadores do SUAS 
� Gestão do Trabalho 
� Gestão financeira 
� Avaliação 
� Monitoramento 
� Vigilância Socioassistencial 

 

• Para o eixo Gestão da Rede de Proteção Social: 
� Qualificação/Implantação de Serviços de Proteção Social Básica 
� Qualificação/Implantação de Serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
� Qualificação/Implantação de Serviços de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
� Implantação de CRAS 
� Implantação de CREAS 
� Implantação de Centro POP 
� Melhorias em unidade pública (estrutura física e/ou equipamento) 
� Gerenciamento de Benefícios Eventuais 
� Gerenciamento de Programas de Transferência de Renda  
� Gestão integrada de serviços, benefícios e transferência de renda 
� Articulação da rede socioassistencial 

 

• Para o eixo Implementação do Controle Social: 
� Apoio técnico e/ou operacional ao CMAS 
� Estímulo à participação dos usuários nas instâncias de controle social 
� Disseminação e transparência das ações da Assistência Social 
� Estimulo à implantação de fóruns de Assistência Social 
� Qualificação da estrutura física e/ou equipamentos do CMAS 

(continua...) 
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(... continuação) 

 
\\\ O campo “Nome da ação” deve ser preenchido com um nome que caracterize a ação que 
está sendo registrada, de maneira a distingui-la de outras ações semelhantes. 

 
\\\ “Outros envolvidos na realização desta ação”, é o campo onde devem ser registradas todas 
as demais instituições, setores e demais órgãos que deverão ter algum papel no 
desenvolvimento da ação. 

 

\\\ No campo “Objetivos a serem alcançados com esta ação” devem ser descritos da maneira 
mais detalhada possível os objetivos a serem alcançados com a execução desta ação; 
 

\\\ Na “Descrição” da ação devem constar as especificidades desta ação, da maneira mais 
detalhada possível, contemplando definição de etapas, da metodologia a ser utilizada e das 
demais estratégias para a realização desta ação. 

  
\\\ Na parte do quadro referente à “Previsão da(s) fonte(s) e valores dos recursos financeiros 
para a execução desta ação”, devem ser informadas as fontes de recursos previstas para a 
execução desta ação assinalando uma ou mais das seguintes opções: 
 

 
Fontes municipais: 
� FMAS – Fundo Municipal 

de Assistência Social; 
� Orçamento Municipal; 
� Outros Fundos Municipais. 

 
 

 
Fontes estaduais: 
� FEAS – Fundo Estadual de 

Assistência Social; 
� Orçamento Estadual; 
� Outros Fundos Estaduais. 

 
 

 
Fontes federais: 
� FNAS – Fundo Nacional de 

Assistência Social; 
� Orçamento Federal; 
� Outros Fundos Federais; 
� IGD PBF; 
� IGD SUAS.

 

\\\ Após assinalar quais as fontes de recursos previstas para a execução desta ação, é indicado, 
mas não obrigatório, registrar a informação sobre o valor dos recursos que se planeja obter da 
fonte assinalada. 
 
\\\ No campo “Estimativa de custo total desta ação:” deverá ser registrado o valor total que se 
planeja gastar com a realização desta ação, independente de quais fontes de recursos serão 
acionadas. 
 
\\\ No campo “Período previsto para realização desta ação:”, devem ser informados o mês e o 
ano planejados para início e término da ação que está sendo registrada. 

   
\\\ Podem ser registradas quantas ações forem necessárias, criando-se um quadro resumo das 
ações planejadas (quadro 65). Para inserir as demais ações planejadas pelo Órgão Gestor, 
basta reiniciar o processo na sequência do procedimento acima. 
 
\\\ Para excluir alguma das ações integrante deste planejamento, basta ir à coluna “Excluir” do 
quadro 65 e clicar no ícone “X” da coluna “Excluir”. 
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Fim do Bloco IV 
Vá até o menu na parte superior da tela e passe o mouse 
sobre o link Bloco V – Cronogramas de desembolso para 
continuar o preenchimento. 
Antes disso, verifique se existem pendências a serem 
resolvidas neste bloco, acessando o menu “Geral” > 
“Verificações” > “Pendências”. 
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blocoblocoblocoblocoV. Cronogramas de desembolso

//////////
Este bloco detalha a previsão mensal de utilização

dos recursos financeiros repassados
pelo Estado ao Município,

segundo o tipo de proteção social e a
característica da rede – pública ou privada.

