
Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social - PMASweb 

Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE   Início da ação: 2004 

  

O sistema dos Planos Municipais de Assistência Social é uma das 

principais ferramentas para a gestão e planejamento da política de assistência 

social no estado de São Paulo. O sistema possibilita que todos os municípios 

paulistas registrem a síntese de seus Planos de Assistência Social de forma 

padronizada e acessível, em uma única base de dados, e disponibiliza estas 

informações de maneira rápida aos gestores, conselheiros, técnicos e quaisquer 

outros interessados na política de assistência social, através de dezenas de 

relatórios com níveis de abrangência municipal, regional e estadual. 

O PMASweb tem preenchimento quadrienal, com revisões anuais 

de todas as informações registradas. Além disso, mudanças ocorridas na rede 

socioassistencial, nos órgãos gestores e nos CMAS ao longo do ano, são 

constantemente atualizadas, fazendo desta uma fonte bastante atualizada. Isto 

torna o PMASweb uma ferramenta de valor inestimável para as atividades de 

supervisão das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

espalhadas pelo Estado.  

O registro de todas as informações relevantes da rede de 

atendimento socioassistencial, do repasse de recursos financeiros, dos recursos 

humanos, diagnósticos socioterritoriais, e dados do conselho municipal de 

assistência social tem se mostrado uma das maiores e mais confiáveis fontes de 

dados da SEDS, fomentando a elaboração de dados estatísticos e de indicadores 

de gestão da política de assistência e desenvolvimento social do estado.  

 

 Registro detalhado de informações da gestão e do atendimento territorial: 

 

 Fonte de dados, estatísticas e indicadores de gestão da assistência social no Estado: 

 

 Transparência e fácil acesso às informações: 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

João Jorge Der Filho – e-mail: jjfilho@sp.gov.br 

 

 



Sistema de Informações para Gestão do SUAS - SigSUAS 
Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE   Início da ação: Janeiro/2018 

 
O sistema de informações para gestão da assistência social – 

SigSUAS - é um sistema web desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão 
Estratégica (CGE) em parceria com a PRODESP. Concebido para dar maior 
visibilidade e transparência à gestão do Sistema Único da Assistência Social de 
São Paulo. O SigSUAS tem como objetivo organizar e padronizar as atividades de 
acompanhamento técnico e a resolução de dificuldades existentes nos órgãos 
gestores, na rede de atendimento socioassistencial ou nos conselhos municipais 
de assistências social. 

Segundo a Resolução CIT 08 de 2010, e a Norma Operacional 
Básica do SUAS (2012), todos os envolvidos na gestão da política de assistência 
social do Estado devem supervisionar, apoiar e resolver as situações com 
dificuldade de superação juntos. O fluxo para superar conjuntamente estas 

situações é complexo, e por isto foi desenvolvido um sistema de workflow, onde 
todas as áreas envolvidas possam acompanhar as situações identificadas nos 
territórios, dar seus pareceres, deliberações e pactuações, de forma rápida e 
transparente.  

 O SigSUAS entrou em funcionamento em janeiro de 2018 
substituindo os expedientes em papel, agilizando e melhorando a comunicação 
entre as áreas. Além de buscar aprimoramentos para o sistema atual, o Grupo 
Estadual de Gestão do SUAS vem desenvolvendo o módulo II, onde também 
serão registradas as visitas técnicas, assim como atividades de 
acompanhamento, reuniões, registrando e facilitando as articulações entre 
gestores, níveis de governo e controle social. 

