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1 Consulta de informações sobre um único município 
 

Acessando o plano municipal de assistência 

Para acessar as informações do plano de assistência social de um determinado município, 

acesse a página inicial do sistema PMASweb2014 (www.pmas.sp.gov.br), insira o seu 

login de usuário e a sua senha pessoal, e clique sobre o botão “Entrar”. 

 
 

Feito isso, passe o mouse sobre a palavra “Geral” no canto superior esquerdo da tela e 

clique sobre a expressão “Consultar / Fluxo PMAS” dentre as opções que se oferecem: 

 

 

Será aberta, então, uma tela que permitirá acesso ao plano municipal que se deseja; esta 

tela é variável de acordo com o perfil de usuário que está acessando. 

 

Assim, se o usuário utilizar um perfil que acesse todos os planos municipais do Estado, a 

escolha do município poderá ser feita utilizando-se um filtro inicial por DRADS1 e, em 

seguida a escolha do município da DRADS escolhida na segunda caixa de opções, ou 

diretamente pelo nome do município, na segunda caixa de opções. Para alguns usuários, 

também é possível filtrar os resultados da busca pela situação em que se encontra o 

plano no sistema. 

 

Para usuários com perfil de abrangência das DRADS, a tela se apresenta já com todos os 

municípios de sua abrangência, sem a necessidade de utilização de nenhum filtro. A 

tabela que é apresentada traz informações, também, sobre a situação do plano. 

                                                           
1
 São 26 DRADS - Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social - vinculadas à Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS). A denominação e abrangência de cada uma delas podem ser 
consultadas em anexo no final deste documento.  
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Para usuários com perfis de abrangência municipal, a página já se apresenta apenas com 

as informações sobre o seu respectivo município. 

 
Usuários com perfil de âmbito estadual 

 

 
Usuários com perfil de âmbito regional (DRADS) 

 
 
Usuários com perfil de âmbito municipal 

 
 

 

A visualização do plano municipal de assistência social, para usuários com perfil estadual 

ou regional, será possível clicando-se no ícone da primeira coluna à esquerda “Visualizar 

Plano”, na linha correspondente ao município que se deseja: 
 

 
 

No caso de usuários com perfil municipal, a visualização interna do plano será imediata já 

a partir de seus blocos de informações, pois o usuário com perfil municipal só tem acesso 

ao seu respectivo plano. 
 

Depois de realizados esses passos, será apresentada a página inicial do plano municipal 

de assistência social do município selecionado, distinta para cada um dos municípios pela 

identificação na parte central superior da tela, que traz a DRADS referente ao município, 

o nome do município e a situação do plano de assistência social: 
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Como encontrar as informações 

Na linha superior da tela inicial está disposta uma barra de opções para acesso às 

informações segundo cada um dos sete blocos do sistema. Deve-se passar o mouse sobre 

aquele bloco que se deseja consultar e clicar sobre uma das alternativas que se abrem 

segundo a informação que se deseja: 

 

As informações registradas pelo órgão gestor municipal e pelo conselho municipal de 

Assistência Social estarão disponíveis através de sete blocos de informações: 

I – Informações básicas: contém a identificação da prefeitura, do órgão gestor e 

do fundo municipal, lista os conselhos de direitos existentes no município e um quadro 

resumo sobre os recursos financeiros da Assistência Social; 

II - Rede de serviços socioassistenciais: traz uma breve análise diagnóstica do 

município e dados sobre cada uma das unidades e serviços socioassistenciais que 

compõem a rede de proteção social, pública e privada; 

III – Programas e benefícios: traz a organização dos programas e projetos 

existentes no município, além de informações específicas sobre programas de 

transferência de renda e benefícios eventuais; 

IV – Planejamento: lista e detalha as ações previstas pelo órgão gestor municipal 

para serem realizadas no próximo período; 

V - Cronogramas de desembolso: detalha a previsão de utilização dos recursos 

financeiros repassados pelo Estado ao Município; 

Opções do Bloco I 

Barra de Opções 
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VI – Vigilância, monitoramento e avaliação: dá uma visão geral sobre as ações de 

vigilância socioassistencial, monitoramento e avaliação que são realizadas no município; 

VII – CMAS: além do parecer final sobre o plano, traz dados cadastrais do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

2 Informações consolidadas: orientações gerais 

 

Chegando aos relatórios 

Para acessar as informações consolidadas sobre um ou mais planos municipais, de uma 

região ou mesmo de todo o Estado, acesse a página inicial do sistema PMASweb 2014 

(www.pmas.sp.gov.br), passe o mouse sobre a palavra “Geral” no canto superior 

esquerdo da tela e clique sobre a palavra “Relatórios” dentre as opções que se abrem: 

 
 

 

Feito isso, será aberta uma tela que permitirá ao usuário escolher entre diversos 

relatórios. 

 
 

Esses relatórios estão divididos, de acordo com a maneira como apresentam a 

informação, em três tipos: 
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Relatórios descritivos, que descrevem as informações discriminando-as 

nominalmente, ou seja, informações sobre unidades executoras são apresentadas 

segundo os nomes de cada uma das unidades.  
 

Relatórios quantitativos, que apresentam as informações numéricas referentes às 

informações, ou seja, porte e nível de gestão dos municípios são apresentados através da 

quantidade de municípios com determinadas características, mas sem discriminar quais 

são estes municípios; 
 

Relatórios de informações cadastrais, que apresentam informações de endereço 

e contato dos órgãos e unidades a que se referem. 
 

Ao todo, são 30 relatórios descritivos, 3 relatórios quantitativos e 4 relatórios cadastrais. 

Para acessá-los, basta clicar na seta do lado direito de cada uma das caixas de opção e 

selecionar qual relatório se deseja. 
 

 

Características comuns a todos os relatórios 

Todos os relatórios gerados pelo sistema PMASweb2014 oferecem as opções de gerar um 

arquivo em Excel2 e de serem impressos. Essas opções estão disponíveis através dos 

botões localizados na parte superior de cada relatório: 
 

 
 

Os relatórios apresentam um cabeçalho que identifica o tipo de relatório (se descritivo, 

quantitativo ou cadastral), o número do relatório, o nome do relatório, além da data e 

horário em que foi extraído do sistema. Além disso, traz a informação de quais foram os 

filtros utilizados pelo usuário quando da solicitação do relatório: 

 

 

Todas essas informações também ficam disponíveis quando da impressão do relatório ou 

no arquivo Excel gerado a partir dele. 

 

Geração de arquivo Excel 

Para gerar um arquivo excel a partir de um relatório do sistema, clique no botão Gerar 

Excel e siga os passos: 

                                                           
2
 Os arquivos são gerados na versão 1997-2003 do Microsoft Excel com a intenção de prevenir eventuais 

incompatibilidades com outras versões do mesmo aplicativo. 
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1) Escolha a opção de abrir o arquivo em seu computador; 

2) Você verá a seguinte caixa de diálogo: 

 
3) Clique em “Sim” e estará aberto uma planilha em excel; 

4) Caso deseje salvar o arquivo em seu computador para utilização posterior, 

clique na opção “Salvar como...” do aplicativo excel, escolha um nome que 

identifique o arquivo e no tipo de arquivo modifique a opção Página da Web 

para “Pasta de Trabalho do Excel”. Feito isso, clique em “Salvar”. 

