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Responsabilidades e questões éticas na alimentação e utilização dos sistemas de informações e bases de dados do SUAS
• Código de Ética profissional
• Código de Ética dos Servidores Públicos - Lei 8027/90
• Sistema de Gestão da Ética - Decreto nº 6.029/2007
• Comissão de Ética – MDS Portaria nº 340/2011
• Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527
• Termos de Responsabilidade



Lei 12.527Lei de Acesso à Informação
● consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação

pública sob a guarda do Estado
● estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos

de informação do cidadão
● estabelece que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo, a

exceção.



Lei 12.527Exceções
● Informações classificadas por autoridades como sigilosas:
● Ultrassecreta

– prazo de segredo: 25 anos (renovável 1 única vez)
● Secreta

– prazo de segredo: 15 anos
● Reservada

– prazo de segredo: 5 anos



Lei 12.527Exceções
Informações pessoais são aquelas relacionadas à

pessoa natural identificada ou identificável, cujo
tratamento deve ser feito de forma transparente e
com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e
garantias individuais. As informações pessoais terão
seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100
(cem) anos a contar da sua data de produção.



PORTARIA SNAS Nº 15, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010
Administradores  Titular e  Adjunto:
• Responsabilidade na gestão dos sistemas e aplicativos que compõem a REDESUAS;
• Criar novas contas e atribuir perfis de usuários para acesso aos sistemas;
• Desativar todos os usuários que não estejam mais vinculados a administraçãoPública ou que por algum impedimento não possam mais acessar os sistemas.
Todos os Administradores e Usuários dos sistemas:
• Acesso com senha pessoal e intransferível e do número o Cadastro de PessoaFísica - CPF. Não revelar senha de acesso ao(s) sistema(s);
• Não se ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do sistema,garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;



Termo de Responsabilidade - SAA
1. Não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão competente na esfera legal ou judicial, bem como de autoridade superior;
2. Não revelar minha senha de acesso ao(s) sistema(s) a ninguém e tomar o máximo de cuidado para que ela permaneça somente de meu conhecimento;...
6. Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de minha parte, que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de minha senha, ou das transações a que tenha acesso;
7. Responsabilizar-me pela integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, informações contidas nos sistemas, devendo comunicar por escrito ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS e a minha chefia imediata quaisquer indícios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou falhas identificadas nos sistemas, sendo proibida a exploração de falhas ou vulnerabilidades porventura existentes;



Termo de Responsabilidade - SAA

a) Não devo me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso dosistema, garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;
b) Ao utilizar os dados dos sistemas informatizados de acesso restrito manter anecessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou nagravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciênciapessoas não autorizadas;
c) Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, e de outras infraçõesdisciplinares, constitui falta de zelo e dedicação às atribuições do cargo edescumprimento de normas legais e regulamentares, não proceder com cuidadona guarda e utilização de senha ou emprestá-la a outro servidor, ainda quehabilitado;



Termo de Responsabilidade - SAA
d) Constitui descumprimento de normas legais, regulamentares e quebra de sigilo funcional divulgar dados obtidos dos sistemas aos quais tenho acesso para outros servidores não envolvidos nos trabalhos executados;
e) Constitui infração funcional e penal inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano; bem como modificar ou alterar o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou sem solicitação de autoridade competente; ficando o infrator sujeito as punições previstas no Código Penal Brasileiro, conforme responsabilização por crime contra a Administração Pública, tipificado no art. 313-A e 313-B



Banco de Dados
• Rede Socioassistencial
• Órgãos governamentais
• Trabalhadores
• Usuários (programas, serviços, benefícios e sistemas de informação)
• Planejamento das ações co-financiadas
• Acompanhamento e monitoramento da implementação e execução de serviços
• Demonstração: implantação; execução físico-financeira
• Gestão orçamentária
• Censo SUAS



Utilização de informações como estratégia para qualificação da Gestão e da Vigilância Socioassistencial



Sistemas de Informação - Rede SUAS
Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social

• Organizar a produção, o armazenamento, o processamento e a disseminação dos dados
• Suporte a operação, financiamento e controle social do Suas
• Garantir transparência à gestão da informação
Registro e divulgação:
• 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

