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         DESTAQUES  

 Vigilância Socioassitencial. 

 Cadastro único 

 Rma 

BOLETIM DA VIGILÂNCIA 

SOCIOASSISTENCIAL 
    ANO:2022   Boletim N°1                                                                                                                                             Nova União  

Breve informativo sobre importância da 

vigilância socioassitencial. 

O suas no município de nova união. 

Dados da política de assistência a parti dos 

registros mensais. 
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Boletim da Vigilância Socioassistencial 
           A construção do boletim da vigilância é o resultado de um trabalho integrado das equipes de atendimento da 

rede de proteção, do centro de referência de assistência social (CRAS) dos serviços socioassistenciais e da gestão do Suas. 

           Dessa forma, o boletim é um instrumento de disseminação de informações, com base nos registros do 

cadastro único, registro mensal de atendimento- RMA e demais registros sistematizados, trabalho realizado diariamente, pelas 

equipes no atendimento junto à população que necessita da política de assistência social. 

           O boletim é um instrumento de fortalecimento da gestão, permitindo transparência, ao acesso à informação 

e interação com seus usuários. Destinada a disseminar informações e análises de dados sobre a incidência de riscos e 

vulnerabilidades sociais e sobre as ofertas dos serviços e benefícios socioassistenciais ofertados através do registro mensal de 

atendimento –Rma e cadastro único. 

Vigilância Socioassistencial 
 
A Vigilância Socioassistencial constitui-se como uma das funções da Política da Assistência Social que visa 

produzir e analisar informações Capazes de auxiliar técnicos e gestores a planejar e monitorar suas ações, dessa forma, aprimorar 

a qualidade dos serviços ofertados à população. 

Dessa forma, a Vigilância Socioassistencial utiliza o boletim para a publicação técnica, destinada a disseminar 

informações e análises de dados sobre a incidência de riscos e vulnerabilidades sociais e sobre as ofertas dos serviços e 

benefícios socioassistenciais ofertados através do Registro Mensal de Atendimento –RMA e Cadastro único. O 1.º boletim 

apresenta as informações referente aos atendimentos e serviços realizados na Unidade do CRAS. 
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Conforme a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) a Vigilância Socioassistencial apresenta-se como objetivo 

da Assistência Social juntamente com a Proteção Social e a Defesa de Direitos. 

A Lei Orgânica de Assistência Social afirma que: 

 “Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, que visa à garantia da 
vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: (...); II - a 
vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - 
a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 
provisões socioassistenciais. ” (Lei nº 8.742, de 1993, segundo redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

A Vigilância Socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne 

as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. 

Dessa forma, a Vigilância Socioassistencial possui por objetivo apresentar, indicadores, informações e análises de 

dados.  Com uma visão de totalidade, integrando a necessidades e ofertas de serviços, permitindo traçar melhores ações e 

estratégias para prevenção e redução de agravos, contribuindo para o planejamento, da gestão e execução da política de 

assistência, objetivando sempre o fortalecimento da função de proteção social de suas. 

Desta forma um dos principais instrumentos para vigilância socioassistencial para obtenções de informações 

subsidiem de estudos realizados pelos sistemas: CadSUAS, Censo Suas, RMA, Suas Web, Prontuário Suas, Cad Único, e dentre 

outros. 
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O SUAS NO MUNICÍPIO  
 
O Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta quatro tipos de gestão: da União, do Distrito Federal, dos 

estados e dos Municípios. Conforme a   Lei 740/2020, Municipal de suas: 

Art.6°. O Município de Nova União, atuará de forma articulada com as 
esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe 

coordenar e executar os serviços, programas, projetos, benefícios 
socioassistenciais em seu âmbito. 

Dessa forma, objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, apoiando os indivíduos, famílias e a comunidade 

no enfrentamento das suas dificuldades, por meios de serviços, programa e projeto. 

Cadatro único 
 O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as Informações 

socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas nos estados e Municípios. 

O Cadastro Único é um registro que permite o governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda 

domiciliadas nos estados e Municípios, aquelas com renda mensal de meio salário de rendas até três salários mínimos. 

Através do cadastro Único as pessoas podem ter acesso a benefícios como: Programa Auxílio Brasil; Programa 

Tarifa Social de Energia Elétrica; Isenção de Taxas em Concursos Públicos; ID Jovem; Carteira do Idoso; Carteira PCD e Benefício 
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de prestação continuada - BPC, dentre outros. Sendo que cada programa tem uma exigência diferente, para a concessão dos 

beneficios, mas o primeiro passo e manter o 

cadastro atualizado.  

