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1. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
O Módulo de Acompanhamento dos Estados é uma ferramenta que possibilita o registro das
informações sobre o processo de acompanhamento e apoio técnico por parte dos Estados aos Municípios.
No módulo além do processo de expansão qualificada, que se refere ao monitoramento da
implantação dos Equipamentos das Expansões de 2011, 2012 e 2013 também devem ser registradas
informações sobre o “Processo de Aperfeiçoamento Gradativo”.

Expansão Qualificada


2011 – acompanhamento das expansões/implantações CRAS e Equipe Volante



2012 - acompanhamento das expansões/implantações CRAS, Equipe Volante, Centro POP e
CREAS



2013 – acompanhamento das expansões/implantações CRAS, Centro POP e CREAS

Aperfeiçoamento Gradativo
Acompanhamento das situações previstas no art. 03º da Resolução CIT nº 21 de 2013, conforme a
seguir:
a) não realização de acompanhamento familiar ou de visita domiciliar;
b) funcionamento inferior a 40 horas por semana;
c) espaço para atendimento inferior a duas salas de atendimento;
d) não atendimento ao quantitativo e perfil dos profissionais que compõe a equipe de referência;
e) compartilhamento de espaço com Associação Comunitária, Organização Não GovernamentalONG, Entidade privada;
f) compartilhamento de espaço com Conselhos, Órgãos Públicos ou Unidades Públicas Estatais, ou
com outro tipo de serviço ou de atividade, exceto nos casos passíveis de compartilhamento de acordo com
o elencado nesta instrução.
No aplicativo “Processo de Aperfeiçoamento Gradativo”, deverá ser registrada pelos Estados a
superação ou não da(s) dificuldade(s) identificada(s) no funcionamento dos CRAS.
A SNAS adotará as etapas e o cronograma estabelecidos pela Instrução Operacional SNAS/MDS n°
02/2014.
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2. ACESSANDO O SISTEMA
O acesso é feito pelo endereço pela página do Sistema de Autenticação e Autorização (SAA) pelo link
http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web. Preencha o campo “Usuário” com o login individualizado da Política
de Senhas (CPF) e o campo “Senha”. Por fim clique no botão “Acessar”.

Será apresentada a tela onde estarão listados todos os sistemas vinculados ao seu cadastro. Para
acessar o Módulo de Acompanhamento dos estados basta clicar no seu respectivo nome.

IMPORTANTE: consulte a Portaria SNAS nº 15, de 17 de dezembro de 2010 para compreender como
funciona a Política de Senhas da Rede SUAS.
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2.1. Tela Inicial

Após realizar a autenticação utilizando o login e senha o Módulo de Acompanhamento irá
apresentar a sua tela principal com o menu na parte superior e abaixo as informações através de
um “quadro resumo” com a visão geral do Acompanhamento das Expansões com as abas CRAS,
Equipe Volante, Centro POP e CREAS para os municípios de seu Estado.

Para cada aba/equipamento, são listados os Estados e abaixo os anos de cada expansão. As colunas
apresentadas na sequência variam de acordo com o Equipamento selecionado e com as opções existentes
na aba do parecer do Estado.

CRAS
• Total de CRAS;
• Atende às
normativas do SUAS
• PAIF não executado
• Não atende as
normativas do SUAS
• Não visitado

Equipe Volante
• Total de Equipe
Volante;
• Executa serviço equipe compelta;
• Executa serviço equipe incompelta;
• Não executa o
serviço;
• Não visitado

Centro POP
• Total Centro POP
• Implantado
• Não implantado
nos parâmetros do
TAO
• Não implantado
• Não visitado

CREAS
• Total de CREAS
• Implantado
• Não implantado
nos parâmetros do
TAO
• Não implantado
• Não visitado

Na página principal, ao clicar no Ano (2011, 2012 ou 2013), o sistema direciona para a tela apenas
com as abas dos equipamentos que tiveram expansão/implantação naquele ano escolhido. A primeira aba
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a ser apresentada sempre será com as informações da expansão do CRAS, para verificar as outras, basta
clicar sobre elas.
Serão relacionados apenas os municípios que tiverem participado/implantado aquele equipamento.
Quando o resultado não trouxer nenhum município para o Estado e Expansão, significa que não
houve oferta/implantação para nenhum município do Estado.

Na última coluna constam as opções “Visitar”, “Visualizar” ou “Aguardando nova visita”.

