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MANUAL DO SISC 

 

1. Finalidade do SISC 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS criou o SISC para 

facilitar o acompanhamento e a gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV.  

As funcionalidades disponíveis neste aplicativo estão agrupadas em módulos, de forma a 

facilitar a gerência dos Usuários do Serviço e dos Grupos.  Cada gestor estadual terá à sua 

disposição relatórios que possibilitam acompanhar a situação dos atendimentos realizados nos 

municípios de sua localidade. 

A seguir serão apresentados os requisitos necessários para utilização do sistema, bem 

como uma descrição detalhada dos módulos: Principal, Situações Prioritárias, Confirmação de 

Participação, Meta e Capacidade. 

 

2. Requisitos para utilização do sistema 

 

Os requisitos mínimos para acesso ao SISC são: 

 Navegador: 

 Google Chrome; 

 Mozilla Firefox; 

 Safari. 

ATENÇÃO! Nesta versão o Internet Explorer não poderá ser utilizado. 

 Cadastro no SAA (Sistema de Autenticação e Autenticação) com perfil de acesso ao 

SISC1. 

  

                                                      
1
 O Perfil de acesso deverá ser concedido aos usuários pelo Administrador Titular ou Adjunto do Órgão Gestor dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal. 
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3. Acesso ao sistema 

 

Ao acessar a página do Sistema de Autenticação e Autorização – SAA (na barra de 

endereço do navegador digite http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web, em seguida acione a tecla 

“ENTER” do teclado) a primeira tela exibida será a de login, conforme Figura 1. Preencha o campo 

“Usuário” com o login (CPF) e o campo “Senha”. Por fim clique no botão “Acessar” para realizar a 

autenticação.  

 

 

Figura 1: Tela do login do SAA. 

 

Em seguida será apresentada a Tela Inicial do SAA (Figura 2) onde estarão listados todos 

os sistemas cadastrados para o seu perfil. Para acessar o SISC, basta clicar no nome do sistema. 

 

 

Figura 2: Tela inicial do SAA. 

 

O SISC também pode ser acessado pelo seu endereço direto que é o 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc. Na Tela de Login do SISC. digite o CPF e a senha de acesso ao 

SAA e clique no botão “Enviar” (veja Figura 3). 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web
http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc
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Figura 3: Tela de Login do SISC. 

 

4. Navegando pelo Menu Gestor Estadual 

 

Neste item serão apresentadas as opções de navegação pelo menu localizado no topo da 

página (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Menu de opções. 

 

As opções disponíveis são as seguintes: 

 Principal 

 Situações prioritárias 

 Confirmação de Participação 

 Meta e Capacidade 
 

Cada uma destas opções será detalhada nas próximas seções. 
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4.1. Tela Inicial 

 

Após a autenticação será apresentada a tela inicial do sistema, conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5: tela inicial do sistema. 

 

Na parte superior da tela fica o menu de opções para o sistema, logo abaixo é 

apresentado o resumo da situação do estado, contendo o número total de usuários e de grupos 

cadastrados no SISC, além da quantidade inserida no dia para cada um deles. Na parte inferior são 

apresentados dois gráficos contendo os valores diários de inserção tanto para usuários quanto 

para grupos. Cada um destes elementos será explicado em detalhe.  

 

4.1.1 Navegando pelo relatório de usuários 

 

Na parte superior à esquerda da tela inicial, o sistema apresenta a quantidade total de 

usuários ativos do estado e o número de inserções do dia (Figura 6).  Veja que no quadro azul 

existe um link denominado “Ver detalhes” que ao ser acionado abrirá uma nova janela com mais 

informações sobre estes dados iniciais (Figura 7).  

 

MENU 

R
ES

U
M

O
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            Figura 6: Total de usuários no SISC e o número de usuários inseridos no dia. 

 

A Figura 7 (a seguir) apresenta o total de usuários em cada um dos municípios da UF, sendo 

que para cada cidade será apresentado o total de usuários separados pelas seguintes faixas 

etárias: 0 a 17 anos, 18 a 59 anos e a partir de 60 anos. Para cada uma destas faixas etárias são 

apresentados os quantitativos de “Prioritários”, “Não prioritários” e “Total”.  O operador do 

sistema poderá detalhar ainda mais estes dados simplesmente clicando com o botão direito do 

mouse no nome do município. Neste caso será apresentada a relação dos CRAS daquela 

localidade, bem como a quantidade de grupos em atividade e de usuários ativos em cada um 

deles, além da legenda ao final da página dos Status dos usuários (Ativos, Expirados, Prioritários e 

Não Prioritários) (Figura 8). Ao acionar o link de um determinado CRAS o sistema apresentará o 

relatório do mesmo com os seguintes dados: Código do Grupo, Nome do Grupo, Status e Total de 

Usuários Ativos, Expirados, Prioritários e Não Prioritários (Figura 9). 

 

 

         Figura 7: Lista de usuários por município e faixa etária.  
Dados ilustrativos. 
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Figura 8: Relação de CRAS do município. 
Dados ilustrativos. 

 

 

Figura 9: Detalhes dos grupos de um CRAS. 
Dados ilustrativos. 