\\\\\\\\
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Quadro 67 - Proteção Social Básica - Previsão Mensal de Desembolso 

\\\ O quadro do cronograma de desembolso está estruturado para registro da previsão de 
utilização mensal dos valores do cofinanciamento estadual referente à Proteção Social Básica. 
É formado por duas tabelas, uma para cada tipo de rede de proteção, pública e privada. 
 
\\\ A tabela da rede pública dispõe de colunas para lançamentos das despesas para Materiais 
de Consumo e/ou Serviços de Terceiros. 
 
\\\ Apenas para os municípios que já receberam e registraram os valores da etapa “Além da 
Renda” do Programa São Paulo Solidário, será disponibilizada uma terceira coluna na tabela da 
rede pública de proteção social básica. Nesta terceira coluna, sob o título de “Investimento”, 
deverão ser registrados os valores dos recursos desta etapa do programa que serão 
executados com bens e serviços, conforme o anexo da Resolução SEDS 017, de 10/09/2013, 
retificado em publicação do Diário Oficial do Estado em 25/09/2013.  
 
\\\ A tabela da rede privada dispõe de colunas para lançamentos das despesas para Material 
de Consumo, Serviços de Terceiros e/ou Recursos Humanos. 
 
\\\ Ambas as tabelas deverão ser preenchidas com os valores das previsões de despesas mês a 
mês, e, após os devidos lançamentos é necessário clicar no botão “Calcular”, para o cálculo da 
soma dos valores registrados. 
Em qualquer das tabelas, o total da soma dos valores mensais deve ser idêntico ao total da 
linha “Valor do cofinanciamento da rede pública” e “Valor do cofinanciamento da rede 
privada” (últimas linhas), que representa a soma dos valores registrados serviço a serviço no 
bloco II do sistema. 
  
\\\ Depois de lançados os valores e feitos os cálculos para ambos os tipos de rede, clique no 
botão “Salvar” para armazenar os dados no sistema. 
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Quadro 68 – Cofinanciamento Estadual para a Rede de Proteção Social Básica 

\\\ Este quadro não é editável, ou seja, não é possível que sejam feitas modificações nele a 
partir deste bloco. Consiste numa lista dos serviços registrados no bloco II do sistema e que 
possuem cofinanciamento estadual. Sobre cada um destes serviços são apresentadas as 
seguintes informações: 

• Tipo de unidade 

• Nome da unidade e Nome do local de execução 

• Tipo de serviço 

• Usuários 

• Previsão de atendimento anual 

• Valor do cofinanciamento estadual 
 

\\\ Qualquer alteração destas informações, quando necessária, só poderá ser feita retificando-
se o registro do serviço no bloco II. 
 

\\\ Além dos serviços socioassistenciais, são elencados neste quadro os valores repassados 
Fundo a Fundo para as etapas de busca ativa e Além da Renda do Programa São Paulo 
Solidário, desde que a utilização destes recursos esteja prevista para o exercício de 2014.  

 

 

 

Os quadros 67 e 68 referem-se ao cofinanciamento estadual 
para a Proteção Social Básica. 

Os quadros seguintes deste bloco referem-se ao cofinanciamento 
estadual para os demais níveis de proteção social. Assim, os quadros 69 
e 70 referem-se à Proteção Social Especial de Média Complexidade e os 
quadros 71 e 72 à Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
 

À exceção dos valores do Programa São Paulo Solidário, 
o preenchimento e funcionamento de todos estes quadros é análogo, 

obedecendo às mesmas características!!! 
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 IMPORTANTE: 
  

Fim do Bloco V 
Vá até o menu na parte superior da tela e passe o mouse 
sobre o link Bloco VI – Vigilância, monitoramento e 
avaliação para continuar o preenchimento. 
Antes disso, verifique se existem pendências a serem 
resolvidas neste bloco, acessando o menu “Geral” > 
“Verificações” > “Pendências”. 
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blocoblocoblocoblocoVI. Vigilância, monitoramento e avaliaçãoVigilância, monitoramento e avaliaçãoVigilância, monitoramento e avaliaçãoVigilância, monitoramento e avaliação

//////////

Este bloco nos dá uma visão geral sobre as ações de

vigilância socioassistencial,

monitoramento e

avaliação

realizadas pelo município.