 

 
 

 
 

 

Filtros dos relatórios descritivos 

Todos os relatórios descritivos 

apresentam o filtro de abrangência 

das informações solicitadas: todo o 

Estado de São Paulo, por DRADS, por 

um ou mais municípios de quaisquer 

regiões, por macrorregião, por região 

metropolitana, por porte do município 

ou por nível de gestão municipal3. 

Estas alternativas estão disponíveis 

numa segunda caixa de opções, abaixo daquela onde se escolhe qual o relatório que se 

deseja. 

 

As opções disponíveis para a escolha da abrangência dos resultados que serão exibidos 

nos relatórios podem ser assim descritas: 

 

- “Estado”: Esta alternativa trará uma lista com todos os 645 municípios que 

compõem o Estado de São Paulo; também no caso de não ser escolhida nenhuma das 

opções de abrangência, serão exibidos os resultados de todos os municípios paulistas, 

sem aplicação de nenhum filtro de abrangência; 

 

                                                           
3
 A identificação das DRADS, macrorregiões e regiões metropolitanas do Estado de São Paulo constam de 

anexos ao final deste documento. 
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- “DRADS”: ao se escolher esta alternativa, será aberta outra caixa de opções para 

que seja escolhida uma ou mais DRADS sobre a(s) qual(is) se deseja as informações 

municipais. Assim, por exemplo, caso seja escolhida a DRADS Alta Sorocabana, serão 

apresentadas as informações relativas aos 32 municípios que compõem esta DRADS. 
  

 

 

Para escolher as DRADS basta clicar sobre o nome no quadro à esquerda da tela (DRADS 

disponíveis) e depois clicar sobre a primeira seta: . Ao fazer isso, o nome da DRADS 

aparecerá para o quadro do lado direito da tela (DRADS selecionadas). Esta operação 

pode ser feita tantas vezes quantas forem as DRADS que se deseja. Caso haja um erro na 

seleção da DRADS, é possível retornar a DRADS selecionada para o quadro de DRADS 

disponíveis fazendo-se a operação inversa, com a seta . 

Caso sejam escolhidas todas as DRADS (clicando-se na seta ), o relatório se 

apresentará idêntico ao da primeira alternativa “Estado”. 

 

- “Município”: ao se escolher esta alternativa, também será aberta outra caixa de 

opções para que seja escolhido um ou mais municípios sobre o(s) qual(is) se deseja as 

informações. O processo de escolha 

de municípios é igual ao descrito 

acima para as DRADS. Também no 

caso de serem escolhidos todos os 

municípios, o relatório se 

apresentará idêntico ao da primeira 

alternativa “Estado”. 
 

 

- “Macrorregião”: de maneira semelhante aos tópicos anteriores, também será 

aberta uma caixa de opções quando se opta pela alternativa de Macrorregiões. Essas 

macrorregiões são utilizadas para a organização do trabalho de supervisão e 

acompanhamento da Coordenadoria de Ação Social (CAS) da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDS). 
 

- “Região Metropolitana”: como nos casos anteriores, também uma caixa de 

opções será aberta quando se opta pela alternativa de Região Metropolitana, oferecendo 

a opção de escolha de uma ou mais das quatro regiões metropolitanas do Estado de São 

Paulo: Baixada Santista, Campinas e Grande São Paulo e/ou Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. 



 Página 11 

 

- “Porte do município”: quando se escolher esta alternativa, será aberta uma caixa 

de opções para que sejam apresentadas as informações do relatório de acordo com o 

porte dos municípios que tiver sido selecionado dentre as opções: Pequeno I, Pequeno II, 

Médio, Grande e Metrópole. 
 

- “Nível de gestão do município”: quando se opta por esta alternativa, será aberta 

uma caixa de opções para que os relatórios tragam informações apenas dos municípios 

que estejam no nível de gestão selecionado, de acordo com as opções: Inicial, Básica, 

Plena ou Não habilitado à gestão municipal. 

 

 

     IMPORTANTE!!! 
Quando não houver seleção de nenhuma das alternativas no 

filtro de abrangência, o relatório retornará dados de todos os 

municípios do Estado. 

 

 

Outros filtros presentes nos relatórios descritivos 

Além do filtro descrito anteriormente, alguns relatórios possuem outros filtros 

relacionados a informações específicas. Nesses casos, iremos descrevê-los mais à frente, 

na página 24, em “Orientações adicionais para consulta dos relatórios descritivos”. 
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Relatórios descritivos 

 
 

1 Informações municipais básicas 
Nome do Município, DRADS, Situação do Plano, Nível de Gestão, Porte, Número de Habitantes, Quantidade 
de CRAS implantados e previstos, Data da próxima implantação de CRAS, Quantidade de CREAS implantados 
e previstos, Data da próxima implantação de CREAS, Quantidade de Centros Pop implantados e previstos, 
Data da próxima implantação de Centro Pop 

 

 

 

2 Informações básicas por DRADS 
Nome da DRADS, Nº de habitantes, Quantidade de CRAS implantados e previstos, Quantidade de CREAS 
implantados e previstos, Quantidade de Centros Pop implantados e previstos 

 

 

 

3 Organização do Órgão Gestor da Assistência Social 
Nome do Município, DRADS, Estrutura do Órgão Gestor, Nível de escolaridade do gestor, Formação do 
gestor, Total de trabalhadores do órgão gestor, Se possui equipes específicas de Proteção Social Básica, 
Proteção Social Especial, Vigilância Socioassistencial e dos programas de transferência de renda no município 
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4 Recursos humanos do Órgão Gestor 
Nome do Município, DRADS, Denominação do Órgão Gestor, Total de trabalhadores, Níveis de escolaridade 
dos trabalhadores, Área de formação dos trabalhadores de nível superior (Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, 
Sociologia, Antropologia, Terapia Ocupacional, Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Economia Doméstica, 

Outras), Indicações de quantos trabalhadores possuem pós-graduação e quantos estagiários existem no 
órgão gestor 
 

continua ... 

