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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E VIGILÂNCIA

SOCIOASSISTENCIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

NOTA TÉCNICA Nº 4/2020

PROCESSO Nº 71000.035619/2020-35

INTERESSADO: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SECRETARIAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: Preenchimento dos sistemas RMA, SISC e SisAcessuas em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID_19)

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo
nº 71000.035619/2020-35.

 

Senhor(a)s Secretárias(os) Municipais e Estaduais de Assistência Social,

 

1.            A presente Nota Técnica tem o objetivo de manifestar-se sobre o
preenchimento dos sistemas da Rede SUAS: Registro Mensal de Atendimentos –
RMA, Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos – SISC e Sistema de Acompanhamento do Programa Acessuas Trabalho -
SisAcessuas,  em consonância ao exposto pela Portaria Nº 54, de 01/04/20, que trata de
recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS dos Estados, Municípios e Distrito Federal com o objetivo de garantir a
continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com
medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais
do SUAS.

2.            A referida Portaria recomenda a avaliação local quanto a aplicabilidade de
suspender temporariamente as atividades coletivas; utilizar-se de tecnologias para o
atendimento remoto, bem como para o Serviço Especializado em Abordagem Social
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utilizar carro de som, megafones e outros meios para facilitar o trabalho nos espaços
públicos visando evitar aglomerações nos equipamentos socioassistenciais, além de
apoiar o isolamento social.

3.           Preenchimento do Registro Mensal de Atendimentos (RMA)

4.           O sistema RMA, instituído pelas Resoluções CIT Nº 04/2011, Nº 20/2013 e
Nº 02/2017 busca registrar os atendimentos e acompanhamentos realizados
mensalmente nos CRAS, CREAS e Centro POP a fim de contribuir no diagnóstico
quanto a oferta e demanda por serviços da Assistência Social.

5.           É nosso entendimento, que o preenchimento do sistema RMA deverá
corresponder a rotina adotada. Assim sendo, para as atividades suspensas, preencher
com “zero”, caso contrário preencher com seus respectivos valores. Os atendimentos
realizados através de canais remotos serão computados da mesma forma que os
atendimentos presenciais, atentando-se ao conceito descrito no manual e respeitadas as
orientações para garantir a proteção dos técnicos e usuários da respectiva Unidade de
Assistência Social. Cabe destacar que o atendimento remoto deve estabelecer uma
comunicação interativa entre o usuário e a equipe técnica da Unidade, onde o usuário
seja participativo às atividades utilizadas por esse meio.

6.           Preenchimento do Sistema de Informação do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SISC

7.             O SISC é uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por meio do qual os gestores, nos respectivos
âmbitos federativos, geram variadas informações acerca da política pública de
assistência social, as quais são convertidas em conhecimento válido para qualificar a
sua oferta.

8.           Durante o período de eventual suspensão das atividades coletivas presenciais,
para preservar a vinculação dos usuários com o SCFV e com a rede de apoio e proteção
representada pelo grupo de convivência, orienta-se que as equipes técnicas adotem
estratégias para realizar atendimentos de forma remota aos usuários, de modo que
mantenham a comunicação regular com os participantes. Para isso podem ser usadas
estratégias como chamadas telefônicas, contato via redes sociais ou aplicativo de
mensagens, entre outras.

9.            Ressalta-se que, nos locais onde as atividades do SCFV continuem ocorrendo
- observadas as precauções de cuidado e prevenção contra a transmissão do COVID-19
ou de flexibilização das atividades presenciais, conforme disciplinado na Portaria MC
nº 337/2020 -, os registros de atendimento devem continuar sendo atualizados no SISC.
O preenchimento deve ser feito para refletir a realidade da oferta, de modo que não
deve ser realizada a confirmação de participação de usuários que não estejam sendo
acompanhados pelo SCFV. Portanto, os gestores municipais devem permanecer atentos
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à atualização das informações no SISC para fins de gestão e acompanhamento da
oferta.

10.           Relembramos que o Ministério da Cidadania publicou a Portaria MC nº
337/2020 no intuito de mitigar os problemas relacionados ao cofinanciamento federal
do SCFV aos municípios, enquanto perdurar a emergência em saúde pública decorrente
do COVID-19. Com base na referida Portaria, o cofinanciamento federal do SCFV, por
meio do Piso Básico Variável, será calculado com base no maior quantitativo
alimentado no SISC entre o trimestre de outubro a dezembro de 2019 (com aferição em
20/12/2019) e o de janeiro a março de 2020 (com aferição em 20/03/2020). Assim, as
informações registradas no SISC, embora continuem sendo necessárias para
acompanhamento da oferta local e nacional do SCFV, não serão utilizadas como
referência para cálculo do cofinanciamento federal.

11.          Sistema de Acompanhamento do Programa Acessuas Trabalho – SisAcessuas

12.          O Sistema de Acompanhamento do Programa Acessuas Trabalho -
SisAcessuas é um sistema de informações que tem como finalidade ser uma ferramenta
para o acompanhamento, monitoramento e a gestão do Programa Nacional de Acesso
do Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho. Seu preenchimento é responsabilidade do
gestor local de assistência social e deve ser realizado de forma contínua, de acordo com
as atividades realizadas.

13.          Destaca-se que é por meio do SisAcessuas que a Secretaria Nacional de
Assistência Social - SNAS - realiza a aferição dos atendimentos realizados para fins do
alcance da meta de atendimento pactuada pelo município.

14.          Nesse momento de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da
COVID-19, em que as atividades presenciais para o desenvolvimento da metodologia
do Programa Acessuas Trabalho estão suspensas, a adaptação de atividades e
estratégias para execução do programa é discricionária da gestão local. É
imprescindível, porém, que o município atue de acordo com as orientações técnicas
publicadas e garanta a qualidade do conteúdo disponibilizado.

15.          Considerando que o Programa Acessuas Trabalho é composto por quatro
eixos de atuação e que sua metodologia em grande medida depende da interação entre
os usuários, a equipe deve avaliar se é possível alcançar os objetivos do Programa no
contexto atual de pandemia e suspensão de atividades coletivas.

16.          Nesse sentido, deverá considerar, entre outras, a necessidade de as atividades
proporcionarem a troca de experiências entre os participantes de forma a contribuir
para o desenvolvimento de habilidades e o reconhecimento de potencialidades dos
integrantes do grupo; a importância do preenchimento do Plano Individual de Inclusão
no Mundo do Trabalho com o apoio da equipe do programa; e as possibilidades de
encaminhamento dos usuários para oportunidades no território após a realização do
ciclo de oficinas, no contexto atual.
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17.         Caso o município encontre estratégias alternativas para desenvolver as
atividades em ciclos de oficinas, atendendo ao disposto na metodologia do Programa, é
importante que as atividades sejam devidamente registradas no SisAcessuas.

 

            Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcos Maia Antunes, Coordenador(a)-Geral de
Planejamento e Vigilância Socioassistencial, em 10/06/2020, às 16:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Maria Carolina Pereira Alves, Coordenador(a)-Geral de
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em 10/06/2020, às 16:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten�cacao , informando o código verificador 7896895 e o código CRC C7349DC1.
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