 

 Na parte inferior da tela aparece o botão “Exportar Tabela”, que ao ser acionado exporta 

os dados da tela para planilha do Excel Para tanto basta acionar este botão e salvar o arquivo 

posteriormente. 

 Voltando à tela inicial (Figura 5), a parte inferior da tela mostra dois gráficos: o primeiro 

com o número de usuários e o segundo com os grupos inseridos num período de tempo. Período 

este que pode ser definido pelo operador do sistema simplesmente clicando no limite esquerdo 

ou direito da área selecionada e arrastando o mouse conforme o desejado (Figura 10). No canto 

superior à direita do gráfico são mostradas as datas de início e término do intervalo 

correspondente à seleção. 
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Figura 10: Período de tempo apresentado no gráfico. 

  

4.1.2. Navegando pelo relatório de grupos 

 

Na parte superior à direita da tela inicial (Figura 5), são mostrados dois retângulos com o 

resumo dos grupos do estado. O primeiro deles mostra o total de grupos existentes e o segundo o 

número de grupos que foram criados no dia (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11: Total de grupos no SISC e o número de grupos criados no dia. 

 

 Na parte laranja existe um link denominado “Ver detalhes” que ao ser acionado abre um 

novo relatório com os dados dos grupos separados por município. Os grupos estão separados por 

Status (Não iniciado, Ativo, Em atividade, Inativo e Total), ao final da página encontra-se a legenda 

de cada possibilidade de Status do grupo (Figura 12). Para obter mais detalhes dos grupos de uma 

determinada localidade, basta clicar no nome do município que o sistema abrirá uma janela com 
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os dados: lista dos CRAS cadastrados no município, quantidade de grupos e de usuários em cada 

um deles (Figura 13).  

 

 

 

 

Figura 12: Relatório dos grupos por município. 
Dados ilustrativos. 

 

 

Figura 13: Lista dos CRAS de um determinado município. 
Dados ilustrativos. 

 

 

Para obter informações sobre os grupos cadastrados num determinado CRAS basta clicar 

na linha correspondente que o sistema abrirá uma janela com os seguintes dados: Código do 

Grupo, Nome do Grupo, Status, Total de Usuários (Ativos, Expirados, Prioritários e Não 

Prioritários) (Figura 14). 



11 
 

 
 Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 

Departamento de Gestão do SUAS (DGSUAS) 

 

Figura 14: Grupos de um CRAS específico. 
Dados ilustrativos. 

 

Em cada uma das telas mostradas anteriormente o sistema disponibiliza uma 

funcionalidade para exportar os dados para um arquivo em Excel. Para realizar esta tarefa é 

suficiente acionar o botão “Exportar Tabela” que fica na parte inferior da página e salvar o 

arquivo. 

 

4.2.  Situações Prioritárias 

 

Após o menu “situações prioritárias” ter sido acionado, o sistema apresenta uma tela com 

alguns filtros que poderão ser selecionados para a geração de relatórios das situações prioritárias 

dos usuários atendidos (Figura 15). 
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Figura 55: Filtros para geração de relatório das situações prioritárias 

 

O primeiro filtro se refere à faixa etária dos usuários atendidos pelo Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As opções disponíveis são:  

 Todas as idades: o sistema trará os dados independentemente da idade dos 

usuários cadastrados. 

 Pré-definidas: ao selecionar este filtro, o sistema apresenta as faixas etárias 

disponíveis para seleção (Figura 16). O operador do sistema poderá fazer isso 

clicando com o mouse no círculo correspondente às idades desejadas. 

 

 

Figura 16: Faixas etárias pré-definidas. 

 

 Definir: esta opção permite que o operador do sistema escolha qualquer faixa 

etária. Para fazer isso, basta clicar com o mouse em uma das bordas e arrastar até 

o valor desejado. A borda da esquerda define a idade mínima e a borda da direita 

a idade máxima (Figura 17). 

 

 

Figura 67: Filtro - definir a faixa etária. 

 

O próximo filtro possibilita a escolha das situações prioritárias que serão apresentadas no 

relatório. O operador do sistema deverá escolher uma ou mais situações obrigatoriamente, ou 

selecionar “marcar todas as opções”. Outro procedimento possível é marcar a opção “situação 

incompatível com a idade do usuário” que selecionará somente aqueles usuários que estão 
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marcados em situação prioritária, mas não se enquadram na regra de idade desta situação. Esse 

processo é importante para os municípios detectarem e corrigirem usuários que estejam 

marcados em situações prioritárias incompatíveis com a sua idade (Figura 18).  

Caso o operador do sistema não selecione as situações desejadas, o sistema mostrará 

uma mensagem de erro, conforme a Figura 19. Neste caso, deve-se clicar no botão Fechar e o 

sistema retornará para a tela de seleção dos filtros. 

 

 

    Figura 78: Seleção das situações do usuário. 

 

 

                             Figura 8: Aviso sobre a necessidade de escolher as situações prioritárias. 

 

Após esse procedimento, pode-se escolher a esfera administrativa, ou seja, o relatório 

poderá ser gerado com os dados consolidados da UF ou separadamente por município do estado.  