...continuação 

 
 

 

5 Informações sobre o FMAS 
Nome do Município, DRADS, CNPJ do FMAS, Condição do CNPJ (se matriz ou filial), Nº da Lei de Criação do 
FMAS, Se o FMAS está legalmente regulamentado, Nº do Decreto de Regulamentação do FMAS, Se o FMAS 
constitui-se como Unidade Orçamentária, Nome do gestor do FMAS 

 

 

 

6 Conselhos existentes nos municípios 
Nome do Município, DRADS, Informa a existência ou não no Município de: CMAS, CMDCA, Conselhos 
Tutelares, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho de Segurança Alimentar, 
Conselho da Juventude, Conselho de Entorpecentes e Outros Conselhos 
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7 Análise diagnóstica 
Nome do Município, DRADS, Situação de vulnerabilidade ou risco, Classificação das situações de 
vulnerabilidade numa escala decrescente da intensidade com que ela se apresenta no município, Estimativa 
de demanda para o ano de 2014, Quantidade de serviços existentes que já atendem esta demanda 
 
 

 

 

8 Rede de serviços socioassistenciais 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, Nome do Local de Execução, Proteção Social, Tipo de Serviço, Abrangência, Previsão 
mensal e anual de nº de atendidos, Características dos Usuários (Sexo, Região de moradia), Nº de 
trabalhadores no local de execução e apenas no serviço, Demanda prioritária atendida pelo serviço, e Origem 
dos recursos de cofinanciamento via Fundos (FMAS, FMDCA, FMI,FEAS, FEDCA, FEI, FNAS, FNDCA, FNI, 
Recursos privados, Convênios diretos com o Estado) 
 
 

 continua ... 

...continuação 

 

 

8.1   Rede de serviços socioassistenciais (detalhamento) 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, Nome do Local de Execução, Proteção Social, Tipo de Serviço, Abrangência,  Previsão 
mensal e anual de nº de atendidos, Características dos Usuários (Sexo, Região de moradia, Situações 
especiais), Quantidade de trabalhadores no local de execução e no serviço, Demanda prioritária do serviço, 
Situação de vulnerabilidade ou risco atendida pelo serviço e principais situações vivenciadas pelos usuários 
do serviço, Trabalho social desenvolvido e Origem dos recursos de cofinanciamento via Fundos (FMAS, 
FMDCA, FMI,FEAS, FEDCA, FEI, FNAS, FNDCA, FNI, Recursos privados, e Convênios diretos com o Estado) 
 
 

 
continua ... 

 



 Página 15 

 

...continuação 

 
continua ... 

...continuação 

 

 

9 Atividades desenvolvidas pelos serviços socioassistenciais 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, Nome do Local de Execução, Proteção Social, Tipo de Serviço, Usuários, Previsão mensal e 
anual de nº de atendidos, Atividades desenvolvidas 

 

 

 

10 Funcionamento dos CRAS 
Código do CRAS no PMAS e no MDS, Nome do CRAS, Nome do Município, DRADS, Bairro onde se localiza, Nº 
de famílias referenciadas, Previsão anual de famílias atendidas, Dias de funcionamento por semana, Horas 
de funcionamento por semana, Nº total de funcionários, Se possui ou não equipe volante, Serviços 
desenvolvidos no CRAS 
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11 Funcionamento dos CREAS 
Código do CREAS no PMAS e no MDS, Nome do CREAS, Nome do Município, DRADS, Bairro onde se localiza, 
Previsão anual de atendidos, Dias de funcionamento por semana, Horas de funcionamento por semana, Nº 
total de funcionários, Serviços desenvolvidos no CREAS 

 

 

 

12 Funcionamento dos Centros Pop 
Código do Centro Pop no PMAS e no MDS, Nome do Centro Pop, Nome do Município, DRADS, Bairro onde se 
localiza, Previsão anual de atendidos, Dias de funcionamento por semana, Horas de funcionamento por 
semana, Nº total de funcionários, Serviços desenvolvidos no Centro Pop 

 

 

 

13 Recursos humanos das unidades executoras 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, Nome do Local de Execução, Total de trabalhadores, Níveis de escolaridade dos 
trabalhadores, Área de formação dos trabalhadores de nível superior, Indicações de quantos trabalhadores 
possuem pós-graduação e quantos estagiários existem na unidade 
 

 
continua ... 

...continuação 
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14 Programas e Projetos 
Nome do Município, DRADS, Nome do programa/projeto, Nível de abrangência, Início do programa/projeto, 
Número de serviços associados ao programa/projeto, Existência de parcerias estabelecidas e recursos 
investidos no programa/projeto (FMAS, Orçamento municipal, Outros fundos municipais, FEAS, Orçamento 
Estadual, Outros fundos estaduais, FNAS, Orçamento federal, Outros fundos nacionais, IGD-PBF, IGD-SUAS) 
 

 
continua ... 

...continuação 

 

 
15 Programa São Paulo Solidário 

Nome do Município, DRADS, Informações sobre a etapa de Busca Ativa: data de início, data de término, 
parcerias formalizadas, órgãos que executaram a busca ativa e recursos financeiros; Informações sobre a 
etapa de Agenda da Família: nº de agendas assinadas em 2013 e em 2014, órgãos que executam a agenda 
da família; Informações sobre a etapa Além da Renda: parcerias formalizadas, recursos financeiros e 
existência de integração com serviços 
 

continua ... 

...continuação 
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16 Programa São Paulo Amigo do Idoso 
Nome do Município, DRADS, Informações sobre o Renda Cidadã - Benefício Idoso (meta e previsão anual de 
repasse), Informações sobre valores de repasse de cofinanciamento estadual para construção de CCI e 
Centro-Dia e Informações sobre a existência de parcerias estabelecidas e integração com  serviços. 
 

 
 

17 Nº de beneficiários e recursos financeiros dos Programas de 
Transferência de Renda 
Nome do Município, DRADS, Meta pactuada para 2012, Previsão anual de repasse, Existência de parcerias e 
Integração com serviços socioassistenciais de cada um dos programas estaduais (Ação Jovem, Renda Cidadã, 
Renda Cidadã – Benefício Idoso), federais (Bolsa Família e PETI) e municipais 

 

 continua ... 

...continuação 

 

 

18 Informações sobre Programas Municipais de Transferência de Renda 
Nome do Município, DRADS, Nome do Programa, Tipo de beneficiários, Previsão mensal de beneficiários, 
Previsão anual de repasse 
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19 Nº de beneficiários e recursos financeiros dos Benefícios Continuados 
Nome do Município, DRADS, Estimativa mensal de beneficiários, previsão anual de repasse, Existência de 
parcerias e Integração com serviços socioassistenciais de cada um dos benefícios continuados federais: BPC-
Idoso e BPC-PCD 
 

 

  

20 Informações sobre os benefícios eventuais 
Nome do Município, DRADS, Tipo de benefício, Se existe ou não regulamentação municipal, Média semestral 
de beneficiários, Média semestral de benefícios concedidos, Formas como são repassados os benefícios, 
Responsável pela execução, Recursos financeiros 
 

 
continua ... 

