
Divisão de Monitoramento 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FREQUÊNCIA MENSAL DE USUÁRIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NÃO 
GOVERNAMENTAL PRESTADORA DE SERVIÇOS    
 
Por favor, leia atentamente as orientações antes de preencher e enviar a frequência e caso ainda permaneçam dúvidas, entre em contato com a Divisão de 
Monitoramento para obter as orientações necessárias. A partir de janeiro de 2018, o envio das frequências é obrigatório, conforme os Decretos Municipais nº 
13.522, 13.523 e 13.524/2017, sendo critério para manutenção dos repasses financeiros para as entidades que compõem a rede socioassistencial de Ponta 
Grossa. Todas as informações devem ser preenchidas, não deixe questões em branco. 

 
1. MODELO PADRÃO: 
 
FREQUÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE:   ______________________/2018 
 

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 
ENTIDADE MANTENEDORA: 
 

ENTIDADE EXECUTORA: CNPJ: 

ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: TELEFONE: E-MAIL: 
 

NÚMERO DO PLANO DE TRABALHO: 
 

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: Nº DE METAS MENSAIS PACTUADAS: 

BLOCO 2 – ATENDIMENTO NO SERVIÇO CONTRATADO: 
Nº DE PESSOAS 
ATENDIDAS NO 
MÊS ANTERIOR: 

Nº DE DIAS ÚTEIS COM 
ATENDIMENTO NO MÊS ATUAL: 

Nº DE PESSOAS EM LISTA DE ESPERA: Nº DE PESSOAS ATENDIDAS POR DIA (MÉDIA DIÁRIA): 

Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO 
MÊS: 

Nº DE VAGAS DISPONÍVEIS NO MÊS: N º DE DESLIGAMENTOS 
OCORRIDOS NO MÊS: 

Nº DE USUÁRIOS NOVOS NO MÊS: 

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS QUE ESTÃO INSCRITOS NO 
CADÚNICO: 

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS PERTENCENTES À FAMÍLIAS 
BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS QUE SÃO 
BENEFICIÁRIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇAO 
CONTINUADA: 

BLOCO 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS: 
Nº NOME COMPLETO DO USUÁRIO Nº DO NIS CRAS/CREAS VILA/BAIRRO PÚBLICO PRIORITÁRIO SERVIÇO  FREQUÊNCIA 

Nº % 

1.          



2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

USUÁRIOS DESLIGADOS NO MÊS: 

Nº NOME DO USUÁRIO NIS CRAS/CREAS DATA DO DESLIGAMENTO MOTIVO 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

USUÁRIOS NOVOS NO MÊS: 

Nº NOME DO USUÁRIO NIS FONE DE CONTATO VILA/ BAIRRO DATA DE ENTRADA FORMA DE ACESSO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        



9.        

10.        

11.        

12.        

BLOCO 4 – AÇÕES EXECUTADAS: 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DURANTE O MÊS NO SERVIÇO CONTRATADO: 
 
 
 
 

ATENDIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR: 
Nº DE VISITAS DOMICILIARES [      ]                                   Nº DE REUNIÕES DE ACOLHIDA E/OU AVALIAÇÃO [      ]              Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS [      ] 
Nº DE ATENDIMENTOS EM GRUPO [      ]                        Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CRAS E CREAS [      ]                Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA REDE PRIVADA [      ] 
Nº DE PLANOS INDIVIDUAL E OU/FAMILIAR  DE ATENDIMENTO (PIA, PAF, PDU E SIMILARES) ELABORADOS [    ] 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

BLOCO 5 – IDENTIFICAÇAO DO RESPONSÁVEL: 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO: 
 

PROFISSÃO E Nº DE REGISTRO DE CLASSE: CPF: 

 
 

2.O QUE É O RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL DOS USUÁRIOS: 
 
 

A FREQUÊNCIA MENSAL DE USUÁRIOS DA REDE NÃO GOVERNAMENTAL é um instrumento de monitoramento e vigilância socioassistencial que visa:  
a) monitorar o atendimento da rede socioassistencial parceira/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 parceria 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, para fins de acompanhamento. 