 

 Simplificar fluxos de trabalho complexos e burocráticos: 

 
 Agilizar processos e melhorar a comunicação intersetorial: 

 

 Dar transparência à gestão e resolução de pendências do SUAS: 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Guilherme Guimarães Pallerosi – e-mail: gpallerosi@sp.gov.br 



SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE        

 

 

 

 

 

Subtítulo: Produtos do Grupo de Monitoramento e Avaliação da Coordenadoria de Gestão Estratégica da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 

Período de realização da ação e apresentação: Implantação do BI (out/2012 a fev/2013), com inserção 

de 8 bases de dados; Tentativa de contratar a Prodesp, para continuidade do trabalho (2013); Licitação 
para nova contratação (2014-2015); Contratação da Scala IT para reestruturação do BI (2015). 
Objetivo da ação: Gerenciamento e organização do processo de implantação do sistema de business 

intelligence (BI) Cognos da IBM, voltado para o monitoramento e avaliação da Política Social no Estado de 
São Paulo. Integração e desenvolvimento de diferentes relatórios gerenciais com as seguintes base de 
dados:  
Desde a primeira etapa: CadÚnico; Folha de pagamento do Bolsa Família; Censo IBGE (2000 e 2010); 
PMAS 2013 a 2015; Pró-Social – Módulo Instituições; Pró-Social – Módulo Beneficiários; Aplicativo Renda 
Cidadã; Aplicativo Ação Jovem.  
A partir da segunda etapa: Financeira (CAFC); Programa Viva Leite; Programa Bom Prato. 
Público alvo: servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (sede e Drads); técnicos e gestores das 

esferas municipal e federal; trabalhadores de entidades socioassistenciais; acadêmicos e demais 
interessados. 
Forma de divulgação: e-mail, intranet e site da Seds, com periodicidade anual. 
Relatórios disponíveis:  

- 29 com o tema CadÚnico e Folha de pagamento do Bolsa Família (Jan a Dez de 2017 e Jan a Jun de 
2018), formato excel, pdf’s e desconectado online. Exemplos:  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6 com o tema Sala de Situação – Dados financeiro (Em desenvolvimento). Exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Grupo de Monitoramento e avaliação   infosocial@seds.sp.gov.br 

 



CENSO SUAS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE                                                

 

 

 

 
 

 

 
Subtítulo: Produtos do Grupo de Monitoramento e Avaliação da Coordenadoria de Gestão Estratégica da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social. 

 

Período de realização da ação: Anual, de 2012 a 2016.  
 
Apresentação  
 
A análise do Censo Suas para o Estado de São Paulo é produzida a partir das bases de dados disponibilizadas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, por meio eletrônico. 

As bases de dados são processadas no programa SPSS, sendo realizadas análises descritivas (frequência e média) e 
em alguns casos são relacionadas com variáveis do porte populacional municipal, para evidenciar as particularidades e 
diferenças existentes nestes conjuntos de municípios.  

Objetivo da ação 
Divulgar dados técnicos da política de assistência social no Estado de São Paulo. 
 
Público alvo: servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (sede e Drads); técnicos e gestores das esferas 
municipal e federal; trabalhadores de entidades socioassistenciais; acadêmicos e demais interessados. 
 
Forma de divulgação: e-mail, intranet e site da Seds, com periodicidade anual, a partir de 2012. 
 
Responsáveis pela ação: Grupo de Monitoramento e Avaliação em parceria com os demais grupos da Coordenadoria 
de Gestão Estratégica (Cadastro e Gestão do SUAS) e a validação técnica das áreas diretamente envolvidas com cada 
tema. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Grupo de Monitoramento e avaliação   infosocial@seds.sp.gov.br 

 

 

 



PAINEL SOCIAL 

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE                                                

 

 

 

 

 

 
Produtos do Grupo de Monitoramento e Avaliação da Coordenadoria de Gestão Estratégica da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. 

 

Período de realização da ação: Inicialmente chamado “Boletim Seds”, desde junho de 2013 até 
hoje foram publicadas 20 edições com apresentação de dados e breves análises.  
 
Apresentação  
Dados relativos a população, indicadores sociais, cadastros Pró-Social e CadÚnico, programas 
de transferência de renda estaduais, outros programas estaduais e o programa federal Bolsa 
Família, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC), das unidades sociais públicas, dos 
serviços socioassistenciais, média mensal de atendimento e repasse de recursos via fundos 
municipais, estadual e federal. 
 
Objetivo da ação 
Divulgar dados técnicos da política de assistência social e de programas de desenvolvimento 
social referentes ao Estado de São Paulo. 
 