...continuação 

 
 

 

21 Integração entre serviços, programas e benefícios 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, Nome do Local de Execução, Proteção Social, Tipo de Serviço, Previsão mensal e anual de 
nº de atendidos, Usuários, Nº de usuários atendidos no serviço que estão vinculados a programas de 
transferência de renda, benefícios continuados e ou benefícios eventuais 
 

 

continua ... 
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...continuação 

 

 
22 Ações planejadas para 2014 

Nome do Município, DRADS, Eixo da ação planejada, Identificação da ação, Nome da ação, Previsão de início 
e término da ação, Estimativa total de custo e Previsão das fontes e valores dos recursos financeiros para a 
execução da ação 
 

 
continua ... 

...continuação 

 

 
23 Ações de vigilância socioassistencial 

Nome do Município, DRADS, Se realiza ações de vigilância socioassistencial, Se realiza ações de vigilância de 
riscos e vulnerabilidades, Se realiza ações de vigilância sobre os padrões dos serviços, Se possui equipe 
específica de vigilância socioassistencial, Se possui sistema informatizado próprio, Quais as bases de dados 
que utiliza para a vigilância socioassistencial 
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24 Ações de monitoramento 
Nome do Município, DRADS, Se realiza ações de monitoramento, Qual órgão executa essas ações, Quais os 
tipos de rede de proteção são monitorados, Quais os procedimentos utilizados para o monitoramento 

 

 

 
 

25 Ações de avaliação 
Nome do Município, DRADS, Se realiza ações de avaliação, Qual órgão executa essas ações, Quais os 
procedimentos utilizados para a avaliação, Se foram realizadas pesquisas de avaliação recentemente 
 

 

 
 

26 Serviços estadualizados 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução, Nome do Município, DRADS, Tipo e nome da Unidade, 
Nome do Local de Execução, Endereço, Proteção Social, Tipo de Serviço, Usuários, Previsão mensal e anual de 
nº de atendidos, Origem dos recursos financeiros 
 

 continua ... 

...continuação 
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27 Serviços Intermunicipais 
Códigos PMAS da unidade e do local da execução e Identificação ID-SUAS, Nome do Município, DRADS, Tipo e 
Nome da Unidade, CNPJ, Nome do Local de Execução, Cidade onde se localiza, Proteção Social, Tipo de 
Serviço, Abrangência, Características dos Usuários (Sexo, Região de moradia), Nº de trabalhadores no local 
de execução e apenas no serviço, Demanda prioritária atendida pelo serviço, Previsão mensal e anual de nº 
de atendidos, e Origem dos recursos de cofinanciamento via Fundos (FMAS, FMDCA, FMI,FEAS, FEDCA, FEI, 
FNAS, FNDCA, FNI, Recursos privados) 
 

 
continua ... 

...continuação 

 
continua ... 

...continuação 

 
 
 

28 Distribuição dos recursos do cofinanciamento estadual, segundo as 
proteções sociais 
Nome do Município, DRADS, Previsão de repasse estadual (redes pública e privada) de acordo com cada nível 
de proteção social, e totais 

 

 continua ... 

...continuação 
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29 Distribuição dos recursos do cofinanciamento estadual, segundo os 
programas de trabalho 
Nome do Município, DRADS, Previsão de repasse estadual de acordo com cada programa de trabalho da CAF, 
e totais 
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3  Orientações adicionais para consulta das informações dos relatórios 

descritivos 
 

Todos os relatórios descritivos apresentam filtro dos dados com as seguintes opções de 

abrangência das informações: todo o Estado de São Paulo, por uma ou mais DRADS, por 

um ou mais municípios de quaisquer regiões, por macrorregião, por região 

metropolitana, por porte do município ou por nível de gestão municipal (para uma 

explicação mais detalhada, consulte a página 7 deste documento). 

 

Além do filtro referente à abrangência dos dados, alguns relatórios disponibilizam outros 

filtros passíveis de serem utilizados na consulta dos dados, visando facilitar o foco a ser 

dado em cada consulta. A seguir, indicamos quais são esses relatórios e quais os filtros 

adicionais que eles apresentam. 

 

Relatório Descritivo 7 – Análise Diagnóstica 

O relatório 7 sistematiza as informações referentes às diversas situações de 

vulnerabilidade e/ou risco diagnosticadas pelos municípios em seus planos, segundo cada 

uma dessas situações. 

Além do filtro de abrangência, comum aos demais relatórios, disponibilizam-se opções 

para escolha de uma das situações de vulnerabilidade e/ou risco registradas pelos 

municípios, ou ainda para o cruzamento de duas dessas situações. 

Assim, pode-se verificar a ocorrência de uma dessas situações em qualquer dos 

municípios paulistas escolhendo-a na primeira caixa de opções do filtro: 

 

Esta primeira opção escolhida poderá ser pesquisada em conjunto com outra situação 

utilizando-se o filtro da segunda caixa de opções, que apresenta exatamente as mesmas 

alternativas de escolha que a primeira. 

Situações de vulnerabilidade e/ou risco existentes no município

Existência de famílias sem acesso a alimentos de qualidade em quantidade adequada (insegurança alimentar)

Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda

Expressivo contingente de famílias com dificuldade de acesso a serviços públicos (saneamento básico, geração de renda, transporte, 

saúde, educação, convívio, segurança, habitação)

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

Alta porcentagem de pessoas idosas na população

Alta porcentagem de crianças e adolescentes na população

Desvantagens resultantes de deficiência

Existência e disseminação de preconceitos que geram intolerância ou discriminação social e/ou pessoal

Expressivo contingente de indivíduos egressos do sistema prisional

Pessoas em situação de rua

Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social

Prevalência de fatores de risco que levem ao uso indevido ou abusivo de substâncias psicoativas

Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos ou indivíduos

Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho

Desemprego entressafras

Ocupação de áreas de risco para moradia

Existência de fatores climáticos, ambientais e/ou estruturais que favoreçam fenômenos causadores de calamidades públicas
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Os dados ainda podem ser relacionados para que sejam exibidos resultados de qualquer 
uma das duas situações selecionadas ou apenas para aqueles municípios que 
diagnosticaram ambas as situações em seu plano. O resultado exibido no relatório 
dependerá da escolha das palavras “E” / “OU”. Assim, por exemplo, podemos pesquisar 
as situações de vulnerabilidade ou risco “Desemprego entressafras” e “Pessoas em 
situação de rua” de duas formas: 

• Se escolher essas duas situações e a palavra “OU”, serão exibidos todos os 
municípios que registraram qualquer uma delas em seu diagnóstico; 

• Se escolher essas duas situações e a palavra “E”, serão exibidos apenas os 
municípios que registraram ambas as situações em seu diagnóstico. 

Os dados apresentados no corpo do relatório, além das situações de vulnerabilidade 

selecionadas, indicam o nível de gravidade desta(s) situação(ões) no município, segundo 

indicação do próprio órgão gestor municipal, qual é a demanda esperada para 

atendimento em 2014 e quantos serviços socioassistenciais existem no município para 

atendimento a essa demanda. 