\\\\\\\\
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Quadro 73 – Vigilância Socioassistencial 
 

\\\ Este quadro foi elaborado para um registro da situação sobre a vigilância socioassistencial 
em cada um dos municípios paulistas, considerando a crescente demanda da Política de 
Assistência Social para ações neste campo. A estruturação deste quadro baseia-se em 
questões que, à medida que são respondidas desdobram-se em outras opções, de modo a 
termos um melhor detalhamento de cada resposta. 
 

\\\ Na primeira questão, “O município realiza ações de vigilância socioassistencial?”, caso o 
município não realize ações de vigilância basta clicar na opção “Não” e clicar no botão “Salvar”. 
No entanto, caso o município as realize, clique na opção “Sim” e serão apresentadas outras 
questões: 

• Na questão “Assinale em qual(is) do(s) eixo(s) da vigilância socioassistencial são 
desenvolvidas essas ações”, existem duas alternativas de resposta, havendo a 
possibilidade de serem assinaladas ambas as opções, caso o município faça: 
o “Vigilância de riscos e vulnerabilidades, ou seja, coleta e sistematização de  

informações relativas à incidência de violações de direitos e necessidades de 
proteção social da população”; 

(dentre as alternativas que são apresentadas, assinale uma ou mais das ações realizadas) 

o “Vigilância de padrões de serviços, ou seja, acompanha e analisa as características 
e distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços”.  

(dentre as alternativas que são apresentadas, assinale uma ou mais das ações realizadas) 

 

\\\ Na próxima questão, “Assinale qual(is) da(s) seguinte(s) base(s) de dados são utilizadas pela 
vigilância em seu município”, basta assinalar uma ou mais das bases de dados apresentadas. 
 

\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”, no final da 
tela, para que a informações sejam registradas no sistema. 
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Quadro 74 – Monitoramento 
 

\\\ A exemplo do quadro anterior, este quadro também foi elaborado visando ao registro da 
situação sobre monitoramento em cada um dos municípios paulistas. A estruturação deste 
quadro também se baseia em questões que, à medida que são respondidas desdobram-se em 
outras opções, de modo a termos um melhor detalhamento de cada resposta. 
 
\\\ Na primeira questão, “O município realiza monitoramento das ações de Assistência 
Social?”, selecione uma das alternativas, “Sim” ou “Não”, de acordo com a situação que se 
apresenta no município: 

• Caso tenha respondido negativamente a esta questão: 
o Responda à questão “Se o município ainda não realiza monitoramento, pretende 

realizar no próximo ano?”. Feito isso, clique no botão “Salvar” para registrar as 
informações no sistema; 

 

• Caso tenha respondido afirmativamente à primeira questão: 
o Responda “Como é operacionalizado esse monitoramento?”; 

(caso assinale a alternativa “O próprio órgão gestor da assistência social”, serão apresentadas alternativas para 
escolha da maneira como é feito este monitoramento) 

o Responda se “As informações do PMAS são objeto de monitoramento?”; 
o Responda “Qual a periodicidade e os focos do monitoramento realizado na rede 

socioassistencial?”; 
(assinale qual(is) são estes focos de monitoramento identificando a(s) rede(s) apresentadas; para cada um dos tipos 
de rede assinalado deverá ser registrada, também, qual é a frequência deste monitoramento) 

o Registre “Quais procedimentos e instrumentos são utilizados no monitoramento 
das ações?” 

(todas as alternativas apresentam mais detalhamentos quanto aos procedimentos e instrumentos utilizados para o 
monitoramento) 

o Responda se “As informações de monitoramento são sistematizadas?”; 
o Informe se “Os resultados de monitoramento são divulgados?”; caso a resposta 

seja “Sim” será disponibilizado outro campo com a pergunta: 
� “Quais os meios de divulgação?”, apresentando algumas opções para registro 

dos meios utilizados para divulgação dos resultados do monitoramento 
realizado; 

 

\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”, no final da 
tela, para que a informações sejam registradas no sistema. 

 
 
 

Caso a resposta à primeira questão seja “Não” 

 
 
 
 



 

 

 

Caso a resposta à primeira questão seja “Sim” 
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Quadro 75 – Avaliação 
 

\\\ Como no quadro anterior, este quadro também foi elaborado visando ao registro da 
situação sobre as ações de avaliação em cada um dos municípios paulistas. A estruturação 
deste quadro também se baseia em questões que, à medida que são respondidas desdobram-
se em outras opções, de modo a termos um melhor detalhamento de cada resposta. 
 