Blog da Rede SUAS – http://blog.mds.gov.br/redesuas/



Sistemas que compõem a Rede SUAS
• Acompanhamento dos Estados
• Blogs (FNAS, Rede SUAS)
• BPC na Escola
• CadSUAS (Rede Socioassistencial, Órgãos governamentais, trabalhadores)
• Carteira do Idoso
• Censo SUAS
• CNEAS (Cadastro Nacional das Entidades não governamentais de Assistência Social)
• Implantação das equipes volantes
• Prontuário eletrônico simplificado
• RMA (Registro Mensal de Atendimento)
• RMM (Registro Mensal de Mobilizações)
• RI do Pacto  (Relatório de Informações do Pacto de Aprimoramento do SUAS)
• Relatórios Gerenciais da Rede SUAS
• SAA (Sistema de Autenticação e Autorização)
• SISC (Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
• SUASWEBPlano de AçãoDemonstrativo Sintético de Execução Físico-FinanceiraConsulta a Parcelas PagasConsulta aos beneficiários do BPC
• Termos de Aceite e de Expansão



SAA – Sistema de Autenticação e Autorização
• Gestão do acesso a Rede SUAS e de outros aplicativos que vierem a seralocados sob o seu gerenciamento

• Gestão descentralizada de acesso aos sistemas



Levantamento SAA
Órgão Gestor Conselho

Município Administrador Titular Administrador Adjunto Administrador Titular Administrador Adjunto
SP GUARATINGUETÁ sim sim ok no cadsuas/inativo no saa não possui
SP CACAPAVA sim sim mandato expirado no cadsuas inativo
SP CARAGUATATUBA sim sim sim inativo
SP ILHABELA sim sim ok no cadsuas/inativo no saa inativo
SP JACAREI sim sim mandato expirado no cadsuas inativo
SP LORENA sim não sim inativo
SP MONTEIRO LOBATO sim sim sim não possui
SP NATIVIDADE DA SERRA sim não ok no cadsuas/inativo no saa sim
SP PINDAMONHANGABA ok no cadsuas/inativo no saa sim mandato expirado no cadsuas sim
SP SANTA BRANCA sim não mandato expirado no cadsuas inativo
SP SAO BENTO DO SAPUCAI sim não sim sim
SP SAO JOSE DOS CAMPOS sim sim mandato expirado no cadsuas sim
SP TREMEMBE ok no cadsuas/inativo no saa sim mandato expirado no cadsuas inativo
SP UBATUBA sim sim sim inativo



SAA-WEB-Gestão: cadastro ou pesquisa de usuários



SAA-WEB-Gestão: cadastro ou pesquisa de usuários





Vincular/Delegar Perfil



Vincular Perfil

Lista de sistemas

Lista de perfis disponíveis

Lista de perfis para delegação



Vincular Perfil

Lista de sistemas



Vincular Perfil



Vincular Perfil



Vincular Perfil



CADSUAS – http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/
Rede Socioassistencial- CRAS- CREAS- CREAS Regional- Unidade Pública- Unidade de Acolhimento- Centro Pop- Centro de Convivência- Centro-Dia e Similares
Órgãos Governamentais- Conselho- Fundo- Governo Estadual- Prefeitura- Órgão Gestor- Outras
Pessoa Física- Trabalhadores do SUAS

• Acesso público e restrito
• Acesso restrito: Solicite ao Administrador Titular



CADSUAS – Novidades:
• Pessoa Física:

• Histórico de vínculos
• Campo “celular”

• Novas unidades da Redesocioassistencial:
• Centro-Dia
• Centro de Convivência

• Extração de dados para pesquisas de Centro-Dia e Centro de Convivência;
• Pesquisa: campos UF e Município virão preenchidos de acordo com a localidadedo usuário que está acessando o sistema;
• Reformulação dos cargos e vínculos que são apresentados na aba de RecursosHumanos das unidades da Rede Socioassistencial e Órgãos Governamentais.