 

Exemplo do Relatório Descritivo 7 – Análise Diagnóstica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª caixa de opções 

1ª caixa de opções 

Tipo de relação 
entre as opções 
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Relatório descritivo 8  - Rede de serviços socioassistenciais 

 

O relatório descritivo 8 informa sobre a rede de serviços socioassistenciais e possui uma 

série de filtros com o objetivo de facilitar a extração das informações e tornar mais rápido 

esse processo. 

 

IMPORTANTE!!! 

 

Caso não seja utilizado nenhum dos filtros, este relatório apresentará 

milhares de linhas de informações, cada linha referente a um dos serviços 

socioassistenciais prestados no Estado de São Paulo. Neste caso, o excessivo 

tamanho do arquivo poderá, inclusive, dificultar sua geração pelo sistema 

ou sua conversão em um arquivo Excel. 

 

 

Ao selecionar o relatório 8 irão aparecer as opções de filtro: Proteção Social, Tipo de 

Serviço, Usuários, Abrangência do Atendimento,  e Tipo de unidades. 

 

 
 

A opção de filtro “Proteção Social” possibilita que sejam selecionados apenas os serviços 

de Proteção Social Básica, ou Proteção Social Especial de Média Complexidade ou 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

A segunda opção de filtro, por “Tipo de Serviço”, só ficará ativa após a seleção do tipo de 

proteção social, ou seja, se for escolhida a Proteção Social Básica irão aparecer os serviços 

dessa proteção para escolha do usuário (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, etc.), e assim 

respectivamente para os outros níveis de proteção social, de acordo com a tipificação 

nacional dos serviços socioassistenciais: 
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Proteção Social 

Básica 

Serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas 

 

Proteção Social 

Especial de Média 

Complexidade 

Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias 

e indivíduos – PAEFI 

Serviço especializado em abordagem social 

Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) 
Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) 
Serviço de proteção social especial para pessoas com 

deficiência ou idosas e suas famílias 
Serviço especializado para pessoas em situação de rua 

 

Proteção Social 

Especial de Alta 

Complexidade 

Serviço de acolhimento institucional – Abrigo institucional 

Serviço de acolhimento institucional - Casa-lar 

Serviço de acolhimento institucional - Casa de passagem 
Serviço de acolhimento institucional - Residência inclusiva 
Serviço de acolhimento em república 
Serviço de acolhimento em família acolhedora 
Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e 

de emergências  

 

Em cada um dos níveis de proteção social existe a alternativa de “Serviço não tipificado 

pela Resolução nº 109 do CNAS, de 11/11/2009”. 
 

O filtro seguinte apresentará opções de Usuários de acordo com as alternativas 

selecionadas anteriormente de proteção social e tipo de serviço, também de acordo com 

a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais: 
 

Tipo de serviço Usuários 

Serviço de proteção e atendimento integral à família 

– PAIF 

• Famílias 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

• Crianças de até 6 anos 

• Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

• Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 

• Idosos com idade igual ou superior a 60 

anos 
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Serviço proteção social básica no domicílio para 

pessoas com deficiência e idosas 

• Pessoas com deficiência 

• Idosos 

• Pessoas com deficiência e idosos 

Serviço de proteção e atendimento especializado a 

famílias e indivíduos – PAEFI 

• Famílias e indivíduos 

Serviço especializado em abordagem social 

• Apenas crianças e adolescentes 

• Apenas jovens, adultos, idosos e famílias 

• Crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

idosos e famílias 

Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) 

• Adolescentes 

Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

• Adolescentes 

Serviço de proteção social especial para pessoas com 

deficiência ou idosas e suas famílias 

• Pessoas com deficiência, seus familiares e 

cuidadores 

• Idosos, seus familiares e cuidadores 

• Pessoas com deficiência e idosos, seus 

familiares e cuidadores 

Serviço especializado para pessoas em situação de 

rua 

• Apenas crianças e adolescentes 

• Apenas jovens, adultos, idosos e famílias 

• Crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

idosos e famílias 

Serviço de acolhimento institucional – Abrigo 

institucional 

• Crianças e adolescentes 

• Idosos 

• Mulheres em situação de violência 

• Adultos e famílias 

Serviço de acolhimento institucional - Casa-lar 
• Crianças e adolescentes 

• Idosos 

Serviço de acolhimento institucional - Casa de 

passagem 

• Adultos e famílias 

Serviço de acolhimento institucional - Residência 

inclusiva 

• Jovens e adultos com deficiência 

Serviço de acolhimento em república 

• Jovens de 18 a 21 anos – feminino 

• Jovens de 18 a 21 anos – masculino 

• Adultos – feminino 

• Adultos – masculino 

• Idosos 

Serviço de acolhimento em família acolhedora 

• Crianças 

• Crianças e adolescentes 

• Adolescentes 

Serviço de proteção em situações de calamidades 

públicas e de emergências  

• Famílias e indivíduos 

 

Existe ainda a possibilidade de utilização de outros dois filtros: um deles para escolha da 

abrangência dos serviços, com as opções para serviços de abrangência municipal ou 
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intermunicipal4, e o outro filtro para escolha dos tipos de Unidades, caso se deseje 

selecionar informações de serviços vinculados apenas a unidades públicas, unidades 

privadas CRAS, CREAS ou Centros Pop. 

Através deste relatório e de seus filtros, podemos nos informar rapidamente sobre 

quantos serviços de determinado tipo existem em todo o Estado de São Paulo ou em uma 

DRADS, qual sua previsão de atendimento anual ou os recursos financeiros que os 

mantém. Como exemplo, segue o relatório sobre os serviços de família acolhedora 

existentes no Estado de São Paulo: 

 

 
continua ... 

...continuação 

 
 

 

Relatório descritivo 8.1 – Rede de serviços socioassistenciais (Detalhamento) 
 

O relatório descritivo 8.1 é um desdobramento do relatório 8; apresenta dois filtros de 

informações além das que existem no relatório 8; esses filtros referem-se às situações de 

vulnerabilidade e/ou risco diagnosticadas pelo município que, por sua vez, estão 

relacionadas com situações específicas atendidas pelos serviços socioassistenciais. 