Público alvo: servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (sede e Drads); técnicos e 
gestores das esferas municipal e federal; trabalhadores de entidades socioassistenciais; 
acadêmicos e demais interessados. 
 
Forma de divulgação: e-mail, intranet e site da Seds, com periodicidade trimestral, a partir de 
julho de 2013. 
 
Responsáveis pela ação: Grupo de Monitoramento e Avaliação 
 

   
 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Grupo de Monitoramento e avaliação   infosocial@seds.sp.gov.br 

 

 

 



 

PORTAL SOCIAL PAULISTA 

Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE         Início da ação: Abril/2015                                         

 

O Portal Social Paulista é uma ferramenta de gestão de uso Estadual, que permite a 

seleção automática de beneficiários para os programas sociais, utilizando a base do 

Cadastro Único do Governo Federal, o “CadÚnico”.  

 

O portal de programas sociais, foi desenvolvido, tendo como principal objetivo a 

unificação de cadastros dos programas.   Essa nova sistemática possibilitou uma melhor 

focalização na seleção dos beneficiários por meio de critérios mais técnicos e um 

monitoramento mais preciso dos programas sociais. 

  

AÇÕES REALIZADAS RESULTADOS 

 

 08 Macroprocessos 

 52 Subprocessos 

 97 Regras de Negócio 

 35 Casos de Uso 

 50 Produtos Finais 

 30 Materiais de Apoio 

 120 Encontros de Trabalho das 

Equipes envolvidas 

 03 Boletins Informativos 

 Capacitações nas Regiões com 

participação das DRADS/Municípios 

 Unificação de cadastros (Otimização de 

Recursos) 

 Aumento da Taxa de Atualização Cadastral; 

 Focalização das ações; 

 Acesso de famílias em diversos outros 

programas e serviços usuários do CadÚnico 

 Aperfeiçoamento da ferramenta como 

diagnóstico territorial; 

 Os registros de cidadãos e famílias existentes 

no banco de dados do CadÚnico, podem ser 

visualizados e acompanhados no Portal; 

 Acompanhamento on-line das informações das 

famílias cadastradas (cadastro, beneficiários); 

 

Os próximos passos é a expansão do uso desta ferramenta aos demais órgãos do 

Estado de São Paulo, tendo em vista o seu potencial para integração e monitoramento 

de políticas públicas, tais como:  

● Utilização do CadÚnico para diagnósticos, considerando especialmente 

o acesso a dados georreferenciados e de renda, inclusive para 

planejamento territorial da alocação de equipamentos públicos; 

● Uso do Portal como ferramenta de escolha de beneficiários de políticas 

sociais. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Grupo de Monitoramento e Avaliação   infosocial@seds.sp.gov.br 

 



 

 

 

Sala de Situação 

Acompanhamento da execução e dos resultados 

PEAS 2016-2019 

Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE   Início da ação: junho/2016 

 

 
 

Resultados esperados: 

 Cumprir efetivamente o PEAS 2016-2019 

 Fortalecer a governança: a capacidade gerencial de formular e 
implementar políticas públicas 

 Fortalecer a accountability e a transparência das nossas ações 

 Aprimorar a prática de gerenciamento de projetos na secretaria 

 Fomentar a transversalidade dos projetos na secretaria 

 Armazenar informações e histórico da execução e dos resultados dos 
projetos 
 
Secretaria de Desenvolvimento Social – Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Nayara de Souza Araújo – e-mail: naraujo@sp.gov.br 

A Sala de Situação é a instância 
na SEDS responsável pelo 
monitoramento e apoio técnico 
do planejamento dos programas, 
projetos e serviços previstos no 
PEAS 2016-2019. Para isso, 
coleta e processa os dados de 
execução das ações por ela 
monitorados. Semanalmente são 
gerados relatórios atualizados os 
status da execução dos projetos, 
que podem ser acessados na 
Intranet por todos os servidores 
da SEDS. 

 

Ciclo de gestão da Sala de Situação 
 

 