CADSUAS
Pessoa Física > Histórico de vínculos



CADSUAS
Pessoa Física > Histórico de vínculos



CADSUAS
Pessoa Física >Informações >Campo Celular

E-mail deve ser pessoal



Rede Socioassistencial > Inserção de Centro-Dia e Centro de Convivência 
CADSUAS



CADSUAS - Centro de Convivência



exportação de dados

CADSUAS - Centro de Convivência



CADSUAS - Centro de Convivência Não Governamental



CADSUAS – Centro-Dia



CADSUAS – Centro-Dia não governamental



CADSUAS – Integração com os seguintes sistemas:
• BPC na Escola
• Censo SUAS
• Implantação da equipe volante
• Prontuário Eletrônico Simplificado
• RMA (Registro de Mensal de Atendimento)
• SAA
• SICON
• SIGPBF
• SINPETI (validação)
• SISC
• SUASWEB (Plano de Ação, Demonstrativo de Execução Sintético Físico-Financeira)
• Termos de Aceite e Expansão

Em estudo – integração com o CNEAS



CNEAS – http://aplicacoes.mds.gov.br/cneas
SITUAÇÃO DE PREENCHIMENTO BRASIL
• 18.512 entidades socioassistenciais em 2.587 municípios
• 39,20% dos cadastros concluídos*                                                                * jan/2016

ETAPAS DE PREENCHIMENTO

SEÇÃO I AGENDAR VISITA INCLUIR PARECER
SEÇÃO II SEÇÃO III FINALIZAR

CADASTROPENDENTE CADASTROCONCLUÍDO



CNEAS
O QUE É UM CADASTRO CONCLUÍDO?

MENU/CADASTRO NACIONAL/PESQUISAR ENTIDADES/ DETALHAR ENTIDADE



Plano de Ação 2016
• Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015 (blocos de financiamento)

I– Bloco da Proteção Social Básica;II – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade;III – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;IV – Bloco da Gestão do SUAS; eV – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
Gestores: finalizar no prazo de 60 (sessenta) dias da abertura deste;Conselho: finalizar o parecer em até 30 (trinta) dias após o prazo do Gestor.
Após o prazo estipulado em Portaria da SNAS, se não finalizadas asinformações/parecer no aplicativo do Plano de Ação, a SNAS suspenderá orepasse dos Blocos de Financiamento e de Programas e Projetos, do exercíciode referência do respectivo Plano de Ação, até que todo o ciclo ocorra.



Plano de Ação 2016 (em desenvolvimento)



Plano de Ação 2016 (em desenvolvimento)



Plano de Ação 2016 (em desenvolvimento)

Brasília, Janeiro de 2016Brasília, Janeiro de 2016



Plano de Ação 2016 (em desenvolvimento)



Demonstrativo 2014 - Questionário do Parecer do Conselho



Demonstrativo 2014 - Questionário do Parecer do Conselho



Demonstrativo 2014 - Questionário do Parecer do Conselho



Carteira do Idoso – http://aplicacoes.mds.gov.br/carteiraidoso

I - reserva de 2 (duas)vagas gratuitas por veículopara idosos com rendaigual ou inferior a 2 (dois)salários mínimos;
II - desconto de 50%(cinquenta por cento), nomínimo, no valor daspassagens, para os idosos.

Observação: A carteira é válida para atendimento a Lei nº10.741 (citada acima), DecretoNº 5.934 de 18/10/2006 e Resolução Nº 4 da CIT de 18/04/2007.



Carteira do Idoso
A pesquisa pode ser realizada pelo idoso ou pelo número da Carteira



Carteira do Idoso
Na coluna “Carteira” o sistema poderá apresentar três opções: INEXISTENTE, INVÁLIDA e VÁLIDA. 

Inexistente: o Idoso em questão nunca teve Carteira gerada. Inválida: o Idoso em questão já teve Carteira gerada, entretanto, a validade (dois anos) expirou. Válida: o Idoso já possui Carteira gerada dentro do prazo de validade (dois anos). 



Carteira do Idoso
Estatísticas de Carteiras emitidas
Dados extraídos em 22/01/2016

Município Ativa Inativa EmitidasCACAPAVA 28 6 34CARAGUATATUBA 99 165 264ILHABELA 34 33 67
PINDAMONHANGABA 58 70 128SAO BENTO DO SAPUCAI 28 21 49SAO JOSE DOS CAMPOS 781 1708 2489UBATUBA 97 301 398

JACAREI 208 219 427LORENA 51 15 66MONTEIRO LOBATO 5 5 10NATIVIDADE DA SERRA 2 2 4
SANTA BRANCA 20 21 41TREMEMBE 28 15 43



•O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal éo principal instrumento de identificação e seleção de famílias de baixa renda para inserção em programas e políticas sociais. 
•São consideradas famílias de baixa renda aquelas que recebematé ½ salário mínimo per capita ou que possuem renda brutamensal de até 3 salários mínimos. 
•O Cadastro Único é também a base de seleção de público paradiversos programas federais, estaduais/DF e municipais.