 

 

                                                           
4 Serviço intermunicipal refere-se àqueles mantidos por dois ou mais municípios através de consórcio, 

convênio, contrato ou outro tipo de acordo formal. 
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Utilizando esses filtros, podem ser selecionadas informações apenas sobre os serviços 

que atendam a determinada(s) situação(ões) de vulnerabilidade e/ou risco existentes no 

município, ou ainda apenas alguma(s) situação(ões) específicas. Podem ser escolhidas 

uma ou mais das situações em cada um dos filtros, ou ainda as mais diversas 

combinações que sejam necessárias para a consulta. As opções de situações que podem 

ser selecionadas são: 

 

 

Situações específicas vivenciadas por usuários atendidos no serviço 

Adolescentes (12 a 18 anos) em cumprimento de MSE 

Afastamento do convívio familiar (abandono/medida de proteção) 

Beneficiários de BPC 

Beneficiários de TR 

Deficiência física, motora ou sensorial 

Deficiência intelectual 

Dependência para realização das AVDs 

Desemprego 

Desemprego entressafras 

Discriminação por apresentar transtorno mental 

Discriminação por deficiência 

Discriminação por gênero 

Discriminação por motivos étnicos 

Discriminação por orientação sexual 

Discriminação por ter HIV soropositivo 

Egressos de MSE 

Egressos de trabalho infantil 

Egressos do sistema prisional 

Em descumprimento de condicionalidades dos programas de transferência de renda 

Situações de vulnerabilidade e/ou risco existentes no município

Existência de famílias sem acesso a alimentos de qualidade em quantidade adequada (insegurança alimentar)

Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda

Expressivo contingente de famílias com dificuldade de acesso a serviços públicos (saneamento básico, geração de renda, transporte, 

saúde, educação, convívio, segurança, habitação)

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

Alta porcentagem de pessoas idosas na população

Alta porcentagem de crianças e adolescentes na população

Desvantagens resultantes de deficiência

Existência e disseminação de preconceitos que geram intolerância ou discriminação social e/ou pessoal

Expressivo contingente de indivíduos egressos do sistema prisional

Pessoas em situação de rua

Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social

Prevalência de fatores de risco que levem ao uso indevido ou abusivo de substâncias psicoativas

Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos ou indivíduos

Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho

Desemprego entressafras

Ocupação de áreas de risco para moradia

Existência de fatores climáticos, ambientais e/ou estruturais que favoreçam fenômenos causadores de calamidades públicas
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Situações específicas vivenciadas por usuários atendidos no serviço (cont.) 

Em situação de rua apenas para subsistência 

Em situação de rua para moradia 

Em situação de violência física, psicológica ou negligência 

Em situação de violência sexual (abuso ou exploração) 

Encaminhados pela rede de Proteção Social Especial 

Exposição a riscos e vulnerabilidades temporárias por calamidade pública 

Exposição a riscos e vulnerabilidades temporárias por situações individuais  

Famílias sem condições de exercer temporariamente sua função protetiva 

Fragilização de vínculos familiares 

Habilitação e reabilitação social 

Insegurança alimentar (fome) 

Jovens (18 a 21 anos) em cumprimento de MSE 

Necessidade de acesso a programas, benefícios ou serviços socioassistenciais 

Necessidade de acesso a serviços de outros setores (documentação, educação, saúde, etc.) 

Pessoas em trânsito em razões de fluxos migratórios 

Prostituição 

Qualificação profissional insuficiente 

Refugiados ou outros imigrantes estrangeiros 

Renda insuficiente para subsistência 

Tráfico de pessoas 

Uso de substâncias psicoativas 

Vivência de isolamento social 

Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (crianças, adolescentes) 

Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos) 

 

 

Relatório descritivo 9 – Atividades desenvolvidas pelos serviços socioassistenciais 
 

O relatório descritivo 9 informa cada uma das atividades do trabalho social desenvolvido 

pelos serviços da rede socioassistencial. Além do filtro de abrangência comum a todos os 

relatórios, as informações podem ser filtradas por tipo de serviço.  

Ao selecionar o relatório 9 irão aparecer as opções de filtro: Proteção Social, Tipo de 

Serviço, Usuários e Tipo de unidades. 
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A opção de filtro “Proteção Social” possibilita que sejam selecionados apenas os serviços 

de Proteção Social Básica, ou Proteção Social Especial de Média Complexidade ou 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

A segunda opção de filtro, por “Tipo de Serviço”, só ficará ativa após a seleção do tipo de 

proteção social, ou seja, se for escolhida a Proteção Social Básica irão aparecer os serviços 

dessa proteção para escolha do usuário (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, etc.), e assim 

respectivamente para os outros níveis de proteção social, de acordo com a tipificação 

nacional dos serviços socioassistenciais. Em cada um dos níveis de proteção social existe 

ainda a alternativa de “Serviço não tipificado pela Resolução nº 109 do CNAS, de 

11/11/2009”. 
 

O filtro seguinte apresentará opções de Usuários de acordo com as alternativas 

selecionadas anteriormente de proteção social e tipo de serviço, também de acordo com 

a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. 
 

Existe também a possibilidade de utilização do filtro para escolha dos tipos de Unidades, 

caso se deseje selecionar informações de serviços vinculados apenas a unidades públicas, 

unidades privadas CRAS, CREAS ou Centros Pop. 

Para ter acesso às relações dos níveis de proteção social, serviços socioassistenciais e 

usuários, consulte as páginas 27 e 28 deste documento. 
 

As ações desenvolvidas por cada serviço são apresentadas no relatório de acordo com 

uma legenda numérica, pois apresentar as informações como texto diretamente deixaria 

o relatório com um formato extremamente grande. O código numérico correspondente a 

cada ação desenvolvida é o que consta na seguinte tabela: 
 

Legenda das Atividades Desenvolvidas 

1 – Acolhida 22 - Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio 

2 – Escuta 23 - Mobilização para o exercicio da cidadania 

3 – Estudo social 24 - Abrigamento 

4 – Visita domiciliar 25 - Ações voltadas para o desabrigamento 

5 - Elaboração de Plano de Acompanhamento Familiar - PAF 26 - Articulação da rede de serviços socioassistenciais 

6 – Elaboração de Plano Individual de Acompanhamento - PIA 27 - Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos 

7 – Elaboração de relatórios e/ou prontuários 
28 - Articulação com orgãos de capacitação e preparação para 
o trabalho 

8 – Orientação sociofamiliar 29 - Articulação com outras politicas setoriais 

9 – Orientação jurídico-social 30 - Conhecimento do território 

10 – Atendimento psicossocial 31 - Referência e contrarreferência 

11 - Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços 
locais 

32 - Busca ativa 

12 - Promoção de acesso a documentação pessoal 33 - Campanhas socioeducativas 

13 - Reingresso escolar 34 - Produção de orientações técnicas e materiais informativos 

14 - Diagnóstico e encaminhamento para cadastramento 
socioeconômico 

35 - Realização de palestras 
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Legenda das Atividades Desenvolvidas 

15 - Cadastramento socioeconômico 36 - Atividades comunitárias 

16 - Apoio à família na sua função protetiva 37 - Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana 

17 - Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social 38 - Grupo socioeducativos 

18 - Identificação e mobilização de família extensa ou ampliada 39 - Acompanhamento da frequência escolar 

19 - Fortalecimento da função protetiva da família 40 - Atividades artísticas/culturais 

20 - Desenvolvimento de autonomia pessoal 41 - Atividades físicas e esportivas 

21 - Informação, comunicação e defesa de direitos 42 - Atividades laborterápicas 

 

 

Relatório descritivo 13 – Recursos humanos das unidades executoras 
 

O relatório descritivo 13 informa a quantidade de trabalhadores e seus níveis de 

escolaridade em cada um dos serviços socioassistenciais da rede. Além do filtro de 

abrangência comum a todos os relatórios, as informações podem ser filtradas por tipo de 

serviço.  