 
Conforme determinam os Decretos Municipais nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017 que normatizam os serviços socioassistenciais a serem ofertados pela rede 
prestadora através de termos de colaboração, o relatório de frequência dos usuários deve ser preenchido mensalmente pelas entidades, sendo que a mesma 
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 e assim sucessivamente. O preenchimento deve ser realizado pelo Responsável Técnico do Serviço e enviado por e-mail para 
monitoramentosmaspg@gmail.com.  

mailto:monitoramentosmaspg@gmail.com


No caso de entidades que executam serviços em mais de uma área de atuação (por exemplo: educação, saúde, esporte), ou mesmo outros serviços 
socioassistenciais que não fazem parte do termo de colaboração devem ser informados no relatório de frequência apenas os atendimentos realizados no 
serviço socioassistencial objeto da parceria, desconsiderando os demais atendimentos. 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 um relatório por serviço. 
 

 
3. COMO PREENCHER: 
 
 

 
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 ENTIDADE MANTENEDORA: nome completo da entidade mantenedora dos serviços. 
 ENTIDADE EXECUTORA: nome e sigla da entidade executora dos serviços. Caso seja o mesmo da mantenedora, repetir a informação. 
 CNPJ: nº do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da instituição. 
 ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: endereço do local onde o serviço é executado. 
 TELEFONE: nº de telefone para contato com a unidade executora. 
 E-MAIL: endereço eletrônico de contato do serviço socioassistencial. 
 NÚMERO DO PLANO DE TRABALHO: nº do Plano de Trabalho preenchido pela entidade no sistema da Prefeitura Municipal. 
 Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: nº do termo de colaboração (antigo termo de convênio) assinado pela entidade.  
 Nº DE METAS MENSAIS PACTUADAS: quantidade de atendimentos contratados, nº de vagas ofertadas através da parceria. 

 
 
BLOCO 2 – ATENDIMENTO NO SERVIÇO CONTRATADO: 

 Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO MÊS ANTERIOR: informar o número de pessoas atendidas no mês imediatamente anterior. Este número deve 
corresponder ao número de pessoas atendidas informadas no relatório do mês anterior. Observar que deve haver coerência entre o atendimento do 
mês anterior e  os usuários desligados e os novos do mês atual. 

 Nº DE DIAS ÚTEIS COM ATENDIMENTO NO MÊS ATUAL: quantidade de dias que a entidade ofertou o serviço socioassistencial objeto da parceria no 
mês de referência do relatório. Não contar os dias que a entidade esteve aberta, mas sem prestar o serviço de assistência social contratado (apenas 
com trabalho interno ou administrativo, sem a presença do usuário) ou os atendimentos de outras áreas como saúde, educação, atividades religiosas e 
caritativas. 

 Nº DE PESSOAS EM LISTA DE ESPERA: demanda reprimida. Total de pessoas que não estão sendo atendidas no serviço socioassistencial por falta de 
vagas. 



 Nº DE PESSOAS ATENDIDAS POR DIA (MÉDIA DIÁRIA): somar o número total de pessoas atendidas diariamente e dividir pelo número de dias do mês 
que houve atendimento. 

 Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO MÊS: número total de pessoas que foram atendidas no mês. Não é o total de atendimentos, e sim de pessoas. Assim, 
caso a pessoa seja atendida várias vezes no mesmo mês, deve ser contada uma única vez.  

 Nº DE VAGAS DISPONÍVEIS NO MÊS:  número total de vagas abertas para novas inclusões no mês, ou seja, quantidade de vagas desocupadas. Total de 
metas da entidade, menos o número de pessoas atendidas. 

 N º DE DESLIGAMENTOS OCORRIDOS NO MÊS: quantidade de usuários que saíram do serviço durante o mês. 
 Nº DE USUÁRIOS NOVOS NO MÊS: quantidade de usuários novos incluídos no serviço durante o mês. 
 Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS QUE ESTÃO INSCRITOS NO CADÚNICO: quantidade de usuários que frequentaram o serviço no mês e que possuem 

inscrição no Cadúnico.  
 Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS PERTENCENTES À FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: quantidade de usuários que frequentaram o 

serviço no mês e que pertencem a família beneficiárias do Bolsa Família. 
 Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA: quantidade de usuários que frequentaram o 

serviço no mês e que recebem o Benefício de Prestação Continuada para pessoas com deficiência e/ou idosas. 
 
