
Oficina de Diagnóstico para atuação 
dos técnicos e gestores da Vigilância 

Socioassistencial da SEDS



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTE E POPULAÇÃO MUNICIPAL

Quadro 1 – Porte dos municípios paulistas. Ano 2018. 

 

Fonte: PMASweb 2018/2021. Elaborado por Grupo Estadual de 

Gestão do SUAS/CGE, agosto 2018. 

Habitantes Porte Nº de municípios %

maior que 1 milhão Metrópole 3 0,5%

100 mil até 1  milhão Grande 72 11%

50 mil até 100  mil Médio 49 8%

20 mil até 50 mil Pequeno II 120 19%

até 20 mil Pequeno I 401 62%

645 100%Total Geral



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTE E POPULAÇÃO MUNICIPAL

Gráfico I – Porte e população do estado de São Paulo. 

Ano 2018. 

 
Fonte: PMASweb 2018/2021. Elaborado por Grupo Estadual de Gestão do 

SUAS/CGE, agosto 2018. 



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTE E POPULAÇÃO MUNICIPAL

 Territórios com grande porte populacional existem em
proporção relativamente menor, mas concentram mais
pessoas. Isto indica a necessidade de mais equipamentos
públicos e uma proteção social intensiva para os territórios
mais vulneráveis.

 Municípios de pequenos são maioria, mas possuem menos
habitantes. Isto indica necessidade de uma proteção social
mais extensiva em um território disperso, muitas vezes com
difícil acesso.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCÍCIO 1: Caracterize os aspectos técnicos do trabalho segundo o porte populacional:

Identifique as características do acompanhamento do SUAS nos municípios segundo o 

porte e responda: 

1. Municípios maiores e mais populosos possuem quais tipos de complexidade em 

relação ao apoio oferecido pelo Estado? Como garantir o atendimento à população?

2. Municípios menores são muitos. Quais os tipos de demanda em relação ao apoio 

oferecido pelo Estado? Como simplificar o trabalho?

 Pequeno Porte I e II – municípios com até 50 mil de habitantes, mais isolados

 Grande e Médio Porte – municípios com até 1 milhão de habitantes, grandes, mas fora da dinâmica

da região metropolitana, cidades satélites:

 Metrópole e regiões metropolitanas – mais de 1 milhão de habitantes, conturbações urbanas

independente do porte:



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quadro II – Proporção dos níveis de gestão socioassistencial

segundo porte municipal.

Fonte: PMASweb

2018/2021. Elaborado por

Grupo Estadual de Gestão

do SUAS/CGE, agosto

2018.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gráfico II – Comparação entre porte populacional e níveis de 

gestão socioassistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FontFonte: PMASweb 2018/2021. Elaborado por Grupo Estadual de Gestão 

do SUAS/CGE, agosto 2018. 

gestão



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Territórios em gestão plena costumam ser mais complexos devido 
as características sociais e econômicas, assim como pelos aspectos 
técnicos e gerenciais que demandam a rede de atendimento 
socioassistencial.

 A grande maioria dos municípios é gestão básica e costumam ter 
maiores limitações com as proteções sociais especiais. Com uma 
média de 12 trabalhadores por órgão gestor, também podem ter 
maior rotatividade de trabalhadores, dificultando a continuidade do 
trabalho.

 Existem ainda 27 municípios em gestão inicial, em sua maioria com 
pequeno porte I. Apesar de serem poucos, necessitam de um olhar 
especial, devido sua pouca estrutura de cobertura dos usuários e 
dificuldades de gestão dos municípios.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCÍCIO 2: Caracterize os aspectos operacionais e estratégicos do trabalho da 

Vigilância Socioassistencial segundo os níveis de gestão.

Caracterize os aspectos operacionais e estratégicos do trabalho da Vigilância 

Socioassistencial segundo os níveis de gestão.

Identifique as características das atividades do apoio gerencial que demandam os 

municípios segundo o nível de gestão: 

3. Quais as dificuldades mais frequentes dos municípios segundo o nível de gestão?

4. Qual melhor estratégia para dar apoio aos municípios segundo o porte e o nível de 

gestão?

 Gestão Inicial:

 Gestão Básica:

 Gestão Plena:





Exercício: Aspectos ambientais que influenciam o desenvolvimento das 

Macrorregiões. 

• Identificar sua região no mapa I e refletir sobre a relação dos

aspectos ambientais com socioeconômicos e características

regionais.

5. Qual a relação do relevo, dos rios, da vegetação e do clima da sua região no

desenvolvimento socioeconômico?



Ocupação histórica do território: ferrovias de São Paulo. 





Exercício 3: Conexões e fluxo de pessoas no 

território. 

Observe no mapa as principais vias de acesso da sua região

e busque identificar uma relação entre economias e

vulnerabilidades sociais:

6. Qual a conexão entre os municípios? Qual relação as estradas

estabelecem com o desenvolvimento e as vulnerabilidades

sociais?





Exercício 4: Estratégias para gestão regional. 

Observe no mapa a distribuição dos municípios segundo o porte e responda:

7. Com relação aos municípios com nível de gestão inicial e básica. Como os órgãos 

gestores municipais lidam com demandas de proteção de média ou alta 

vulnerabilidade? Como os gestores?

8. Quais municípios com gestão inicial ou básica possuem demandas de alta ou média 

complexidade? 



ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS DOS 
TERRITÓRIOS





ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS DOS 
TERRITÓRIOS



ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS DOS 
TERRITÓRIOS



Gráfico III – Ranking das vulnerabilidades socioassistenciais do 

estado de São Paulo 

Fonte: PMASweb 2018/2021. Elaboração equipe do Grupo Estadual de Gestão do 

SUAS/ CGE  



As situações de risco e vulnerabilidade mais 
frequentes no PMASweb 2018/2021, são:

• Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de
ruptura dos vínculos familiares (87% dos municípios citam esta
situação);

• Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho (80%
dos municípios citam esta situação);

• Prevalência de fatores de risco que levem ao uso indevido ou
abuso de substancias psicoativas (78% dos municípios citam esta
situação);

• Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda
(74% dos municípios citam esta situação);



As situações de risco e vulnerabilidade classificadas 
em 1º lugar, em termo de intensidade, são:

• Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de 
ruptura dos vínculos familiares (30% dos municípios classificaram 
esta como a principal situação)

• Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho (30% 
dos municípios classificaram esta como a principal situação)

• Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda 
(25% dos municípios classificaram esta como a principal 
situação)

• Desemprego entressafras (21% dos municípios classificaram esta 
como a principal situação) 



Exercício 5: diretrizes para atuação técnica da SEDS segundo o tipo de 

vulnerabilidade

Diretrizes para atuação técnica da SEDS segundo o tipo de vulnerabilidade

Quais os serviços que atendem cada uma destas vulnerabilidades descritas abaixo? 

Aponte as áreas da SEDS envolvidas no apoio técnico e outros setores estratégicos para 

atuação territorial?

 Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de ruptura dos vínculos 

familiares:

 Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho:

 Prevalência de fatores de risco que levem ao uso indevido ou abuso de substancias psicoativas:

 Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda:

 Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de ruptura dos vínculos 

familiares:

 Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho:

 Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda:

 Desemprego entressafras.



Exercício 6: Condições para articulação entre territórios e 

setores. 

Caracterize os tipos de gargalos na articulação com prefeituras municipais, 

conselhos e outras áreas irmãs da assistência social. 

Pense em estratégias relacionadas as demandas de serviços socioassistenciais 

e responda:

9. Quais os territórios com maior dificuldade de articulação técnico-política? 