Ao selecionar o relatório 13 irão aparecer as opções de filtro: Proteção Social, Tipo de 

Serviço, Usuários e Tipo de unidades. 
 

  
 

A opção de filtro “Proteção Social” possibilita que sejam selecionados apenas os serviços 

de Proteção Social Básica, ou Proteção Social Especial de Média Complexidade ou 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

A segunda opção de filtro, por “Tipo de Serviço”, só ficará ativa após a seleção do tipo de 

proteção social, ou seja, se for escolhida a Proteção Social Básica irão aparecer os serviços 

dessa proteção para escolha do usuário (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, etc.), e assim 

respectivamente para os outros níveis de proteção social, de acordo com a tipificação 

nacional dos serviços socioassistenciais. Em cada um dos níveis de proteção social existe 

ainda a alternativa de “Serviço não tipificado pela Resolução nº 109 do CNAS, de 

11/11/2009”. 
 

O filtro seguinte apresentará opções de Usuários de acordo com as alternativas 

selecionadas anteriormente de proteção social e tipo de serviço, também de acordo com 

a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. 
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Existe também a possibilidade de utilização do filtro para escolha dos tipos de Unidades, 

caso se deseje selecionar informações de serviços vinculados apenas a unidades públicas, 

unidades privadas CRAS, CREAS ou Centros Pop. 

 

Para ter acesso às relações dos níveis de proteção social, serviços socioassistenciais e 

usuários, consulte as páginas 27 e 28 deste documento. 
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Relatórios quantitativos 

 
 

1   Distribuição dos municípios segundo porte e nível de gestão 
Tabela cruzada com porte e nível de gestão dos municípios 

 

O primeiro relatório quantitativo apresenta-se em forma de uma tabela cruzada que traz o 

número de municípios segundo o porte populacional e o nível de gestão municipal em relação à 

Assistência Social. 

 

Este relatório não disponibiliza nenhum filtro, havendo apenas a possibilidade da informação 

sobre os 645 municípios paulistas. 
 

 

 

2 Quantidade de unidades, locais de execução e serviços 
Nome do Município, Nome da DRADS, Quantidade de unidade públicas e respectivos locais de execução e 
serviços, Quantidade de unidade privadas e respectivos locais de execução e serviços, Quantidade de CRAS e 
respectivos serviços, Quantidade de CREAS e respectivos serviços, Quantidade de Centros Pop e respectivos 
serviços, Quantidade total de unidades e respectivos locais de execução e serviços 
 

O segundo relatório quantitativo diz respeito à quantidade de unidades, locais de execução dos 
serviços e número de serviços socioassistenciais de acordo com a abrangência escolhida. A 
escolha da abrangência pode ser feita através do filtro que oferece as opções por Estado, DRADS, 
Município, Macrorregião ou Região Metropolitana. 

As informações são apresentadas em colunas separadas referentes às unidades públicas, 
unidades privadas, CRAS, CREAS e Centros Pop, além de uma coluna totalizando todas essas 
opções. 
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3 Distribuição dos municípios de acordo com as situações de 
vulnerabilidade apontadas 
Situação de vulnerabilidade ou risco, Foco da situação, Níveis de gravidade da situação, Total de referências 
à situação, Porcentagem em relação ao total 

O terceiro relatório quantitativo sistematiza as informações referentes às diversas situações de 
vulnerabilidade e/ou risco enumeradas pelos municípios em seus planos. 

Os dados apresentados no corpo do relatório indicam a quantidade de municípios que 
registraram determinada situação em seu plano e qual o nível de gravidade em que ela foi 
relacionada. 

As situações de vulnerabilidade ou risco são classificadas de 1 até 10 segundo uma escala 
descendente de intensidade com que ela se apresenta no município. Assim, no caso de serem 
enumeradas 10 situações, a mais grave deve ser classificada com o nível 1 e a menos grave com o 
nível 10. 
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Relatórios de informações cadastrais 
 

1   Cadastro das prefeituras municipais 
Nome do Município, Nome da DRADS, CNPJ do Município, Nome do Prefeito, Endereço da Prefeitura, Bairro, 
CEP, Telefone, Fax, Site e E.mail 

 

2 Cadastro dos Órgãos Gestores municipais da Assistência Social 
Nome do Município, Nome da DRADS, CNPJ do Órgão Gestor, Nome do Órgão Gestor, Nome do Gestor, 
Endereço do Órgão Gestor, Bairro, CEP, Telefone, Fax, Site e E.mail 

Os dois primeiros relatórios de informações cadastrais disponibilizam os endereços, 
nomes dos responsáveis e formas de contato (telefone, fax, site, endereço eletrônico) dos 
órgãos a que se referem. Estes relatórios não permitem nenhuma seleção de 
abrangência, ou seja, sempre serão apresentadas as informações dos 645 municípios 
paulistas. 

 

 

 

 

 

3 Cadastro dos Conselhos Municipais de Assistência Social 
Nome do Município, Nome da DRADS, Nome do Conselho, Nome do presidente do Conselho, Endereço do 
Conselho, Bairro, CEP, Telefone, Fax e E.mail 
 

Este relatório disponibiliza os endereços, nomes dos responsáveis e formas de contato 
(telefone, fax, site, endereço eletrônico) dos Conselhos a que se referem. Apresenta dois 
filtros de informações: um para escolha de qual tipo de Conselho e outra para determinar 
a abrangência das informações do relatório. No caso de não ser feita nenhuma escolha 
nestes filtros fará com que todas as informações de todos os Conselhos existentes no 
Estado de São sejam apresentadas. 
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Exemplo do relatório de informações cadastrais 3: 
 

 
 
 

4 Cadastro dos locais de execução dos serviços 
Nome do Município, Nome da DRADS, Código da Unidade no PMAS, Tipo de unidade, Nome da unidade, 
CNPJ da unidade, Nome do local de execução, Nome do técnico responsável / Coordenador, Endereço do 
local de execução, Bairro, CEP, Telefone, Fax e E.mail 

 
O quarto relatório de informações cadastrais disponibiliza informações de endereço e 
contato dos locais de execução dos serviços socioassistenciais de todo o Estado de São 
Paulo. Permite que o usuário escolha diversas opções para a abrangência das 
informações, disponibilizando cinco tipos de filtros: 
 

- nível de Proteção Social, através do qual se pode escolher entre locais de serviços 

vinculados à proteção social básica, especial de média complexidade ou especial de alta 

complexidade; 
 

- tipo de serviço socioassistencial, que está vinculado à proteção social escolhida 

anteriormente e traz as opções dos serviços para cada um dos níveis de proteção social; 
 

- usuários que se utilizam do serviço, também vinculado ao tipo de serviço 

socioassistencial escolhido, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; 
 