\\\ Na primeira questão, “O município realiza avaliação das ações de Assistência Social?”, 
selecione uma das alternativas, “Sim” ou “Não”, de acordo com a situação que se apresenta no 
município: 

• Caso tenha respondido negativamente a esta questão: 
o “Indique os motivos de não ser realizada avaliação?”, selecionando uma ou mais 

opções, que caracterizem o real motivo de não ser realizada avaliação das ações de 
Assistência Social no município; 

 

• Caso tenha respondido afirmativamente a esta questão: 
o Responda “Quais são os objetivos desta avaliação”, podendo assinalar uma ou mais 

das alternativas apresentadas; 
o Informe se “Utiliza os dados do monitoramento para a avaliação?”; 
o Registre “Quais procedimentos e métodos são empregados na avaliação”; 

(podem ser selecionadas uma ou mais das opções) 

o Responda “Quem realiza a avaliação da rede socioassistencial?” informando quais 
são os responsáveis por essas ações no município; 

(as alternativas apresentam maior detalhamento quanto aos responsáveis pelas ações de avaliação no município) 

o Responda se “O município utiliza-se de avaliações realizadas independentemente 
por outros órgãos?” selecionando uma ou mais das opções apresentadas. 

 
\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”, no final da 
tela, para que a informações seja registrado no sistema. 
 

 
 
 

Caso a resposta à primeira questão seja “Não” 
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Caso a resposta à primeira questão seja “Sim” 
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Quadro 76 – Aspectos Gerais 
(sobre Vigilância, Monitoramento e Avaliação) 

 

\\\ Este quadro somente estará disponível para o preenchimento caso tenha sido registrado 
que no município existem ações de Vigilância socioassistencial ou de monitoramento ou de 
avaliação nos quadros anteriores. Caso todas as primeiras questões de cada um destes 
quadros tenham sido respondidas negativamente, o quadro 76 se apresentará da seguinte 
forma: 
 

 
 
\\\ Caso tenha preenchido um ou mais dos quadros (Vigilância, Monitoramento e/ou 
Avaliação), serão disponibilizados os seguintes campos para serem preenchidos: 

• “De que forma os resultados obtidos com a vigilância socioassistencial, 
monitoramento e avaliação contribuem para o aprimoramento das ações?”; 

(selecione uma ou mais dentre opções que contribuíram para o aprimoramento das ações) 

• Responda à questão “Possui sistema informatizado próprio utilizado para vigilância 
socioassistencial, monitoramento ou avaliação?”. 

(continua...) 
 

 
 

(...continuação) 

 
\\\ Em seguida registre as informações sobre as três principais e mais recentes pesquisas, 
estudos ou levantamentos realizados pelo município, voltados à Assistência Social e, em 
especial, aquelas voltadas à vigilância socioassistencial, monitoramento ou avaliação, 
conforme segue: 

• “Período de realização”, informe quando foi o início e o término da pesquisa, digitando 
as datas completas ou apenas o mês e ano em que isto ocorreu; 

• “Objetivo”, descreva da maneira mais completa possível quais foram os objetivos da 
pesquisa informada; 

• Informe qual foi a “Metodologia” empregada nesta pesquisa, detalhando-a o máximo 
possível;  

(continua...) 
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(...continuação) 
 

•  “Resultados”, onde devem ser enumerados os principais resultados alcançados por 
esta pesquisa e suas principais consequências práticas. 

 
\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”, no final da 
tela, para que a informações seja registrado no sistema. 

 

 
 
 
 
 
 

 
                          

 
  

Fim do Bloco VI 
Fim do preenchimento do Plano!!! 

Verifique se existem pendências a serem preenchidas neste bloco, acessando o 
menu “Geral” > “Verificações” > “Pendências”. 

 
Caso não encontre nenhuma pendência no preenchimento do plano, acesse o 

menu “Geral” > “Consultar / Fluxo do PMAS” e clique sobre o link 

“Enviar à DRADS”. 
Ao fazer isso, as informações registradas serão bloqueadas e a DRADS poderá 

analisar a existência de alguma inconsistência no plano ou devolver o plano ao 
Órgão Gestor para finalização. 

