
Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA: 

PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DE MONITORAMENTO  

Exercício 2021 

 

A presente Orientação Técnica visa subsidiar as entidades socioassistenciais que possuem Termos de Colaboração 

com a FASPG no preenchimento dos relatórios mensais de frequência e monitoramento dos serviços 

socioassistenciais.  

O Relatório Mensal 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) Alimentar com informações  atualizadas os cadastros oficiais  e sistemas da Rede Suas; 

d) Ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios e as necessidades da população, auxiliando no 

planejamento das ações;  

e) Informar aos fiscais de parceria e órgãos de controle social sobre o cumprimento de metas dos serviços da 

rede socioassistencial;  

f) 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 ofertados pela rede prestadora através de termos de colaboração, os relatórios devem ser 

preenchidos  mensalmente pelas entidades, sendo que as mesmas tem o prazo máximo de 15 dias para a tabulação 

das informações, preenchimento e envio do relatório ao DGSUAS.  

Apesar do prazo de entrega do relatório ser sempre no dia 15, as informações devem referir-se ao mês posterior. 

Assim, até 15 de fevereiro deve ser entregue o relatório referente ao período de 01 a 31 de janeiro, sempre o mês 

fechado.  

O modelo do relatório será disponibilizado  pelo DGSUAS e  deverá ser preenchido pelo Responsável Técnico de cada 

Entidade  e enviado para o e-mail gestaosuas.faspg@gmail.com. 
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O Relatório Mensal é composto de diversas planilhas, sendo: 

1. CADASTRO DA ENTIDADE:  

Deve ser preenchido com o  relatório de janeiro ano  e atualizado sempre que houver mudanças no endereço 

e/ou informações   de contato, troca de responsável técnico ou alteração na   presidência da instituição.  

 

2. RECURSOS HUMANOS: 

A planilha de RH visa subsidiar o preenchimento do sistema CADSUAS do Governo Federal. Todas as informações 

são obrigatórias, pois a falta de um dado impede a inclusão do profissional no sistema.  Deve ser preenchida no 

relatório de janeiro e atualizada sempre que houver desligamento ou novos funcionários.   

No caso de desligamento, os dados  referentes ao funcionário que deixou o trabalho devem ser  mantidos 

na planilha anual, mas marcados com a fonte em cor vermelha e adicionada a data do desligamento  do 

profissional na última coluna da planilha. 

Já no caso de funcionários novos, devem ser adicionadas todas as informações solicitadas e marcar a data de 

início do funcionário na função atual.  Se possível, enviar em anexo no e-mail a cópia do RG e CPF para 

conferência dos dados.  

Nas informações de contato (endereço, e-mail e telefone)  pode ser pessoal ou institucional. 

 



No item “Origem do Pagamento” deve ser informado se o referido funcionário é pago com os 

recursos oriundos do Termo de Colaboração com a FASPG, com recursos próprios da entidade, se é 

voluntário, cedido ou com recursos de outros convênios como CMDCA, CMDPI, FIA, SEED, etc. Não é 

necessário informar o valor. 

Já no “Vínculo Trabalhista”, informar se é funcionário da entidade, cedido, voluntário, terceirizado, 

etc. 

3. CADASTRO DE USUÁRIOS: 

Esta planilha deve ser preenchida no relatório  de janeiro, com as informações de TODOS os usuários atendidos 

nos serviço conveniado. A atualização desta planilha deve ser mensal, com a inclusão das datas de 

desligamento dos usuários que deixarem de frequentar o serviço e com a inclusão do cadastro dos novos 

usuários.  

Os dados do bloco amarelo são obrigatórios  para todos os serviços. Já os blocos laranja e azul são exclusivos 

para os SCFV e Acolhimento de Crianças e Adolescentes e por isso devem ser deixados em branco pelos demais 

serviços. 

É importante que todas as informações sejam preenchidas.  Utilizar o site 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ para fazer a busca do NIS. Se o usuário não tiver o 

Cadúnico, encaminhar para o CRAS do território para preenchimento do cadastro e colocar a justificativa na 

planilha. 

 

OBS: Não devem ser excluídos os nomes dos usuários desligados, mas registrada a data de 

desligamento. Assim, ao final do exercício a planilha será composta de todos os usuários que 

frequentaram o serviço no ano.  
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4. ATIVIDADES EXECUTADAS: 

Planilha com a informação das atividades executadas durante o mês no serviço. Deverão ser descritas as 

atividades, oficinas, atendimentos e ações realizadas na entidade junto aos usuários dos serviços 

socioassistenciais. Não é necessário descrever as ações individualmente,  mas sim de forma geral e sucinta. 

 

Caso a entidade queira apresentar fotos e vídeos referentes ao serviço prestado, deve enviar 

anexado ao e-mail, mas não dentro da planilha. Assim evitamos que o arquivo do relatório fique 

muito grande, o que pode trazer dificuldades na abertura do mesmo. 

 

5. FREQUÊNCIA MENSAL (JANEIRO A DEZEMBRO):  

A planilha  de frequência mensal é composta  de dois blocos:  

a. Relatório quantitativo:  informações numéricas com a quantidade de pessoas atendidas ou atendimentos 

realizados durante o mês de referência. O bloco laranja é obrigatório para todos os serviços. Já os blocos 

verde e azul são exclusivos para os eixos de proteção indicados.  É muito importante preencher todas as 

informações solicitadas. Caso a entidade queira escrever alguma observação, pode utilizar o campo em 

cinza. 

 

b. Frequência dos usuários: planilha onde devem ser informadas, mensalmente, as informações sobre a 

participação dos usuários nos serviços socioassistenciais, com a indicação dos nomes dos usuários e  das  

atividades executadas no mês. 

 



A ultima coluna (%) será preenchida automaticamente quando forem inserido os valores referentes ao nº de dias 

do serviço e a frequência, desde que não seja modificada a fórmula contida na célula. 

Importante lembrar que, para cada usuário informado na planilha de frequência, deve haver também as 

informações pessoais na planilha de cadastro do usuário. Desta forma, apenas os usuários cadastrados são 

considerados atendidos. 

OBSERVAÇÕES: 

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, deverão 

informar no relatório  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. 

   

 


