
 

CENSO SUAS 2020 

 

 

 

PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS E 
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http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas. 

Em caso de dúvidas, encaminhe-as em ordem de preferência:  

✓ Chat: http://chat.mdsvector.site/chat-mds/index.php  

✓ Email: vigilanciasocial@cidadania.gov.br  

✓ Pelo telefone: 121 

✓ Formulário Eletrônico de E-mail: http://fale.mdsvector.site:8080/formulario/ 

✓ Ou ainda pelos telefones 61 2030-3118, 3954, 3951 ou 3133 

 

As informações declaradas pelo agente público neste questionário possuem Fé Pública e 

constituem registros administrativos do Sistema Único de Assistência Social. O fornecimento de 

informações inverídicas sujeita o agente responsável a sanções administrativas, civis e penais. 
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A pandemia de COVID-19 impactou o funcionamento regular e as atividades desenvolvidas nas 

unidades socioassistenciais. Por isso, seguem algumas orientações para o preenchimento do Censo 

SUAS, em formato de perguntas e respostas. 

1. Minha unidade fechou temporariamente durante a pandemia. Devo preencher o Censo SUAS? 

O Censo SUAS deve ser preenchido por todas as unidades da rede socioassistencial, mesmo se fecharam 

temporariamente em 2020 por ocasião da pandemia de COVID. 

 

No entanto, se a unidade fechou permanentemente, encaminho o formulário de inativação 

(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/Formul%C3%A1rio_Solicita

%C3%A7%C3%A3o_Altera%C3%A7%C3%A3o_CadastroCadSUAS_2020.docx)  

 

2. Posso contabilizar atendimentos remotos? 

De acordo com as orientações do Ministério da Cidadania, considere como atendimento inclusive 

aqueles que foram realizados de forma remota.  

➢ Uso de telefonemas, uso do whastapp, ferramentas para realização de reuniões online (como, 

zoom, meets, teams, entre outros) e qualquer outra forma de atendimento online deve ser 

contabilizado como atendimento.  

 

Apenas lembrando que deve ser, de fato, um atendimento que tenha como finalidade realizar 

o trabalho social com famílias.  

 

3. Ofertamos o serviço, mas ele está temporariamente sem funcionar por causa da pandemia. 

Como responder? 

Quando a pergunta se referir à CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE ALGUM SERVIÇO (por exemplo, a 

oferta de Serviço de PSB no DOmícilio ou a oferta do serviço de MSE nos CREAS), o município deve 

responder se realiza normalmente essa oferta, mesmo que a pandemia tenha afetado ou paralisado 

temporariamente essa oferta.    

 

No entanto, se a pergunta se referir a QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS e tiver uma data específica 

(no ano, ou em agosto, por exemplo), considere o valor real, efetivamente ocorrido. 
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4. O atendimento aos usuários foi afetado pela pandemia. Como preencher as questões de 

atendimento no Censo SUAS? 

Quando a pergunta se referir ao Serviço Executado ou ao ATENDIMENTO EM SI, considere se o 

equipamento oferta normalmente esse atendimento ou serviço. 

Por Exemplo: Na questão 13 do Questionário do CRAS, marque todas as ações e atividades desenvolvidas 

pelo CRAS no âmbito do PAIF, mesmo que algumas delas tenham sido interrompidas ou descontinuadas 

durante a pandemia. Por exemplo, se o CRAS executa Grupo/oficina com famílias, marque essa opção. 

 

A ideia aqui é que mesmo fechado este é um serviço da unidade. 

Quando a pergunta se referir à QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS em determinado período, considere 

sempre o valor real, efetivamente ocorrido, mesmo que tenha sido afetado pela pandemia.  Se não 

houve atendimento, nem mesmo remoto, informe o valor zero. 

Por Exemplo: Na questão 14 do Questionário do CRAS, marque a quantidade de pessoas que 

participaram dos atendimentos coletivos realizados pelo PAIF em agosto de 2020. Se no mês de agosto 

não foi realizado nenhum atendimento coletivo (devido à pandemia ou outro motivo), informe o valor 

“0” (zero).  

 

 

5. Existem perguntas específicas sobre o funcionamento das unidades durante a pandemia de 

COVID no Censo SUAS? 

Sim, na maioria dos questionários existem perguntas específicas sobre as ações do município ou o 

funcionamento da unidade durante a pandemia de COVID-19. O objetivo dessas perguntas é conhecer 

a realidade e mensurar o impacto da pandemia na demanda pelos serviço, no funcionamento das 

unidades, na demanda por e na distribuição de equipamentos de proteção individual, capacitação dos 

trabalhadores, entre outros. 



 

 

 

6. Devo manter no quadro de RH os servidores que estão afastados por fazer parte do grupo de 

risco do COVID19 ou estão de licença médica? Se sim, depois de quantos dias de atestado 

médico devo retirar o trabalhador do CADSUAS? 

Servidores que estão temporariamente afastados devem ser mantidos no RH da unidade, uma vez que 

o vínculo com a unidade ainda existe.  

No entanto, em caso de óbito ou saída permanente da pessoa, é necessário retirá-las do CADSUAS. 

 

7. Servidores remanejados temporariamente de outras atividades (Secretarias ou outras 

políticas públicas ou outras unidades com atividades presenciais suspensas) para o CRAS, 

CREAS, CENTRO POP ou outra unidade devem constar nesses locais?  

Sim, servidores temporariamente agregados aos serviços da Assistência Social devem ser inseridos no 

CADSUAS, e quando do final das suas atividades, ter a data do fim do exercício da função acrescentada 

ao CADSUAS.  

 

8. Durante a pandemia, minha unidade interrompeu as atividades e passou a funcionar de forma 

emergencial como uma Unidade de Acolhimento. O que fazer? 

 

Se essa unidade de acolhimento emergencial ainda está em funcionamento, é importante inserí-la no 

CadSUAS. Essa unidade responderá ao Censo, e assim que ela for fechada, deve-se solicitar a inativação 

no CadSUAS.  

A outra unidade, seja qual for, continuará ativa no CadSUAS, e preencherá o Censo SUAS normalmente, 

informando o valor efetivamente ocorrido quando as perguntas se referirem aos atendimentos. 


