
O  é elaborado com o objetivo de divulgar índices e dados da área social, em especial da Secretaria de PAINEL SOCIAL
Desenvolvimento Social, com o auxílio de gráficos e breves comentários a fim de favorecer o entendimento desses dados 
por todos os envolvidos com o tema da assistência e do desenvolvimento social, em especial técnicos e gestores que 
atuam em âmbito estadual e municipal.

Para dúvidas, sugestões ou qualquer outra informação, entre em contato com a equipe responsável pelo e-mail: 
infosocial@sp.gov.br

O Cadastro Único é uma ferramenta de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 
renda, e deve ser atualizado em até dois anos. Importante ferramenta da Vigilância Socioassistencial quanto ao mapeamento 
das desproteções sociais vivenciadas pelas famílias e seu acesso a serviços, programas, benefícios e projetos 
socioassistenciais, pode ser também utilizado por outras políticas públicas dos três entes federados. No Estado de São Paulo, 
o CadÚnico está sendo utilizado desde 2015 para identificação e seleção de famílias através do sistema do Portal Social 
Paulista, priorizando as mais vulneráveis.

O Sistema Pró-Social - Instituições tem o objetivo de cadastrar organizações de assistência social e suas Unidades 
Prestadoras de Serviços (UPS), com inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), bem como programas, 
projetos e serviços socioassistenciais, fornecendo informações cadastrais consistentes e de qualidade. Os serviços 
socioassistenciais ofertados por essas organizações devem estar em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009). O Sistema Pró-Social contém dados quantitativos das organizações de 
assistência social, bem como das UPS e seus recursos humanos.
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Painel Social

CADÚNICO

FONTE: Pró-Social, MArço/2019. NOTA: ¹As Unidades Prestadoras de Serviço são vinculadas juridicamente às Mantenedoras, portanto o número de Mantenedoras expressa a 
quantidade de entidades de assistência social no Estado.

CADASTRO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mantenedoras1

Unidades Prestadoras de Serviço (UPS)

2.117

837

1



FONTE: ¹Renda Cidadã, Março/2019; ²Renda Cidadã - Benefício Idoso, Março/2019; ³Ação Jovem, Março/2019;  MDS, SAGI, Bolsa Família/Dezembro/2018. SIGLA: NA - Não se Aplica. 

O Renda Cidadã é um programa de transferência direta de renda que atende famílias com renda mensal familiar per capita até ½ 
salário mínimo, priorizando aquelas que recebem até ¼ do salário mínimo por pessoa. Proporciona também ações complementares 
desenvolvidas pelas prefeituras municipais. O Programa Renda Cidadã - Benefício Idoso tem como objetivo atender idosos, com 
80 anos ou mais, que não recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e tenham renda mensal familiar per capita até ½ 
salário mínimo nacional . 

O Ação Jovem é um programa de transferência de renda cujo objetivo é promover a inclusão social de jovens de 15 a 24 anos, 
pertencentes a famílias com renda per capita até 1/2 salário mínimo nacional, com prioridade para aqueles com rendimento familiar 
até ¼ do salário mínimo por pessoa, aliada a ações complementares e de apoio à iniciação profissional. O jovem deve ter frequência 
escolar mínima de 75% e aprovação escolar.

Programas de Transferência de Renda

Segurança Alimentar

VIVALEITE

BOM PRATO

TRANSFERÊNCIA DE RENDA

FONTE: Programa Vivaleite (Março/2019). Nota:  NA - Não se Aplica. Entidades na Capital e Grande S. Paulo.

O Vivaleite é o maior programa governamental de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Atende famílias com renda mensal 
per capita até ½ salário mínimo, priorizando aquelas que recebem até ¼ do mínimo nacional. Anualmente, são distribuídos mais de 72 
milhões de litros de leite, beneficiando mais de 340 mil pessoas em todo o Estado. Cada beneficiário (crianças de 6 meses a 5 anos ou idosos, 
na Capital e Grande S. Paulo, acima de 60 anos) recebe, por mês, 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D, o que ajuda no 
combate à anemia ferropriva.