 
Verifique o fluxo completo do PMAS na próxima página deste manual. 
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Fluxo principal do PMAS no sistema 
 
 

 
 

 
 
 

Após enviar plano à DRADS através do sistema, a situação do plano 
mudará de “Desbloqueado” para “Em análise DRADS”, e os blocos de I 
a VI estarão bloqueados para qualquer alteração. Este procedimento 
pode ser feito a qualquer momento do preenchimento e quantas vezes 
foram necessárias. 
 

Caso a DRADS encontre alguma inconsistência no preenchimento, deverá “Devolver” o 
plano, também pelo sistema, para que sejam feitos ajustes no mesmo, e então o plano ficará 
na situação “Devolvido DRADS”, com os campos para preenchimento novamente 
desbloqueados. Este processo também pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. 

 

Quando não houver mais nenhuma inconsistência, a DRADS deverá preencher seu Parecer 
Técnico sobre o plano e, especialmente, sobre a aplicação dos recursos de cofinanciamento 
estadual, e deve “Enviar para finalização”. Isto mudará novamente a situação do Plano que 
passará a ser “Para finalização”. 
 

O próximo passo do Órgão Gestor será, então, “Finalizar” o plano, o que liberará o 
preenchimento do bloco VII para o CMAS. O plano estará no sistema, então, como “Em 
análise pelo CMAS”. 
 

O único acesso que tem permissão para finalizar o PMAS é o do próprio 
gestor municipal. Nenhum outro usuário poderá finalizar o plano. 

 

 IMPORTANTE: 
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\\\ O Parecer Técnico da DRADS deve ser preenchido quando o PMAS já tiver sido 
completamente preenchido pelo Órgão Gestor municipal e este tiver enviado o plano à DRADS 
para sua análise. Antes que a DRADS envie o plano para finalização pelo gestor municipal, deve 
elaborar seu parecer para registro no sistema. O único perfil de usuário com permissão para 
isso é o de DRADS Administrador, que é ativado para os diretores das DRADS ou para 
trabalhadores indicados formalmente por eles. 
 
\\\ Este parecer já apresenta texto pré-definido, atestando que a DRADS é favorável ao 
repasse de recursos estaduais ao município. Caso a DRADS não seja favorável, não deverá 
enviar o plano para finalização, mas sim resolver as pendências que impedem que o seu 
parecer seja favorável. O teor deste texto é o seguinte:  
 

“Considerando as informações registradas no PMASweb2014 sobre a estrutura organizacional, 

o diagnóstico social e os recursos previstos para cofinanciamento dos serviços da rede 

socioassistencial, esta DRADS é favorável ao repasse de recursos estaduais pelo Sistema Fundo 

a Fundo, conforme os valores aqui apontados.” 

 
\\\ Além deste texto, existem quatro campos para que sejam informados os valores dos 
recursos de cofinanciamento estadual segundo os programas de trabalho utilizados pela 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS), que são Proteção Social 
Básica, Proteção Social Especial, Liberdade Assistida e CREAS. 

(continua...) 

 

 

Parecer Técnico da DRADS

/// Registra o parecer e comentários da DRADS sobre o planejamento proposto pelo município no

PMAS, especialmente sobre a estruturaestruturaestruturaestrutura organizacionalorganizacionalorganizacionalorganizacional, o diagnósticodiagnósticodiagnósticodiagnóstico socialsocialsocialsocial e os recursosrecursosrecursosrecursos previstosprevistosprevistosprevistos

paraparaparapara cofinanciamentocofinanciamentocofinanciamentocofinanciamento estadualestadualestadualestadual das ações da Assistência Social no município. \\\
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(...continuação) 

 
\\\ No campo “Comentários”, a DRADS deverá registrar todos os comentários que julgar 
pertinentes ao plano. Devem ser ressaltados todos os aspectos do plano, especialmente 
aqueles onde se julgue haver alguma ressalva sobre sua elaboração. 
Após o acompanhamento da elaboração do plano, das orientações encaminhadas ao órgão 
gestor e uma análise de todo o plano, é aqui que a DRADS deve emitir sua opinião sobre os 
aspectos mais relevantes do planejamento municipal. 
 
\\\ O parecer técnico deverá, também, contemplar o(s) nome(s) do(s) técnico(s) da DRADS que 
acompanhou mais detalhadamente a elaboração do plano e que elaborou o parecer técnico. 
De qualquer forma, a responsabilidade final sobre o parecer recai sempre no diretor regional da 
DRADS que é, em última análise, o responsável por todo o trabalho da Regional. 