BLOCO 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS: 

 NOME COMPLETO DO USUÁRIO: nome completo do usuário, sem abreviações. 
 Nº DO NIS: nº de inscrição do usuário na Cadúnico. Caso o usuário não tenha o NIS – Número de Identificação Social, encaminhar para a unidade do 

CRAS do território do usuário para realização do cadastro. Indicar no formulário a data  ou informação do agendamento. 
 CRAS/CREAS: Nome do CRAS e/ou CREAS de referência de acordo o território de residência do usuário. 
 VILA/BAIRRO: identificação do bairro e vila onde o usuário reside. 
 PÚBLICO PRIORITÁRIO: indicar qual público prioritário que o usuário faz parte, de acordo com as indicações descritas nos Decretos Municipais nº 13.522, 

13.523 e 13.524/2017, que normatizam os serviços socioassistenciais ofertados pela rede parceira. Caso o usuário não faça parte de nenhum grupo 
prioritário, anotar no campo NP (não prioritário). 

 SERVIÇO: nome do serviço socioassistencial ofertado para o usuário no mês. 
 FREQUÊNCIA: contabilizar apenas a frequência nos serviços socioassistenciais. Não contar a frequência do usuário em serviços de outras áreas como 

saúde, educação, atividades religiosas e caritativas. 

 Nº - quantidade de dias frequentados no mês de referência pelo usuário no serviço socioassistencial objeto da parceria.  

 % -  percentual de frequência do usuário em relação ao número de dias em que o serviço foi ofertado no mês. 
 
 

USUÁRIOS DESLIGADOS NO MÊS: 
 NOME DO USUÁRIO: nome completo do usuário, sem abreviações. 
 NIS: nº de inscrição do usuário na Cadúnico.  
 CRAS/CREAS: Nome do CRAS e/ou CREAS de referência de acordo o território de residência do usuário. 



 DATA DO DESLIGAMENTO: data em que o usuário foi desligado do serviço socioassistencial. 
 MOTIVO: razão do desligamento do usuário no serviço, tais como: mudança de endereço, óbito, transferência para outra unidade, superação da 

vulnerabilidade ou risco, reintegração familiar, desistência,  etc. 
 
USUÁRIOS NOVOS NO MÊS: 

 NOME DO USUÁRIO: nome completo do usuário, sem abreviações. 
 NIS: nº de inscrição do usuário na Cadúnico. Caso o usuário não tenha o NIS – Número de Identificação Social, encaminhar para a unidade do CRAS do 

território do usuário para realização do cadastro. Indicar no formulário a data do agendamento. 
 FONE DE CONTATO:  número de telefone fixo ou celular para contato com o usuário ou responsável familiar.  
 VILA/ BAIRRO: identificação do bairro e vila onde o usuário reside. 
 DATA DE ENTRADA: data em que o usuário foi inserido no serviço. 
 FORMA DE ACESSO: identificar como o usuário chegou ao serviço, tais como: busca espontânea, busca ativa, serviço de abordagem, encaminhamento 

da rede, encaminhamento de outras políticas, etc. 
 
BLOCO 4 – AÇÕES EXECUTADAS: 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DURANTE O MÊS NO SERVIÇO CONTRATADO: descrever como o serviço foi realizado no período, ou seja, 
quais as ações que foram executadas com os usuários. 

 ATENDIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR: identificar a quantidade de ações executadas. 

 Nº DE VISITAS DOMICILIARES:    

 Nº DE REUNIÕES DE ACOLHIDA E/OU AVALIAÇÃO: 

 Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS: 

 Nº DE ATENDIMENTOS EM GRUPO: 

 Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA CRAS E CREAS: 

 Nº DE ENCAMINHAMENTOS PARA REDE PRIVADA: 

 Nº DE PLANOS DE ATENDIMENTO (PIA, PAF, PDU E SIMILARES) ELABORADOS: 
 
BLOCO 5 – IDENTIFICAÇAO DO RESPONSÁVEL: 

 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO: nome do responsável técnico da entidade, conforme Nota Técnica nº 01/2017 da SMAS. 
 PROFISSÃO E Nº DE REGISTRO DE CLASSE: 
 CPF: 

 