O Programa Bom Prato tem como finalidade o fornecimento de refeições saudáveis, nutritivas, de qualidade e balanceada para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, a um custo acessível. O preço para o usuário é de R$ 1,00  no almoço/jantar e R$ 
0,50 no café da manhã.

FONTE: Pró-Social, Março/2019. 

FONTE: Programa Bom Prato (Março/2019). Nota:  NA - Não se Aplica. ¹Destaque, somente na unidade de Campos Elíseos (Cidade de São Paulo) são servidas "refeições/jantar" e 
"refeições aos finais de semana". ²Utilizado para a implantação de uma nova unidade e/ou revitalização (Ex.: adequação/ manutenção e novos equipamentos) das unidades já 
existentes.  ³ Repasse de recursos financeiros do Governo do Estado por refeição servida.



Programas Intersetoriais

Recomeço - Uma Vida sem Drogas
A Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (COED) é a responsável pela Política Estadual sobre drogas, seguindo os 
princípios do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Sua missão é 
coordenar, executar e monitorar ações, projetos e programas desta política no território nos eixos temáticos: Prevenção e 
cuidado com a família quanto ao uso indevido de drogas; Acolhimento, Tratamento e reinserção social de dependentes de 
substâncias psicoativas e Apoio à realização de Leilões para capitalização de recursos fruto dos bens apreendidos no combate 
ao tráfico ilícito de drogas. É responsável pela coordenação do Programa Recomeço � Uma Vida sem Drogas, instituído em 
2013, que tem a participação das secretarias de Estado da Saúde, da Justiça, da Segurança Pública e da Educação.

4%

14%

54%

28%

NOTA: Pesquisa realizada entre 
janeiro e fevereiro de 2019. Dos 
645 municípios paulistas, 324 
responderam ao questionário, o 
que representa 50,1% do total, 
com o apoio das Diretorias 
Regionais de Assistência e 
Desenvolvimento Social (DRADS). 
O foco da pesquisa foram as leis 
preventivas de venda e consumo 
de álcool e tabaco.

Levantamento Estadual da legislação municipal sobre a política de Drogas

Lei de restrição de funcionamento de locais que fazem venda de bebidas alcoólicas
para consumo imediato

Rede de Atendimento do Programa Recomeço - Uma Vida Sem Drogas

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social. NOTA: Rede de atendimento prestado por organizações sociais especializadas, distribuídas no território, compreendendo as 
comunidades terapêuticas, a casa de passagem e as repúblicas, vinculadas à SEDS.   ** 1.379 Vagas Conveniadas disponíveis, sendo 1.335 em Comunidades Terapêuticas e 
24 vagas em Casa de Passagem � Capital/SP.

NOTA: Apenas 14,9% dos 324 municípios  pesquisados contam com leis de regulação do horário 
de funcionamento de bares e restaurantes.

**



São Paulo Amigo do Idoso
O São Paulo Amigo do Idoso é um programa intersecretarial voltado a proteção, educação, saúde e participação ativa da população 
idosa do Estado de São Paulo, promovendo o envelhecimento ativo no Estado de São Paulo. São 11 Secretarias de Estado envolvidas e o 
Fundo Social de São Paulo, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

O Selo Município Amigo do Idoso foi criado para contemplar municípios e entidades públicas e da sociedade civil, que realizam ações 
em benefício da população idosa com base no conceito de envelhecimento ativo. Os municípios precisam cumprir quatro etapas, num 
total de 40 ações eletivas e obrigatórias: assinatura do Termo de Adesão; ações obrigatórias para receber o Selo Inicial; ações 
obrigatórias e eletivas para adquirir o Selo Intermediário e o Selo Pleno. 

