FAQ - CENSO SUAS_CONSELHOS

1.

O que são os Conselhos Municipais, Estaduais ou Distrital de Assistência Social?

O Conselho é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para
discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados
no Município, Estado ou Distrito Federal.
A criação dos conselhos está definida na Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8.742/1993.

2. O que eu preciso ter para acessar o sistema eletrônico?
Os responsáveis pelo lançamento dos dados dos questionários dos Conselhos Municipais e
Estaduais no aplicativo eletrônico devem possuir senha de acesso à rede suas com o perfil
“cadsuas.conselho_municipal” (Conselhos Municipais) ou “cadsuas.conselho_estadual”
(Conselhos Estaduais). (Ver FAQ Rede SUAS)

3. Quem é o/a responsável pelo preenchimento do questionário impresso dos Conselhos no
Censo SUAS 2021?
Recomenda-se que o preenchimento do questionário impresso seja realizado pelo/a
Presidente do Conselho, preferencialmente em conjunto com os demais Conselheiros e
Secretaria Executiva.

4. Quem é o responsável pela inserção dos dados no sistema eletrônico dos Conselhos no
Censo SUAS 2021?
O preenchimento do questionário dos Conselhos no sistema eletrônico deve ser feito,
preferencialmente, pelo Presidente do Conselho ou pessoa designada por ele, com a senha
de acesso à Rede SUAS, insere as informações no aplicativo.
Assim, o/a responsável pelo preenchimento deve preencher seus dados indicados no quadro
abaixo:
Identificação da pessoa responsável pelas informações prestadas pelo Conselho:
Nome: _________________________________________________________________________
CPF:____________________ Data: ___ / ___ / ____
Cargo/Função:
|__| Presidente do Conselho
Conselheiro(a)
|__| Secretário(a) Executivo(a)

|__| Vice-Presidente do Conselho

|__| Outro

|__| Outro Funcionário do Conselho
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Telefone: (____) _____________________ E-mail:______________________________________
Assinatura: _______________________________________________________

5. Em caso de mudança da listra de Conselheiros, mudança e alterações de endereço,
telefone, entre outras, como devo proceder?
Caso ocorra alteração na composição do conselho ou quaisquer outras modificações
necessárias para manter as informações atualizadas, é preciso alterar ou inserir as novas
informações no CadSUAS.
O CADSUAS é o instrumento que permite a gestores federais, estaduais e municipais o
contato com a unidade. Mantenha sempre os dados atualizados.

6. Sou Presidente do Conselho ou Secretário Executivo. Quando entro com minha senha, o
questionário do Conselho não aparece para preenchimento. O que fazer?
O questionário dos Conselhos estará visível automaticamente para aqueles que possuírem o
perfil
“cadsuas.conselho_municipal”
(Conselhos
Municipais)
ou
“cadsuas.conselho_estadual” (Conselhos Estaduais). Verifique o perfil de sua senha, e, caso
necessário, solicite alteração de perfil para a RedeSuas. (Ver FAQ Rede SUAS).

7. O Administrador Titular da senha de acesso à Rede SUAS pode ser Secretário de
Assistência Social e também o Presidente do Conselho?
NÃO. O Secretário(a) de Assistência que acumula a presidência do Conselho deverá optar
por ser Administrador Titular da Secretaria ou do Conselho de Assistência.

8. Quando o Secretário de Assistência Social que também é o Presidente do Conselho deve
optar por ser Administrador Titular da senha de acesso à Rede SUAS?
Essa opção deverá ser feita durante o processo de autenticação da senha que foi enviada
pela Rede SUAS para o e-mail do Secretário(a).

9. Caso o Secretário de Assistência Social que também é o Presidente do Conselho opte por
ser Administrador Titular da Secretaria da senha de acesso à Rede SUAS, quem assume
essa representação pelo Conselho?
No caso de o Secretário de Assistência Social optar por ser o Administrador Titular da
Secretaria, o Vice-Presidente e o Secretário(a) Executivo deverão assumir respectivamente a
função de Administrador Titular e Administrador Adjunto do Conselho.
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10. Caso o Secretário de Assistência Social que também é o Presidente do Conselho opte por
ser Administrador Titular do Conselho da senha de acesso à Rede SUAS, quem assume
essa representação pela Secretaria?
No caso do Secretário(a) optar por ser o Administrador Titular do Conselho, ele(a) deverá
indicar um servidor para assumir as funções de Administrador Titular da Secretaria de
Assistência, e esse indicará o Administrador Adjunto da Secretaria.

11. É possível no caso de o Secretário de Assistência Social que também é o Presidente do
Conselho ter acesso às informações do Conselho e da Secretaria de Assistência Social?
NÃO. Os Administradores Titulares do Conselho e da Secretaria são, obrigatoriamente,
pessoas diferentes.

12. Os trabalhadores que atuam no administrativo dos Conselhos de Direitos do município e
no Conselho Tutelar devem ser cadastrados na Aba da Gestão no CadSUAS?
Se forem trabalhadores da assistência social devem ser cadastrados no CadSUAS, caso
contrário não podem ser cadastrados e nem ter acesso.

13. Posso cadastrar membros de um comitê gestor intersetorial do BPC que atua junto à
Assistência Social no CadSUAS?
Se forem trabalhadores da assistência social devem ser cadastrados no CadSUAS, caso
contrário não podem ser cadastrados e nem ter acesso.

14. Os trabalhadores que atuam no Conselho Tutelar devem ser cadastrados na Aba da
Gestão no CadSUAS?
Não, somente dever ser cadastrados trabalhadores da assistência social.
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