A solução ideal para o controle
de suas Unidades

Conheça as vantagens do SCSMAS
O SCSMAS auxilia no cadastro do responsável familiar,
reunindo dados como: trabalho, renda e moradia,

Entre em contato conosco e saiba
mais sobre como otimizar as
informações e tornar o trabalho
mais produtivo!

Com a intenção de melhorar o controle das unidades

composição familiar, indicadores sociais, interações entre os

da secretaria de assistência social das prefeituras,

proﬁssionais, evolução social e distribuição dos benefícios

Consulte-nos e solicite a visita de um dos nossos representantes

a WP2 Tecnologia criou o Sistema para Controle da

eventuais. Também controla os participantes de programas

enviando um e-mail para projetos@wp2.com.br ou pelos

Secretaria de Assistência Municipal (SCSMAS). O

(oﬁcinas), integrando todas as unidades em um único banco

telefones +55 21 2220-1416 / +55 21 2220-1362.

sistema possibilita que as verbas e os serviços sejam

de dados. Com isso, ajuda a gerar estatísticas, controle

bem aplicados e consigam atingir um maior número

dos benefícios eventuais e controle dos participantes de

de pessoas beneﬁciadas pelo programa de assistência

programas (oﬁcinas). Possibilita ainda o mapeamento do

social do município.

município com indicadores por bairro, sexo, idade e etc.

O Sistema de Controle da Secretaria
Municipal de Assistência Social

Integrado com CADUNICO

importa e cruza os dados de cadastro.
\ Reúne dados como: trabalho, renda, moradia,
composição familiar, indicadores sociais, interações
\ Disponibiliza consulta sobre a distribuição dos
benefícios eventuais.

O sistema está integrado com o CADUNICO e com a folha

\ Gera estatísticas, controle dos benefícios eventuais

da bolsa família, facilitando o cadastro da família e sua

e controle dos participantes dos programas (oﬁcinas).

Outra característica do programa é colaborar para que os

composição. Além de importar os dados do cadastro do

\ Realiza o mapeamento do município com

gestores possam monitorar as unidades públicas e privadas

CADUNICO, gera também informações e estatísticas de

nos seguintes pontos: recursos humanos, membros da

quem recebe ou não o bolsa família.

usuários frequentadores dos programas (oﬁcinas).

indicadores por bairro, sexo, idade e etc.
\ Monitora os seguintes indicadores: recursos
humanos, membros da diretoria, estrutura

Prontuário SUAS

física, ações executadas, interações e usuários
frequentadores dos programas (oﬁcinas).

da administração da Secretaria de Assistência Social,

Sistema para Controle
da Secretaria Municipal
de Assistência Social

\ Integrado com o CADUNICO e bolsa família,

entre os proﬁssionais e evolução social.

diretoria, estrutura física, ações executadas, interações e
O SCSMAS oferece um ambiente para otimizar o trabalho

Características específicas
do Sistema

pois disponibiliza acesso às informações em tempo real

Além disso, o sistema gera informações para o

e reduz o tempo de atendimento. Permite aumentar a

preenchimento do censo e as estatísticas que devem ser

conﬁabilidade e competência na execução dos serviços

informadas regularmente para prestação de contas com os

diários, uma vez que auxilia na performance e no

órgãos federais.

O SCSMAS contempla o novo prontuário do SUAS.

\ Contempla o novo prontuário do SUAS.
\ Fornece informações para o preenchimento

Integração com smart devices

do censo.
\ Possibilita gerar novas informações, de acordo

Acesso ao sistema através de aplicativos (apps) em

com a demanda dos gestores, e transformá-las em

A possibilidade de integração do sistema num único banco

celulares e tablets com sistemas operacionais iOS, Android

gráﬁcos comparativos de dados históricos e visões

de dados colabora para uma maior organização e evita, por

e Blackberry.

alinhadas com os objetivos estratégicos.

controle das atividades operacionais e administrativas.

exemplo, o recebimento de um benefício indevidamente.

