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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FREQUÊNCIA MENSAL DE USUÁRIOS 
DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONVENIADA: 
 

A FREQUÊNCIA MENSAL DE USUÁRIOS DA REDE CONVENIADA é um instrumento de monitoramento e 
vigilância socioassistencial que visa:  
 

a)monitorar o atendimento da rede socioassistencial conveniada;  
b) subsidiar as áreas de proteção social básica e de proteção social especial com dados e informações 
para a elaboração de planos e diagnósticos;  
c) ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios e as necessidades da população, 
auxiliando no planejamento das ações;  
d) informar aos fiscais de convênios e órgãos de controle social sobre o cumprimento  de metas dos 
serviços da rede socioassistencial;  
e) repassar informações para  CRAS e CREAS sobre os atendimentos da rede conveniada, para fins de 
acompanhamento. 

 
O relatório de frequência dos usuários deve ser preenchido mensalmente, sendo que a entidade tem o prazo 
máximo de 15 dias para a tabulação das informações, preenchimento e envio do relatório à Divisão de 
Monitoramento. Desta forma, o documento deve ser enviado até o 15º dia do mês subsequente ao 
atendimento, ou seja, o relatório de atendimentos de janeiro deve ser enviado entre os dias 01 e 15 de 
fevereiro. O preenchimento deve ser realizado, preferencialmente, pelo Responsável Técnico do Serviço e 
enviado por e-mail para monitoramentosmaspg@gmail.com.  
 
No caso de entidades que executam serviços em mais de uma área de atuação (por exemplo: educação, 
saúde, esporte) é muito importante que sejam informados no relatório de frequência apenas os 
atendimentos realizados no serviço socioassistencial conveniado, desconsiderando os atendimentos 
específicos de outras políticas. Desta forma, o usuário que comparece na instituição exclusivamente para 
atendimentos clínicos como fisioterapia ou fonoaudiologia, ou para atividades de educação, não devem ser 
contados no atendimento da Assistência Social. Da mesma forma, não devem ser consideradas as atividades 
de caráter caritativo ou religioso, que não se enquadram na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais.  
 
No caso de entidades que executam mais de um serviço conveniado, a mesma deve preencher uma planilha 
por serviço. 
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Para o preenchimento do formulário devem ser consideradas: 

 
1. Nome completo e sigla da entidade executora do serviço conveniado. 
2. Nº do Plano de Trabalho cadastrado no Sistema de Transferências Voluntárias do site da PMPG. 
3. Número de metas, ou seja, quantidade de pessoas a serem atendidas no serviço, capacidade de 

atendimento conforme Plano de Trabalho aprovado pelo CMAS. 
4. Nº de pessoas atendidas no mês anterior ao atual (considerar o valor apresentado no relatório do 

mês imediatamente anterior). 
5. Indicar a quantidade de dias que a entidade realmente ofertou o serviço conveniado durante o mês 

de referência do relatório. Importante ressaltar que, se a entidade esteve aberta apenas com 
trabalho administrativo ou com atividades de outras áreas, mas não ofertou o serviço 
socioassistencial conveniado, este dia não deve ser contado. 

6. Nº total de pessoas atendidas no mês atual. Usuário inscrito mas que não frequentou o serviço 
durante o mês, não deve ser considerado como atendido. Desta forma, informar apenas o número 
de usuários que frequentaram o serviço, e não o nº de inscritos.  
Já o usuário atendido mais de uma vez no mesmo mês deve ser contado uma única vez, pois trata-se 
de quantidade de pessoas atendidas no mês e não de atendimentos ou procedimentos realizados.  

7. Considerando o número de metas e o nº de vagas ocupadas, quantas vagas estão abertas para novos 
usuários neste mês. Calcular o número de metas subtraindo o número de inscritos. Desta forma, 
deve-se informar a quantidades de vagas que estão disponíveis para os CRAS e CREAS realizarem 
novos encaminhamentos. 

8. Informar número de usuários que deixaram o serviço no mês, ou seja, que não vão mais participar. 
9. Quantidade de novos usuários incluídos no serviço no mês, ou seja, quantidade de pessoas que 

entraram no atendimento no período. 
10. Nome completo do usuário, sem abreviações. 
11. Número do NIS individual. O NIS corresponde ao nº de cada pessoa no Cadastro Único. Caso o usuário 

não tenha Cadúnico, incluir no serviço e encaminhar para o CRAS de referência realizar o cadastro, 
marcando no relatório como NIS  NÃO DISPONÍVEL. É muito importante que todas as pessoas 
atendidas no serviço sejam encaminhadas para o cadastramento e referenciamento familiar no CRAS 
do território do usuário, entretanto, as pessoas não devem deixar de ser atendidas caso ainda não 
possuam o NIS. 

12. Indicar o CRAS ou CREAS do território do usuário. Este dado é importante para que a gestão possa 
encaminhar as informações para a unidade correta, visando o acompanhamento do usuário. 
Nos serviços de acolhimento, se o usuário possuir vínculo familiar e o acolhimento for provisório, 
indicar o CRAS de território da família. Se o acolhido não possuir vínculo, indicar o CRAS de referência 
da instituição.  

13. Serviço executado, atividade na qual o usuário foi atendido. Caso o usuário frequente um projeto 
específico, deve ser indicado qual o atendimento realizado. Por exemplo: curso de informática, 
oficina de culinária, centro-dia, etc. 

14. Número de dias que o usuário frequentou o serviço neste mês, ou número de vezes que o mesmo foi 
atendido no mês. Caso o usuário, embora inscrito no serviço, não tenha frequentado nenhum dia 
durante o mês, pode-se suprimir o nome do usuário que não teve frequência ou manter o nome do 
mesmo e  indicar frequência 0 (zero). 



 
15. Dados do usuário desligado, apontando a razão do desligamento, tais como: mudança de domicílio, 

falecimento, encaminhamento para outra unidade, etc. 
16. Dados dos usuários novos, com a forma de acesso do mesmo, tais como: encaminhamento pelo CRAS 

ou CREAS, encaminhamento de outra Política, busca espontânea, busca ativa, etc. 
17. Descrever as ações e atividades executadas no serviço durante o mês, tais como: quantas visitas 

domiciliares, quantas reuniões, encaminhamentos, eventos realizados, temas trabalhados nos 
grupos, etc. Descrever quais procedimentos foram executados para a oferta do serviço. 

18. Dados do profissional responsável pelas informações do relatório. 
 