A Secretaria também é responsável pela instalação dos Centros de Convivência do Idoso (CCIs), voltados para idosos independen-
tes, com idade igual ou superior a 60 anos, dos Centros Dia do Idoso (CDIs), para idosos semidependentes com prioridade para 
famílias que não têm condições de dar atenção e cuidado durante o dia, ou parte dele. A Vila Dignidade é uma parceria entre a SEDS, a 
Secretaria de Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo. Com capacidade 
para até 50 idosos, essas moradias assistidas, distribuídas em pequenas vilas, são adequadas à população idosa com a incorporação 
dos conceitos de desenho universal e áreas de convivência social. 

1

PROGRAMA SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO + PROJETO QUERO VIDA

FONTE: Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso.  Data de Atualização: Março/2019.

FONTE: GDE-SPPH-DPP-CDHU.  Data de Atualização: Março/2019.

Unidades de Atendimento
Total previsto Inaugurados Em execução

Quantidade 
de Municípios

Projeto Quero Vida: Centro Dia � convênios celebrados entre 2009 e 2011, autorizados pelo Decreto nº 55.119, de 03/12/2009. (Ref.: 41 
equipamentos previstos - CDIs).
Programa São Paulo Amigo do Idoso: Centro Dia e Centro de Convivência � convênios celebrados a partir de dezembro de 2012 
(atual), autorizados pelo Decreto nº 58.047, de 15/05/2012, alterado pelo Decreto nº 58.417, de 01/10/2012. (Ref.: 226 equipamentos 
previstos - 44 CDIs e 182 CCIs).

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INAUGURADOS (2010-2019)
Centro Dia do Idoso - CDI (61): Agudos, Americana, Amparo, Apiaí, Araraquara, Araras, Arujá, Assis, Atibaia, Avaré, Bar-retos, Bauru, 
Bebedouro, Birigui, Bocaina, Botucatu, Bragança Paulista, Caieiras, Capão Bonito, Capela do Alto, Catanduva, Dois Córregos, Dracena, 
Espírito Santo do Pinhal, Franca, Franco da Rocha, Ibitinga, Ilha Solteira, Ilhabela, Itapetininga, Itapeva, Itapira, Itatiba, Itatinga, Itu, 
Jaguariúna, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Lins, Marília (2), Miguelópolis, Mogi das  Cru-zes, Mogi Mirim, Monte Alto, Olímpia, Osvaldo Cruz, 
Piracicaba, Poá, Pompéia, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo Antônio da Alegria, Sertãozinho, Socorro, Taubaté, Vinhedo, 
Votorantim e Votuporanga. Centro de Convivência do Idoso - CCI (65): Adolfo, Angatuba, Aparecida d'Oeste, Assis, Bálsamo, Barão 
de Antonina, Barra Bonita, Barretos, Biritiba Mirim, Borá, Boracéia, Braúna, Caconde, Cafelândia, Cedral, Chavantes, Colômbia, Coronel 
Macedo, Cristais Paulista, Elias Fausto, Estrela d�Oeste, Floreal, Gália, Gavião Peixoto, General Salgado, Ibirarema, Ipeúna, Ipiguá, 
Itaporanga, Itapuí, Itirapina, Lourdes, Manduri, Matão, Mineiros do Tietê, Mira Estrela, Mombuca, Monções, Nhandeara, Nova Aliança, 
Nova Castilho, Nova Europa, Palmares Paulista, Pardinho, Piraju, Populina, Potirendaba, Pedranópolis, Reginópolis, Rubinéia, Sagres, 
Sales, Salto Grande, Santa Isabel, Santa Rita d'Oeste, Santo Expedito, São Pedro do Turvo, Taquarituba, Taguaí, Teodoro Sampaio, 
Tremembé, Urânia, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.