Cadastro Único



• Família e do domicílio: –composição familiar; –endereço e características do domicílio; –acesso a serviços públicos de água, saneamento e energiaelétrica; –despesas mensais; –pertencimento a grupos tradicionais e específicos; –vinculação a Programas Sociais, entre outros.
• Componentes da família: –documentação civil; –escolaridade; –situação no mercado de trabalho; –deficiência; –rendimentos, entre outros. 

Cadastro Único - Informações



•Os dados das famílias devem ser atualizados sempre quehouver alteração na composição familiar, endereço e renda ouno prazo máximo de dois anos.

•Com uma base de qualidade e fidedigna, os dados cadastraispodem auxiliar o município a suprir a carência de informações,no que diz respeito à parcela mais vulnerável da população, commaiores dificuldades em acessar as políticas públicas.

Cadastro Único – Atualização



Objetivo: Subsidiar as ações de gestores federais, estaduais/DF emunicipais no que diz respeito ao planejamento, àimplementação e à gestão de políticas voltadas para as famíliasde baixa renda incluídas no Cadastro Único em seu território deabrangência.
Pré-requisito: Para utilizar corretamente a ferramenta, éimportante que o usuário conheça os conceitos e variáveis doCadastro Único, o que pode ser feito por meio da leitura dodicionário de variáveis e dos manuais de orientação para ocadastramento das famílias.

CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informaçõesdo Cadastro Único



CECAD – Acesso

• Página do CECADhttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/auth/index.php
• Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF)http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/
• Sistema de Registro Mensal de Atendimentos – RMAhttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/



CECAD – Acesso
• Página do CECADhttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/auth/index.php



CECAD – Acesso
• Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF)http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/



CECAD – Acesso
• Sistema de Registro Mensal de Atendimentos – RMAhttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/



CECAD – Acesso ao Cadúnico



CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informaçõesdo Cadastro Único
TABULADOR: – cruzamento de duas variáveis e a aplicação de filtros. ex: localidade do domicílio e forma de coleta do lixoaplicar o filtro de família faixa de renda familiar. 
FREQUÊNCIA SIMPLES: – uma variável, com a possibilidade de filtros.ex: forma de coleta de lixocom renda familiar per capita até R$77,00.
EXTRATOR DADOS: – extração de dados em formato CSV.
BUSCA NOME/NIS: –consulta analítica da pessoa (formulário completo). – parâmetros: Nome ,NIS ,CPF. 



CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informaçõesdo Cadastro Único
DOCUMENTOS:- Dicionário de variáveis, manuais, guias…
RESUMO: Dados pré-processados:- Quantidade de NIS cadastrados (Pessoas) - Quantidade de Famílias cadastrados- Agregado por Estado 
SOBRE:- Ajuda

cadastrounico@mds.gov.br bolsa.familia@mds.gov.br



CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informaçõesdo Cadastro Único
DOCUMENTOS:- Dicionário de variáveis, manuais, guias…
RESUMO: Dados pré-processados:- Quantidade de NIS cadastrados (Pessoas) - Quantidade de Famílias cadastrados- Agregado por Estado 
SOBRE:- Ajuda



Relatório BPC
A consulta pode ser realizada nos relatórios do SUASweb ou RMA



Dados Públicos
CadSUAS
Autenticação da Carteira do Idoso
Relatórios de Informações Sociais
MI Social
Mapa de Oportunidades e Serviço Público / MOPS
Mapas Temáticos de Vulnerabilidade Social
Data Social
SUAS Visor
Oficinas EAD (Cursos à distância)

Relatórios Financeiros
Parcelas Pagas
Saldo detalhado por conta
Relatório Distribuição financeira por piso
Relatório analítico de Desembolso financeiro por ente e piso
Relações de processos aprovados pela Portaria MDS nº72



Matriz de Informação Social
Fontes/Recepção > Tratamento > Transformação > Disponibilização

• Monitoramento dos programas sociais do MDS por meio de dados e indicadores gerenciais
• Informações estratégicas para tomadas de decisão
• Várias formas de visualização e extração  da informação
• Transparência

Atlas Social Mapas Temáticos MDS



IDV



IDV



IDV

Setor Censitário



RI do Pacto de Aprimoramento do SUAS – estão Municipal -
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php