 
\\\ Após o preenchimento do Parecer Técnico, a DRADS deverá reenviar o plano para 
finalização por parte do órgão gestor municipal que, ao finalizar o plano (vide página 13) 
bloqueará todos os campos dos blocos I até o bloco VI, disponibilizando o bloco VII para 
preenchimento por parte do Conselho Municipal de Assistência Social e registro do parecer do 
CMAS sobre o plano.  
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Este Bloco é de preenchimento exclusivo do perfil 
CMAS, que pode ser atribuído apenas ao 
presidente e demais conselheiros do Conselho 
Municipal de Assistência Social, além de membros 
da Secretaria Executiva caso isto seja autorizado 
pelo presidente do CMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

  

 

 

 

                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blocoblocoblocoblocoVII. CMAS
//////////

Este bloco registra os dados cadastrais do CMAS,
além do parecer e deliberação do

Conselho Municipal de Assistência Social
sobre o Plano Municipal.

\\\\\\\\
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Quadro 77 – Identificação do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
\\\ Este quadro deve ser preenchido com informações atualizadas sobre o Conselho Municipal 
de Assistência Social, como segue: 

• Nos campos, “Nº da Lei” e “Data de publicação da Lei”, preencha, respectivamente, o 
número da Lei de criação e a data de publicação da Lei de criação do Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

(digite a data ou utilize o link do calendário à direita do campo). 
• No campo, “Houve alteração na Lei de criação?”, registre “Sim” ou “Não”, de acordo 

com o histórico de alterações na referida Lei. Caso a opção tenha sido “Sim”, serão 
disponibilizados dois novos campos para preenchimento: “Nº da Lei de Alteração” e 
“Data de publicação da Lei”, onde deverão ser informados os dados referentes à 
alteração ocorrida. 

 
\\\ Na parte do quadro referente ao “Presidente do CMAS”, deverão ser preenchidas as 
informações conforme segue: 

• “Nome”, clique na seta do lado direito do campo e selecione o nome do presidente do 
CMAS dentre os nomes que serão disponibilizados na relação; 

(caso o nome do presidente do CMAS não conste da relação, entre em contato com a DRADS de sua 
região e comunique o fato) 

• “Decreto / Portaria de nomeação”, deverá ser informado o número do Decreto ou 
Portaria que nomeou o presidente do CMAS; 

• “Data de publicação do Decreto/ Portaria”, informe a data em que foi publicado o 
Decreto ou Portaria de nomeação do presidente do CMAS; 

(digite a data ou utilize o link do calendário à direita do campo). 
• “Data de Início do Mandato”, informe a data de início do mandato do presidente do 

CMAS; 

• “Data de Término do Mandato”, informe a data prevista para o término do mandato 
do presidente do CMAS. 

 
\\\ Nos campos sobre a “Composição do Conselho”, deverão ser preenchidos os seguintes 
dados: 

• “Nº de conselheiros titulares que são representantes governamentais”; 

• “Nº de conselheiros titulares que são representantes da sociedade civil”; 
(o número de conselheiros suplentes não deve ser informado nestes campos) 

• Responda se “A Secretaria Executiva do CMAS já foi estruturada?”. Caso a resposta 
seja afirmativa, informe quantos trabalhadores compõem o corpo técnico e 
administrativo da Secretaria. 

 
\\\ Nos campos relativos ao “Endereço do CMAS”, preencha os dados como segue: 

• “CEP”, insira o número do Código de Endereçamento Postal e clique no botão 
“Pesquisar CEP” que o endereço será preenchido automaticamente, necessitando 
apenas preencher o campo “Número” e o campo “Complemento” caso houver; 

(o traço “-“ que separa os algarismos do CEP será preenchido automaticamente e não deve ser digitado) 

(em alguns municípios de pequeno porte o CEP é único para todos os logradouros da cidade; nestes 
casos, se o logradouro que for automaticamente preenchido não for o que você deseja, poderá ser 
digitado o nome correto diretamente no campo de endereço) 

• Nos campos “Telefone” e “Fax”, não se esqueça de preencher o DDD, com dois 
algarismos; 

(continua...) 
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...continuação) 

 

• “E-mail” preencha com o e-mail institucional do Conselho, ou com o e-mail do 
presidente do CMAS. 