NOTAS: *CDI - QUERO VIDA E PROGRAMA SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO. ** EM EXECUÇÃO - Todas as demandas em andamento no Programa São Paulo Amigo do Idoso (CCI e CDI) 
que ainda não foram inauguradas (obras em execução ou pleitos em instrução e/ou análise processual). FONTE: Assessoria Técnica de Gabinete. Atualização: Março/2019



FONTE: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS)-Plano Municipal de Assistência Social (PMAS, Setembro/2018). Os dados não foram atualizados em relação aos dois  
últimos Painéis Sociais devido a problemas técnicos de reformulação do Sistema PMASweb, não sendo possível no momento, a extração de novos relatórios. Dados de 2019 em 
atualização. SIGLAS: MSE-PSC/LA, Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, Prestação de Serviço a Comunidade e 
Liberdade Assistida, respectivamente; NA, Não se Aplica; PAIF, Serviço de Proteção Social Básica à Família; PAEFI, Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos; Centro POP, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua. *Serviços Especificados de Acordo com a Tipificação Nacional.
NOTA: A situação do preenchimento do sistema PMASweb no momento de extração dos dados era de:  598 municípios com status "aprovado" (plano preenchido adequadamente, 
constando parecer da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social-DRADS e deliberação favorável do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS); 20 
municípios com status "desbloqueado" (plano em preenchimento pelo órgão gestor municipal, sujeito a alterações e ainda sem deliberação do CMAS); 5 municípios com status "em 
análise pelo CMAS" (plano preenchido adequadamente, já constando parecer da DRADS e aguardando deliberação pelo CMAS); 5 municípios com status "para finalização" (Plano 
municipal preenchido adequadamente, já constando parecer da DRADS e aguardando encaminhamento do plano para o CMAS); 11 com status "em análise Drads" (plano municipal 
parcial ou totalmente preenchido pelo órgão gestor e sob análise da DRADS para verificação de eventuais inconsistências, ou ainda a necessidade de correções ou adequações);  4 
com o status "devolvido Drads" (Plano municipal já verificado pela DRADS e desbloqueado novamente para o órgão gestor municipal com comentários e/ou sugestões de 
alterações); e 2 �Autoriza Desbloqueio Gestor� (Plano municipal já aprovado anteriormente, com posterior solicitação do órgão gestor para pequenas correções. Nesta situação o 
plano ainda não está desbloqueado, necessitando ainda de uma ação da DRADS para que isso ocorra).

Proteção Social

A Proteção Social Básica (PSB) tem como objetivo a prevenção de 
situações de risco e destina-se à população que vive em situação de 
fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário 
ou inexistente aos serviços públicos e ainda a fragilização de vínculos 
afetivos, seja por discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras. 

Conforme a identificação de vulnerabilidade, são desenvolvidos 
serviços, programas e projetos para acolhimento, convivência e 
socialização de famílias e indivíduos. A unidade pública estatal de 
referência da PSB é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

FONTE: Idem a da tabela anterior Assistência Social FONTE: Idem a da tabela anterior Assistência Social

FONTE: Idem a da tabela anterior Assistência Social

FONTE: Ministério da Cidadania, Janeiro/2019.

Benefício de Prestação Continuada - BPC

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

1

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Municipal FMAS Estadual FEAS Federal FNAS Recursos Privados Convênio Estadualizado TOTAL

CRAS 153.323.745 9.149.265 96.810.134 NA NA 259.283.144

47.049.168 10.446.884 39.626.141 NA NA 97.122.193

UNIDADE PÚBLICA 101.024.801 12.342.811 17.110.891 NA NA 130.478.503

UNIDADE PRIVADA 713.248.835 45.300.032 30.142.709 0 0 788.691.576

55.739.874 4.683.915 26.710.144 NA NA 87.133.934

CREAS 8.678.123 7.787.659 7.367.000 NA NA 23.832.782

4.244.984 702.004 2.457.560 NA NA 7.404.547

CENTRO POP 11.994.604 687.351 9.636.178 NA NA 22.318.132

UNIDADE PÚBLICA 26.544.954 2.633.083 1.915.830 NA NA 31.093.867

UNIDADE PRIVADA 242.165.996 29.788.114 27.280.638 56.089.677 1.048.835 356.373.261

UNIDADE PÚBLICA 79.410.787 6.023.145 13.724.123 NA NA 99.158.056

UNIDADE PRIVADA 515.104.655 65.299.565 56.782.595 592.604.963 7.437.360 1.237.229.138

REPASSE ANUAL (Em Reais)

