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AMM ALERTA  
CENSO SUAS  

 

 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

 “coleta de dados: nos equipamentos de Assistência Social ou no 
Conselho de Assistência Social”. 

 

ASSUNTO: CENSO SUAS 20201 

 

O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, com base no Decreto federal nº 7334/20102 lança 

temporada de recolhimento de dados por intermédio do CENSO SUAS 2020, que tem início a 

partir do dia 14 de setembro e finaliza até dia 11 de dezembro de 2020. Os períodos estão 

marcados conforme a natureza da área coletada e do setor correspondente da assistência 

social, vejamos:  

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/censocidadania/  

                                                             
1 Este censo coleta informações dos seguintes equipamentos públicos: CRAS, CREAS, CREAS Regional, Centro POP, 
Centro Dia, Centro de Convivência, Unidade de Acolhimento, Posto de Cadastramento. Também coleta 
informações da Gestão municipal e estadual, Conselhos de Assistência Social e Fundos de Assistência Social. 
 
2DECRETO Nº 7.334, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010.   
Institui o Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS, e dá outras providências.  
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7334.htm 
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O Ministério recomenda que todas as informações necessárias estejam em mãos 

durante acesso ao sistema. A SNAS/MC recebe as informações do Censo SUAS 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Informa que, caso o município tenha alguma 

dúvida e/ou necessite de algum apoio ou esclarecimento sobre o Censo SUAS, ele deverá 

entrar em contato com a respectiva Secretaria Estadual ou, se necessário, contatar a 

SNAS/MC pelo Formulário Eletrônico de e-mail: http://fale.mdsvector.site:8080/formulario/, pelo 

121, ou ainda pelo chat http://chat.mdsvector.site/chat-mds/index.php/  

O serviço pode ser utilizado por Conselheiros e servidores municipais, estaduais e 

distritais da Assistência Social. E deverão estar registrados/cadastrados/autorizados na 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). 

Os tutoriais disponíveis no sistema informam que os municípios já possuem a senha de 

acesso ao Sistema de Autenticação e Autorização (SAA) e desta forma terão que realizar o 

novo cadastro na ferramenta intitulada de SSO, o instrumento que unifica os sistemas do 

governo federal. Já os profissionais que ainda não possuem o cadastro terão, que acessar 

o site do SSO, onde aparecerá “Crie a sua conta gov.br”, que garante a identificação de cada 

cidadão que acessa os serviços digitais do governo federal. Em seguida, entre as várias 

opções, é preciso escolher “Número do CPF”, pelo qual o usuário fará o preenchimento correto 

das informações solicitadas até efetivar o cadastro da senha. Após a realização do cadastro, 

basta ir à página inicial do Censo Suas e iniciar preenchimento. 

A Amm alerta que é de extrema importância o atendimento deste uma vez que o seu 

descumprimento acarretará penalidades para os Entes, sendo a principal a possibilidade de 

interrupção do repasse dos recursos federais, impactando diretamente na continuidade da 

execução dos serviços socioassistenciais no Município. 

Devido a relevância do assunto, replicamos a informação  do site para alimentar o censo 

suas, vejamos:  
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O ministério ressalta que é importante que, após a digitação do questionário no sistema, 

o responsável imprima o documento gerado em PDF pelo sistema. Os valores contidos no PDF 

são a garantia de que os dados informados foram corretamente gravados em nossa base de 

dados. Confira cuidadosamente as respostas através do PDF gerado a partir das suas 

respostas. Guarde o referido documento. Não serão aceitas reclamações de municípios que 

não possuam o PDF gerado pelo sistema. 

Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020. 

 

 

            Neurilan Fraga 

                                                               Presidente 
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