RI do Pacto de Aprimoramento do SUAS – Gestão Municipal



RI do Pacto de Aprimoramento do SUAS – Gestão Municipal



Censo SUAS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CRAS CRAS CRAS CRAS CRAS CRAS CRAS CRAS
1 
Quest

CREAS
*

CREAS e 
CREAS 
Regional

CREAS e 
CREAS 
Regional

CREAS e 
CREAS 
Regional

CREAS e 
CREAS 
Regional

CREAS e 
CREAS 
Regional

CREAS e 
CREAS 
Regional

3 Quest Gestão 
Municipal

Gestao 
Municipal

Gestao 
Municipal

Gestão 
Municipal

Gestão 
Municipal

Gestão 
Estadual

Gestão 
Estadual

Gestão 
Estadual

Gestão 
Estadual

Gestão 
Estadual

Conselhos 
Municipais 
e 
Estaduais

Conselhos 
Municipais 
e Estaduais

Conselhos 
Municipais e 
Estaduais

Conselhos 
Municipais e 
Estaduais

Conselhos 
Municipais e 
Estaduais

Rede 
Privada*

Rede 
Privada

-- -- --
6 Quest Centro 

POP
Centro Pop Centro Pop Centro Pop

7 Quest Unidades de 
Acolhimento

Unidades de 
Acolhimento

Unidades de 
Acolhimento

Gestão do DF -- --
8 Quest 7 Quest

2015
Centro de Convivência
Centro-Dia e similares



Censo SUAS 2015O Censo SUAS consolidou-secomo uma referência nacionalque materializa umaexperiência exitosa demonitoramento do SUAS. Seusdados têm sido utilizadosintensamente pelos gestorespara o planejamento eaprimoramento do sistema.

CRAS CREAS CREAS Regional Centro POP Unidade Acolhimento MunicipalUnidade Acolhimento Estadual Gestão Municipal Gestão EstadualGestão DFConselho Municipal Conselho Estadual Centros de Convivência Centro DIA 



SISC – http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc
Ferramenta de gestão do SCFV, por meio do qual é realizado oacompanhamento e monitoramento do Serviço, assim como a apuraçãodos atendimentos realizados, para fins de cálculo do cofinanciamentofederal;
O SISC está disponível, desde 10/04/2014, ininterruptamente, para registro,atualização de dados e consulta de informações sobre o SCFV;
Compõe o Sistema Nacional de Informação do Sistema Único da AssistênciaSocial - Rede SUAS, que possui política de acesso disciplinada por meio daPortaria SNAS nº 15, de 17/12/2010;
Acesso ao SISC se dá conforme perfis de acesso:I – os gestores municipais e do Distrito Federal alimentam os dados e operam o SISC;II - os gestores estaduais têm acesso de consulta ao SISC e acompanham asinformações de seus municípios.III - o MDS tem acesso como administrador do SISC e pode consultar os dados einformações de todas as unidades da federação.



SISC – http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc



SISC – http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc



SISC – Confirmar Participação



SISC – Relatórios Gerenciais



SISC – Relatórios Gerenciais



SISC – Relatórios Gerenciais
Faixa EtáriaSituações prioritáriasCRASGrupoRaça/CorGênero



SISC – Relatórios Gerenciais



SISC – Relatórios Gerenciais 

Dados extraídos em 22/01/2016

Gestor Federal



SISC – Relatório gerenciais
Gestor Federal



SISC – Relatórios Gerenciais

Dados extraídos em 22/01/2016

Gestor Federal



SISC – Relatórios Gerenciais

Dados extraídos em 22/01/2016

Gestor Federal



SISC – Relatórios Gerenciais
Gestor Federal



SINPETI – Sistema de Informação do PETI (em validação)



SINPETI – Sistema de Informação do PETI (em validação)



SINPETI – Sistema de Informação do PETI (em validação)



SINPETI – Sistema de Informação do PETI (em validação)



SINPETI – Sistema de Informação do PETI (em validação)



Prontuário Eletrônico Simplificado

Busca usuário no CECAD  (serviço)O SISC também

Buscar em outras bases? E o usuário que não está cadastrado?



Prontuário Eletrônico Simplificado

Dados e Acesso



Prontuário Eletrônico Simplificado

Integração 



Considerações Finais:
- Acessibilidade- Disponibilidade- Usabilidade- Interoperabilidade- Segurança- Simplicidade- Transparência Ativa
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Contato
http://blog.mds.gov.br/redesuas

rede.suas@mds.gov.br
0800 707 2003