 Desta forma os dados do cadatro único é ultilizados 

para mapeamento das Vulnerabilidades locais, e 

para a seleção de beneficios dos programas sociais 

gerido pelo municipios. Conforme o gráfico demosta 

as famílias inseridas no Cadastro Único, que são: 

Familias em situação de extrema pobresa, Famílias 

com renda até ½ salário mínimo, Baixa Renda e em 

situação de podeza. A Taxa de Atualização 

Cadastral (TAC) do município é de 76,75% mês de 

referência (setembro), enquanto a média nacional encontra-se em 77,71%. Isso significa que o cadastro no município está bem 

focalizado e atualizado, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único. 

Figura 1Figura 2Figura 1Fonte: SAGI/MDS – Ministério da Cidadania 
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Com base nos dados do Cadastro Único, onde 

estão registradas as informações socioeconômicas das 

famílias de baixa renda domiciliadas nos estados e municípios, 

esses dados são utilizados para mapeamento das 

vulnerabilidades locais e planejamento das ações e a seleção 

de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.                                                                                                          

Estes dados e indicadores é de grande 

importância para conhecimento da realidade do município, a 

fim de ser realizado o levantamento de informações das 

famílias em vulnerabilidade social e assim propor ações para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. Desta forma, 

demostrando o quantitativo no Município de Nova união, é notório que houve um aumento significativo desde do 10/2021 em 

decorrência aos agravos da pandemia do COVID-19. Houve um aumento do número de beneficiários do Bolsa Família / Auxilio 

Brasil, mantido este quantitativo até ano de 2022. 

  

 

 

 

Figura 2Figura 1Fonte: SAGI/MDS – Ministério da Cidadania 
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Mamãe cheguei 

  

O Mamãe Cheguei é um programa do Governo Federal, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do 

Desenvolvimento Social (SEAS), que visa atender todas as Mães que estão passando por um momento de vulnerabilidade social, 

inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), tenham a renda per capita de até ¼ do salário mínimo. Durante o ano 2022, o CRAS com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Nova União, fizeram a entregue de pelo menos 22 kits, no kit contém 1 

Travesseiro pequeno para o bebê, 1 Jogo de Lençol para o berço, 1 banheira, 2 pacotes de fralda de pano liso, 03 kit pagão – 

mijão tamanho médio, 01 macacão  longo e  curto,2 conjunto de camisetas sem manga com mijão, tamanho grande,3 camiseta 

tamanho 1 ano, 1 calça tecido impermeável tamanho médio, 2 calça tecido impermeável tamanho grande,4 pares de meias, 1 

cueiro, 1 toalha com capuz, 1 sabonete em barra, 1 pacote fralda descartável, tamanho pequeno com 50 unidades, 2 fitas crepe, 1 

bolsa maternidade e 1 pacote com 3 pares de sapatinhos.  O 

objetivo do programa é diminuir a mortalidade infantil com o 

fortalecimento do vínculo entre mãe e filho durante o pre-natal. 

No município também houve o encontro com as gestantes, onde 

foi feito uma confraternização com a equipe do Cras e com a 

presença da Secretaria de Assistência social Taline Geice. 
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Registro Mensal de atendimento-RMA 

O RMA permite aos gestores e profissionais responderem a questões essenciais ao planejamento das ofertas 

realizadas pelo SUAS, tais como: quantos atendimentos os CRAS do Município realizam durante o ano? Quantas famílias são 

acompanhadas por cada Unidade? Qual o perfil das famílias ou pessoas atendidas nessas unidades? Quantas famílias 

beneficiárias do Programa Auxilio Brasil ou do Benefício de Prestação Continuada – BPC são acompanhadas pelas unidades. 

Essas são apenas algumas informações fornecidas pelo RMA que podem contribuir para que o município planeje e organize suas 

ações.  Desta foram segue a baixo o balanço do preenchimento dos formulários do Sistema de Registro Mensal de atendimentos 

em 2022 no Município em Nova União, composto por um Centro de referência de Assistência Social, com referencial porte I. 

CRAS - Dados RMA – Registro Mensal de Atendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Volume de atendimento das famílias em acompanhamento no PAIF 289 

Atendimentos particularizados 2.621      

Famílias encaminhadas inclusão Cad Único 378 

Famílias encaminhadas atualização Cadastral Cad 918 

Encaminhadas paraacesso ao BPC 14 

Outros Benefícios concedidos 96 

Volume de atendimentos no SCFV Idosos  376 

Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades 
coletivas de caráter não continuado 

502 

Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência 
ou dos grupos do PAIF 

23 



 
                                     

                 Secretaria Municipal de Assistência Social   
                                                                                            

  
                                                                                                                                                                                                                                                
  

Prefeito: João José de Oliveira 

Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS: Taline Geice Pereira Peiva 

Coordenador Cras: Marcos Lima Magalhães  

Técnico de Vigilância Socioassistencial: Werica de Oliveira  

 


