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INTRODUÇÃO

Este manual oferece aos seus usuários uma visão ampla dos procedimentos
disponíveis no e-Cidade relacionados ao Módulo Social.

O objetivo deste módulo é controlar os benefícios e gerenciar o cadastro de
cidadãos do município e fazer o controle dos programas sociais.

Estes benefícios serão disponibilizados com o cadastramento de uma ficha
sócio-econômica e a autorização do programa disponível para o perfil do cidadão.

Para utilizar os menus abordados neste manual deve-se acessar, no e-Cidade, a
rotina Assistência Social > Social.
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 Cadastro do CRAS / CREAS

Esta rotina é cadastrada no departamento como CRAS ou CREAS. Este cadastro
é obrigatório para executar os lançamentos de domicílios, cidadãos, benefícios, tipo de
benefícios. Atualmente temos 5 departamentos como CRAS (706 - Economia Solidária,
729 - Habitação, 657 - Casa da Mulher, 709 - CEAM e 51 - SECEDU).

Rotina:  Assistência Social > Social > Cadastro > CRAS / CREAS
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 Cadastro de Domicílio

Esta rotina é utilizada para cadastramento do domicílio do cidadão, e utiliza a
mesma estrutura do CADÚNICO. Mas se cadastrar diretamente o cidadão o e-cidade
preenche estas tabelas e executa o vínculo domiciliar.

Rotina:   Assistência Social > Social > Cadastro > Domicílio > Inclusão

Tipo de Benefícios

Neste menu é feito o cadastro dos tipos de benefícios, onde são definidos os
parâmetros dos benefícios concedidos pela Prefeitura.

Como os itens modalidade, frequência, utiliza processo e custo total do
benefícios, neste caso, este item serve para o programa não passar o limite de gastos.
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Rotina:  Assistência Social > Social > Cadastro > Tipo de benefícios

Cadastro de Benefícios

Trata-se de cadastro de benefícios, onde todas as informações e parâmetros são
definidos para o pagamento e controle. Na primeira ABA - Benefícios é cadastrado
seu tipo, departamento no qual pode ser requisitado, valores a serem pagos, data de
validade da ação e se utiliza autorização, neste caso, o benefício deve ser autorizado
por outro setor ou permissão especial.

Na ABA - Itens são lançados os itens do cadastro de materiais do módulo
Estoque. Quando o benefício for uma cesta básica, o sistema lança os materiais em
depois dá baixa no estoque dos itens do departamento cadastrado, assim mantendo a
consistência no setor de almoxarifado.

Na ABA - Documentos são lançados todos os documentos necessários para a
solicitação do benefício, com isso, na autorização o sistema pede os documentos que
estão previamente configurados.

Na ABA - Avaliações são lançadas os modelos de avaliações necessárias para a
concessão do benefício.
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Rotina: Rotina:  Assistência Social > Social > Cadastro > Benefícios
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Cadastro de Cidadão

Trata-se de cadastro geral do módulo Social, a chave é o CPF ou NIS (Número de
Identificação Social) é importante para todo brasileiro que quer ou vai receber um
benefício das políticas públicas.

Na ABA - Cidadão precisa identificar se é responsável pela família, pois este
cidadão irá receber o benefício. A situação é uma informação importante e deve estar
sempre com cadastro atualizado. Os demais dados desta aba são pessoais,
endereçamento e contato.

Rotina: Assistência Social > Social > Cadastro > Cidadão
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Na ABA - Dependentes deve ter o cidadão cadastrado e dados seguem o
padrão do CADÚNICO. Mas esta rotina ao digitar os dados o e-cidade já cria o cidadão
e vincula ao tipo de dependente do cidadão do cadastro.

Na ABA - Benefícios mostra a lista dos benefícios concedidos e sua situação. E
devem ser cadastrados os dados bancários para o pagamento do cidadão.
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Na ABA - Documentos deve selecionar o benefício desejado e o e-cidade lista
os documentos que devem ser entregues ou mostrados na avaliação do benefício.

Na ABA - Ficha Mumbuca Indígena mostra a ficha de avaliação do programa
Mumbuca Indígena, neste caso, este cadastro sempre vem fixado para o
departamento 706.
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Na ABA - Mumbuca Futuro mostra a ficha de avaliação do programa Mumbuca
Futuro, neste caso, este cadastro sempre vem fixado para o departamento 706.

Na ABA - RBC mostra a ficha de avaliação do programa RBC, neste caso, este
cadastro sempre vem fixado para o departamento 706.
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 Cadastro de Formulários (Avaliação)

Nesse procedimento são criados todos os formulários de avaliações do módulo
Social. Mas devemos ter muito cuidado para alterar ou adicionar perguntas a um
formulário no sistema, pois ele pode desconfigurar, então solicite acompanhamento
de um técnico da Prefeitura para as primeiras alterações.

Rotina:  Configuração > Configuração> Procedimentos > Formulários

13