O relatório simplificado pode ser gerado somente com esses filtros apontados acima, caso 

o operador do sistema queira gerar filtros mais detalhados, ele poderá selecionar os filtros por 

Raça/Cor e Gênero em “outras opções”. Podem ser selecionados um ou mais filtros 

simultaneamente (Figura 20). 

Após a conclusão da seleção dos filtros, basta clicar no botão Gerar Relatório. 
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       Figura 20: Seleção de filtros. 

 

Ao clicar em “Gerar Relatório” o sistema mostrará os dados quantitativos das situações 

prioritárias de acordo com os filtros selecionados. O cabeçalho do relatório das situações 

prioritárias mostra a data e a hora da extração dos dados, bem como a faixa etária escolhida 

(Figura 21). 

 

Figura 21: Cabeçalho do relatório das situações prioritárias. 

 

Abaixo do cabeçalho é apresentado, à esquerda, o formato do relatório que pode ser 

exportado para CSV ou Excel, o número de registros que poderão ser exibidos por página e o 

campo buscar. Em relação ao número de registros, poderão ser exibidos 10, 25, 50 ou 100 

registros por vez. O valor vem selecionado em 10, mas para alterá-lo basta clicar com o mouse em 

cima do número que está sendo exibido e selecionar o novo valor desejado. Abaixo há uma caixa 

de texto com o rótulo Buscar. Neste local pode-se escrever o nome de um município da unidade 

federativa, por exemplo, e o mesmo será exibido em sequência (Figura 22). 
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            Figura 22: parte superior do relatório. 

 

O título do relatório contém as seguintes informações: UF, o código IBGE, município e a 

identificação das situações prioritárias que foram selecionadas na tela de filtros, caso tenha sido 

feita a seleção dos filtros “raça/cor” e “gênero”, estes também aparecerão como informações no 

título do relatório. Nas linhas seguintes serão apresentados os quantitativos de cada uma das 

situações prioritárias para cada um dos municípios do estado. No caso de ter sido selecionado o 

relatório apenas por UF, a coluna de municípios será omitida e haverá apenas uma linha com os 

dados de todo o estado.  

Para navegar pelas páginas do relatório é suficiente clicar nos botões denominados 

“anterior” e “seguinte”, ou simplesmente selecionar o número da página desejada (Figura 23). 

 

 

      Figura 23: botões de navegação no relatório. 

 

Observe que na Figura 22 há um botão ao final da página denominado “Exportar Tabela” 

o qual permite que os dados em tela sejam gravados em um arquivo em Excel. Para tanto basta 

acionar este botão e salvar o arquivo. 

 

4.3. Confirmação de Participação 

 

O menu “Confirmação de Participação” apresenta o total consolidado das confirmações  

de participação realizadas no trimestre atual no estado (Figura 24).  É apresentado o valor total de 

usuários, o total de usuários confirmados, a porcentagem de usuários confirmados em relação ao 

total geral, o total de usuários não confirmados, a porcentagem de usuários não confirmados em 
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relação ao total geral, a quantidade de usuários confirmados com sim, a porcentagem de usuários 

confirmados com sim em relação ao total geral, a quantidade de usuários confirmados com não e 

a porcentagem de usuários confirmados com não em relação ao total geral.  

 

 

Figura 24: confirmação de participação - dados consolidados para a UF. 
       Dados ilustrativos. 

 

Para visualizar estes dados por município basta clicar na sigla do estado. Ao fazer isto o 

sistema irá direcionar para o relatório apresentado na Figura 25. Nesta tela é mostrado o número 

de usuários confirmados e não confirmados por município, com as suas respectivas porcentagens. 

Veja que algumas linhas aparecem na cor verde. Estes são os municípios que já finalizaram o 

processo, ou seja, possuem 100% de usuários já confirmados. 

 

 

Figura 25: confirmar participação - dados consolidados por município. 
Dados ilustrativos. 
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4.4. Meta e Capacidade 

 

Esta opção exibe dados sobre quantitativo de meta de inclusão do público e prioritário e 

capacidade de atendimento pactuada por município. O relatório possui os campos: IBGE, UF, 

município, a capacidade de atendimento e meta de atendimento do público prioritário (Figura 26). 

A partir desta tela pode-se acessar um novo relatório com a lista dos CRAS, o número de grupos 

em atividade e a quantidade de usuários ativos que estão sendo atendidos no serviço, conforme 

apresentado na Figura 27. 

 

 

Figura 26: relatório de meta e capacidade. 
Dados ilustrativos. 

 

 

Figura 27: Relatório de CRAS, grupos e usuários por município. 
                 Dados ilustrativos. 
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Se desejar ver o detalhamento dos grupos de um CRAS específico, clique no nome deste e 

o sistema apresentará um relatório com o código e o nome do grupo, o seu status (ativo, em 

atividade, inativo ou não iniciado) e o total de usuários (ativos, expirados, prioritários, não 

prioritários) conforme apresentado na Figura 28. 

 

 
Figura 28: Grupos de um CRAS. 

                                                                                                                                                                            Dados ilustrativos. 

 