OUTROS
BÁSICA

OUTROS

PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS SOCIAIS SERVIÇOS*

PAIF

OUTROS

ESPECIAL - ALTA 

COMPLEXIDADE

ESPECIAL - MÉDIA 

COMPLEXIDADE

PAEFI

MSE/PSC/LA

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

O BPC garante o pagamento de um salário-mínimo mensal ao idoso (65 anos ou mais) ou à pessoa com deficiência (PcD) de 
qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cujas famílias possuam 
renda per capta inferior a 1/4 de salário mínimo, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de 
tê-la provida por sua família e que não recebam nenhum tipo de benefício previdenciário. Previsto na Constituição Federal.



O IDH-M é a média geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação 
e Longevidade. O Estado de São Paulo tem um alto índice de 
desenvolvimento humano, conforme cálculo que estabelece um número na 
faixa de 0 a 1. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se utiliza da 
divisão de municípios por porte para propor ações de proteção básica e/ou 
especial de média e alta complexidade, que devem levar em conta a realidade 
local, e é assim organizada por número de habitantes: até 20.000 - Pequeno 
Porte I; de 20.001 a 50.000 - Pequeno Porte II; entre 50.001 a 100.000 - Médio 
Porte; entre 100.001 e 900.000 - Grande Porte; e com mais de 900.000 - 
Metrópoles.

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) é um indicador que fornece a quantidade de população do Estado de 
São Paulo por grupo de vulnerabilidade social, de acordo com as dimensões: renda, escolaridade e ciclo de vida familiar. 

FONTES: ¹IBGE, Censo 2010; ²PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil: Atlas Brasil 2013. SIGLAS: 
IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IPVS

GRUPO 1 Baix íssima vulnerabilidade

GRUPO 2 Vulnerabilidade muito baixa

GRUPO 3 Vulnerabilidade baixa

GRUPO 4 Vulnerabilidade média - setores urbanos

GRUPO 5 Vulnerabilidade alta - setores urbanos

GRUPO 6
Vulnerabilidade muito alta - 

aglomerados subnormais

GRUPO 7 Vulnerabilidade alta - setores rurais

GRUPOS DE VULNERABILIDADE

FONTE: ¹Fundação SEADE 2010.

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos 
tenham sido violados ou ameaçados por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, 
rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar. A PSE tem caráter protetivo e as atividades para a 
atenção são diferenciadas por nível de complexidade (média e alta). Os serviços de PSE atuam diretamente ligados com o 
sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério 
Público e com outros órgãos e ações do Executivo. As unidades públicas estatais de referência da PSE são, o Centro de 
Referência Especial de Assistência Social (CREAS) e o Centro Pop.

FONTE:  Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS)-Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social (PMASweb, Março/2019). SIGLAS: CRAS, Centro de Referência de 
Assistência Social; CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Centro POP, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua. 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

1DADOS GERAIS

População1 41.262.199 3,2

IDHM2 0,783 645

Metrópole Grande Médio Pequeno II

3 72 49 120

13.555.595 17.268.413 3.402.226 3.912.702

DADOS POPULACIONAIS

Nº de Municípios

Média de Pessoas / Domicílio (IBGE)

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS E POPULAÇÃO POR PORTE

Pequeno I

401

3.123.263

www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br Secretaria de
Desenvolvimento Social
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