Visitar

•O Estado ainda não preencheu o Parecer para aquele município;
•ao clicar nesta opção é possível verificar quais são as questões do parecer
do Estado;
•permite ao gestor federal salvar o parecer;
•só abre o quadro de observações do parecer quando é selecionada
alguma opção não favorável;
•o botão visitar muda para visualizar
•o histórico fica indisponível

Visualizar

•O Estado preencheu o Parecer para aquele município;
•ao clicar nesta opção não é permitido acessar as questões do parecer do
Estado
•o histórico torna-se disponível

Aguardando
nova visita

•O Estado selecionou a opção do parecer: Serviço ofertado, porém
verificou-se descumprimento de algum dos parâmetros do TAO.
(aguardando novo parecer do Estado);
•Constinua aberto para realizar um novo parecer;
•o histótico torna-se disponível
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Para o ano de 2011 da Expansão CRAS, não é mais possível incluir o parecer da visita, desta forma,
será apresentada a mensagem “Informamos que, especificamente, o Módulo de Acompanhamento dos
Estados referente à expansão dos serviços socioassistenciais do ano de 2011, encontra-se fechado para
inclusão de novos pareceres. Qualquer ocorrência deverá ser encaminhada oficialmente a Coordenação
Geral responsável pelo serviço.” porém a consulta às informações lançadas estará disponível.

O sistema disponibiliza opções de Pesquisa e os botões de Copiar, CSV e Excel.
Pesquisar: pode ser digitada a sigla do Estado e o sistema apresenta apenas os dados referentes ao
resultado da pesquisa

Copiar: ao acionar este botão, o sistema copia as informações que estão na página. Basta colar no
Excel;
CSV: exporta os dados no formato CSV;
Excel: exporta os dados para o excel.
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3. ITENS DE MENU:

3.1 Principal:
Apresenta tela inicial do módulo mencionada no tópico 2.1

3.2 Acompanhamento:
Ao clicar sobre este item, o sistema apresenta os sub menus “Expansão 2011, Expansão 2012 e
Expansão 2013.

Ao selecionar qualquer uma das Expansões, será direcionado para a relação dos municípios daquele
ano/expansão específico.
O sistema disponibiliza opções de Pesquisa e os botões de Copiar, CSV e Excel.

Serão apresentadas as opções já mencionada no item 2.1 (Tela inicial) sobre o processo do parecer, e
com as possibilidades de “visualizar”, “visitar” ou “aguardando implantação”.
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3.3 Aperfeiçoamento Gradativo:

Direciona para a página das informações do aperfeiçoamento gradativo e abrangem os CRAS do
Censo SUAS 2013 cofinanciados pelo MDS enquadrados nos critérios do Processo de Aperfeiçoamento
Gradativo, conforme situações previstas no art. 03º da Resolução CIT nº 21 de 2013.

Aperfeiçoamento Gradativo

• Total CRAS em Aperfeiçoamento Gradativo: O Total de CRAS para os quais o
Estado deverá inserir o parecer quanto às situações que demandam Apoio Técnico
e/ou de Indicativo de Bloqueio (dado fornecido pelo MDS);
• Todas Situações Superadas: Contabiliza a quantidade de CRAS que, segundo o
parecer do Estado, apresenta todas as situações superadas;
• Não superou a situação: Quantidade de CRAS que não superou nenhuma das
situações em que se encontrava, seja ela apoio técnico, bloqueio ou ambas;
• Sem parecer: Estados não lançou as informações

Serão relacionados apenas os municípios que tiverem participado/implantado do aperfeiçoamento
gradativo. Quando o resultado não trouxer nenhum município para o Estado, significa que não houve
oferta/implantação para nenhum município do Estado.
Serão apresentadas as opções “Visitar” ou “Visualizar”

Ao clicar em Visitar, será possível visualizar os dados daquele equipamento (Nome, endereço), a
última verificação feita pelo Estado e as opções “Inserir Parecer” e “Histórico”.
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Na opção Inserir Parecer, está separado em 03 blocos (dados cadastrais do equipamento de acordo
com o cadastro do CadSUAS; dados do Censo SUAS CRAS 2013 e dados do Censo SUAS CRAS 2014) para que
seja realizado o parecer. As opções que o Estado terá para o parecer são: Superou todas as situações
identificadas OU Não Superou todas as situações identificadas.
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Na opção “Histórico”, o sistema relaciona todas as ações que foram efetuadas (Status), a data do
registro, o ano do Censo e o nome do usuário que efetuou a ação.

3.4 Relatórios:

Apresenta as opções de relatórios disponíveis aos gestores estaduais referentes às expansões e ao
aperfeiçoamento gradativo dos municípios pertencentes ao seu Estado.
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