
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: 
CONHECIMENTO GERANDO 
NOVOS CONHECIMENTOS 



A Vigilância Socioassistencial é umas das funções da 
política de assistência social, juntamente com a Proteção 
Social e a Defesa de Direitos. 

 

É um dos instrumentos de proteção social, pois 
identifica e previne as situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos no território 
(Lei nº 8.742, de 1993, segundo redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011; NOB /SUAS, 
2012) 



ESTRUTURA-SE A PARTIR DE DOIS EIXOS  

 

 A vigilância de riscos e vulnerabilidades, que  identifica as 
situações de risco e vulnerabilidade nos territórios; 

 

 A vigilância sobre padrões dos serviços, que produz e 
sistematiza informações sobre a oferta dos serviços e 
benefícios, como também do monitoramento da incidência das 
situações de violência e violação dos direitos.  

(BRASIL, 2012) 

 



Ao produzir informações sobre o território contribui 
para o planejamento, organização e execução de ações e 
serviços. 

 

Ainda de acordo com a NOB/2012 a Vigilância 
Socioassistencial é uma área essencialmente dedicada à 
gestão da informação e deve estabelecer ligação com a 
Proteção Social Básica e Especial. 



1. Organização, estruturação e padronização de informações; 

 

2. Gerenciamento e consulta de sistemas informatizados; 

 

3. Elaboração de diagnósticos e estudos; 

 

4. Monitoramento e avaliação 

MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL 



 Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS: aplicativo eletrônico – de 
preenchimento obrigatório com informações cadastrais dos órgãos 
gestores de Assistência Social, da rede de serviços socioassistenciais, dos 
Conselhos de Assistência Social e dos trabalhadores e conselheiros que 
atuam no SUAS. 

 

 Registro Mensal de Atendimentos (RMA): é o principal instrumento de 
aferição da demanda assistida nos CRAS, CREAS e Centro Pop, na medida 
em que a análise das suas informações permite dimensionar/ quantificar o 
tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 
socioassistencial  Acrescentado Centro Pop 

ALGUNS INSTRUMENTOS E FONTES DE INFORMAÇÃO 



 Censo SUAS: um dos principais instrumentos de avaliação e 
monitoramento dos serviços, programas e benefícios do SUAS e 
fornece um diagnóstico detalhado e atualizado dos 
equipamentos da rede socioassistencial. 

 

 

 CadÚnico e CECAD: é uma ferramenta que permite realizar, 
consultas, tabulações e extrações de dados do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal. 

ALGUNS INSTRUMENTOS E FONTES DE INFORMAÇÃO 



 Matriz de Informações Sociais e Relatórios de Informações Sociais (MI-SAGI e 
RI-SAGI): ferramenta que reúne em um único local informações oriundas de 
diferentes aplicativos e permite realizar o monitoramento dos programas, 
projeto e ações desenvolvidos pelo MDSA. 
 

 
 SUASWEB: ferramenta criada para agilizar a transferência de recursos 

financeiros do FNAS para os fundos estaduais, municipais e do DF. 
 

 
 Outras fontes de dados estatísticos oficiais: bases de dados do IBGE, 

DATASUS, etc. 

ALGUNS INSTRUMENTOS E FONTES DE INFORMAÇÃO 



A EQUIPE DA VIGILÂNCIA DEVE SER MULTIDISCIPLINAR 

– Estatística; 

– Psicologia; 

– Serviço Social; 

– Sociologia; 

– Outras categorias definidas na NOB-RH/SUAS. 

 

O ideal é que exista uma equipe específica e permanente, uma vez que 
a Vigilância demanda um processo de construção de conhecimento. 



Os recursos do IGDSUAS devem ser utilizados para a implantação, estruturação organizacional e 
funcionamento da área de Vigilância Socioassistencial no âmbito da Gestão.  

 

Estes recursos podem ser gastos com: 

 Aquisição de equipamentos eletrônicos: microcomputadores, impressoras, scanner, datashow, etc.; 

 Aquisição de mobiliário: mesas, cadeiras, armários, aparelhos telefônicos, etc.; 

 Aquisição de materiais de consumo: papel e tinta para impressoras; 

 Custeio de diárias e passagens para participação em oficinas, encontros, etc. de interesse da 
Vigilância Socioassistencial; 

 Contratação temporária de Pessoas Físicas ou Jurídicas para capacitação, consultoria, realizar 
estudos e pesquisas de interesse da Vigilância Socioassistencial. 

RECURSOS FINANCEIROS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA 

VS 



 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
 REDE SUAS 

 



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – REDE SUAS 

• O Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de 
Assistência Social (Rede SUAS) tem a função de suprir as 
necessidades de comunicação no âmbito do SUAS e de 
acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS). 

 

• A Rede é um instrumento de gestão, organizando a 
produção, o armazenamento, o processamento e a 
disseminação dos dados. 



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – REDE SUAS

• A Rede SUAS dá suporte a operação, financiamento e controle 
social do SUAS e garante transparência à gestão da informação.  

 

• É composta por ferramentas que realizam registro e divulgação 
de dados sobre recursos repassados; acompanhamento e 
processamento de informações sobre programas, serviços e 
benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; 
suporte à gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à 
gestão da informação do SUAS. 



SISTEMAS – REDE SUAS
 

• Sistema de Autenticação e Autorização - SAA 
aplicacoes.mds.gov.br/saa-web-gestao 

 
• Cadastro Nacional do SUAS - Cadsuas 
aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas 
 
• Registro Mensal de Atendimento - RMA    
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/auth/index.php 
 
• Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico - CECAD 
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/auth/index.php 
 
• Sistema de Gestão do SUAS – Suasweb 
• aplicacoes.mds.gov.br/suasweb  
 
• Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social - CNEAS 
aplicacoes.mds.gov.br/cneas 



• Controle da frequência no Serviço Socioeducativo do PETI - Sispeti 
aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action 
 
• Carteira do Idoso – Carteira do Idoso 
aplicacoes.mds.gov.br/carteiraidoso 
 
• Registro Mensal de Mobilização - RMM 
aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/snas/rmm/index.php 
 
• Sistema de Informações do SCFV _ SISC 
 aplicacoes.mds.gov.br/sisc 
 
• Acompanhamento e Gestão do Projovem Adolescente - Sisjovem 
aplicacoes.mds.gov.br/saa-web/login.action 

 
• BPC na Escola - BPC 
aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola 

SISTEMAS – REDE SUAS



ATENÇÃO: Os sistemas poderão ser acessados 
também pelo site do Ministério de Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA): www.mds.gov.br - 
Assistência Social – Sistemas 

http://blog.mds.gov.br/redesuas  

http://blog.mds.gov.br/redesuas


OBRIGADA! 

Vigilância Socioassistencial/ 

Gestão do SUAS 

 

carlagualberto@setades.es.gov.br 

Tel.: 27 3636-6850 

mailto:carlagualberto@setades.es.gov.br