 
\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar”, no final da 
tela, para que a informações seja registrado no sistema. 
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Quadro 78 – Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre o PMAS 
 

\\\ Este quadro deve conter informações da maneira como vem acontecendo o Controle Social 
através do CMAS no município. O quadro apresenta questões sobre vários aspectos do 
acompanhamento do Conselho sobre as ações da Assistência Social, sempre acompanhadas de 
campos onde podem, e devem, ser inseridos comentários a respeito daquele aspecto. Essas 
questões são: 
 

• “O CMAS acompanhou a execução do PMAS de 2013?” 

 

• “O CMAS acompanhou o repasse de recursos financeiros para a rede executora?”  
 

• “O CMAS acompanhou as prestações de contas?” 

 

• “O CMAS efetuou acompanhamento da rede executora?” 
 

• “Houve participação do CMAS no planejamento das ações para o PMAS2014?” 
 

\\\ Após registrar seus comentários, o CMAS deverá deliberar sobre o Plano Municipal e 
descrever seu parecer, assim como quaisquer outros comentários que julgar pertinente, no 
campo próprio para isso. 

 
\\\ Na parte do quadro referente a “Outras Informações sobre o Parecer do Conselho 
Municipal de Assistência Social sobre o PMAS 2014”, deverão ser informados os seguintes 
dados: 

• “Data em que foi emitido o parecer sobre o PMAS2014” 
(digite a data no formato dd/mm/aaaa, ou utilize o link do calendário à direita do campo) 

• “Número de conselheiros com direito a voto que estavam presentes na reunião em 
que foi emitido o parecer”; 

(note que deve ser registrada apenas a quantidade de conselheiros com direito a voto) 
• “O Parecer foi registrado em Ata” basta responder clicando nas opções “Sim” ou 

“Não”; 

• “Nome do presidente do CMAS ou de seu representante legal” preencher com o nome 
completo do presidente do CMAS ou de seu representante legal que esteve presente 
na reunião em que foi aprovado o PMAS. 

 

\\\ Após o término do preenchimento, não se esqueça de clicar no botão “Salvar” para que a 
informações sejam registradas no sistema e também para disponibilizar o quadro 79 para a 
deliberação final do CMAS. 
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Quadro 79 – Parecer final do Conselho Municipal de Assistência Social sobre o - PMAS 2014 
 

\\\ Este quadro traz a deliberação final do CMAS sobre o PMAS2014, aprovando-o ou 
rejeitando-o, e, depois de preenchido e salvo, bloqueará de forma definitiva qualquer 
possibilidade de alteração em qualquer das informações registradas. 
 
\\\ Caso o CMAS identifique alguma inconsistência ou algo que não concorde e queira solicitar 
uma alteração do Plano ao Órgão Gestor, poderá “Devolver ao Órgão Gestor”, acessando o 
menu “Geral” > “Consultar / Fluxo do PMAS” (vide página 14). Neste caso, todo o fluxo 
retornará ao início (mas as informações registradas continuarão salvas), e a situação do Plano 
passará a “Devolvido CMAS” e os campos desbloqueados para que possam ser feitas as 
adequações. 
 
\\\ Caso não haja necessidade de retornar o Plano ao Órgão Gestor, o CMAS deve preencher o 
quadro 79, bastando assinalar uma das alternativas: “Favorável (Aprova o PMAS 2014)” ou 
“Desfavorável (Rejeita o PMAS 2014)”.  
 
\\\ É necessário clicar no botão “Salvar” para que as informações sejam registradas no sistema; 
ao se fazer isso, o sistema solicitará uma confirmação desta ação antes de salvar o quadro. 
 

 
 

 
 
 
 

Apenas a senha e login do presidente do CMAS tem 
permissão para registro das informações neste quadro!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMPORTANTE: 
  

Fim do Bloco VII 
 

Depois do preenchimento do quadro 79, o plano só poderá ser 
desbloqueado através de solicitação oficial do Órgão Gestor 
identificando os motivos, e as alterações solicitadas deverão 

ser aprovadas pelo CMAS e enviadas à DRADS, que anexará seu 
parecer sobre a solicitação e encaminhará à Sede da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social para avaliação das equipes 

técnica e financeira. 
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pmas@seds.sp.gov.br 
 
 
 
 
 
 

Coordenadoria de Ação Social – CAS 
Grupo Estadual de Gestão do SUAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