- tipo de unidade à qual estão vinculados os locais de serviços, com opções 

distintas para locais de serviços vinculados a unidades públicas, unidades privadas, CRAS, 

CREAS ou Centro Pop; e 
 

- abrangência das informações, com as opções de Estado, DRADS, Município, 

Macrorregião, Região Metropolitana, Porte do município, Nível de gestão do município. 
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Exemplo do relatório de informações cadastrais 4: 
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ANEXO I 
 

 

 

DIRETORIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DRADS) 

E 

MUNICÍPIOS DE SUA ABRANGÊNCIA 
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DRADS: ALTA NOROESTE em Araçatuba       

Municípios:         

1. Alto Alegre 11. Brejo Alegre 21. Guararapes 31. Nova Independência 41. Suzanápolis 

2. Andradina 12. Buritama 22. Guzolândia 32. Nova Luzitânia 42. Turiúba 

3. Araçatuba 13. Castilho 23. Ilha Solteira 33. Penápolis 43. Valparaíso 

4. Auriflama 14. Clementina 24. Itapura 34. Pereira Barreto   

5. Avanhandava 15. Coroados 25. Lavínia 35. Piacatu   

6. Barbosa 16. Gabriel Monteiro 26. Lourdes 36. Rubiácea   

7. Bento de Abreu 17. Gastão Vidigal 27. Luiziânia 37. Santo Antonio do Aracanguá   

8. Bilac 18. General Salgado 28. Mirandópolis 38. Santópolis do Aguapeí   

9. Birigui 19. Glicério 29. Murutinga do Sul 39. São João do Iracema   

10. Braúna 20. Guaraçaí 30. Nova Castilho 40. Sud Mennucci   

 
DRADS: ALTA PAULISTA em Dracena   

Municípios:     

1. Adamantina 11. Nova Guataporanga 21. São João do Pau d'Alho 

2. Dracena 12. Osvaldo Cruz 22. Tupi Paulista 

3. Flora Rica 13. Ouro Verde   

4. Flórida Paulista 14. Pacaembu   

5. Inúbia Paulista 15. Panorama   

6. Irapuru 16. Paulicéia   

7. Junqueirópolis 17. Pracinha   

8. Lucélia 18. Sagres   

9. Mariápolis 19. Salmourão   

10. Monte Castelo 20. Santa Mercedes   

 
DRADS: ALTA SOROCABANA em Presidente Prudente 

Municípios: 

1. Alfredo Marcondes 11. João Ramalho 21. Presidente Prudente 31. Tarabai 

2. Álvares Machado 12. Marabá Paulista 22. Presidente Venceslau 32. Teodoro Sampaio 

3. Anhumas 13. Martinópolis 23. Rancharia   

4. Caiabu 14. Mirante do Paranapanema 24. Regente Feijó   

5. Caiuá 15. Nantes 25. Ribeirão dos Índios   

6. Emilianópolis 16. Narandiba 26. Rosana   

7. Estrela do Norte 17. Piquerobi 27. Sandovalina   

8. Euclides da Cunha Paulista 18. Pirapozinho 28. Santo Anastácio   

9. Iepê 19. Presidente Bernardes 29. Santo Expedito   

10. Indiana 20. Presidente Epitácio 30. Taciba   

 



 Página 42 

 

DRADS ARARAQUARA   

Municípios:     

1. Américo Brasiliense 11. Ibaté 21. Santa Lúcia 

2. Araraquara 12. Ibitinga 22. Santa Rita do Passa Quatro 

3. Boa Esperança do Sul 13. Itápolis 23. São Carlos 

4. Borborema 14. Matão 24. Tabatinga 

5. Cândido Rodrigues 15. Motuca 25. Taquaritinga 

6. Descalvado 16. Nova Europa 26. Trabiju 

7. Dobrada 17. Porto Ferreira   

8. Dourado 18. Ribeirão Bonito   

9. Fernando Prestes 19. Rincão   

10. Gavião Peixoto 20. Santa Ernestina   

 
DRADS AVARÉ   

Municípios:     

1. Águas de Santa Bárbara 11. Fartura 21. Ribeirão do Sul 

2. Arandu 12. Iaras 22. Salto Grande 

3. Avaré 13. Ipaussu 23. Santa Cruz do Rio Pardo 

4. Barão de Antonina 14. Itaí 24. São Pedro do Turvo 

5. Bernardino de Campos 15. Itaporanga 25. Sarutaiá 

6. Canitar 16. Manduri 26. Taguaí 

7. Cerqueira César 17. Óleo 27. Taquarituba 

8. Chavantes 18. Ourinhos 28. Tejupá 

9. Coronel Macedo 19. Paranapanema 29. Timburi 

10. Espírito Santo do Turvo 20. Piraju   

 
DRADS BAIXADA SANTISTA em Santos 

Municípios:   

1. Bertioga 
 

2. Cubatão 
 

3. Guarujá 
 

4. Itanhaém 
 

5. Mongaguá 
 

6. Peruíbe 
 

7. Praia Grande 
 

8. Santos 
 

9. São Vicente 
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DRADS BARRETOS 

Municípios:   

1. Altair 11. Monte Azul Paulista 

2. Barretos 12. Olímpia 

3. Bebedouro 13. Pirangi 

4. Cajobi 14. Severínia 

5. Colina 15. Taiaçu 

6. Colômbia 16. Taiúva 

7. Embaúba 17. Terra Roxa 

8. Guairá 18. Viradouro 

9. Guaraci 19. Vista Alegre do Alto 

10. Jaborandi   

 
DRADS BAURU 

Municípios:       

1. Agudos 11. Cabrália Paulista 21. Itaju 31. Pirajuí 

2. Arealva 12. Cafelândia 22. Itapuí 32. Piratininga 

3. Avaí 13. Dois Córregos 23. Jaú 33. Pongaí 

4. Balbinos 14. Duartina 24. Lençóis Paulista 34. Presidente Alves 

5. Bariri 15. Getulina 25. Lins 35. Promissão 

6. Barra Bonita 16. Guaiçara 26. Lucianópolis 36. Reginópolis 

7. Bauru 17. Guaimbê 27. Macatuba 37. Sabino 

8. Bocaina 18. Guarantã 28. Mineiros do Tietê 38. Ubirajara 

9. Boracéia 19. Iacanga 29. Paulistânia 39. Uru 

10. Borebi 20. Igaraçu do Tietê 30. Pederneiras   

 
DRADS BOTUCATU 

Municípios:   

1. Anhembi 11. Pratânia 

2. Areiópolis 12. São Manuel 

3. Bofete 13. Torre de Pedra 

4. Botucatu   

5. Conchas   

6. Itatinga   

7. Laranjal Paulista   

8. Pardinho   

9. Pereiras   

10. Porangaba   
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DRADS CAMPINAS         

Municípios: 

1. Águas de Lindóia 11. Cosmópolis 21. Jundiaí 31. Pedreira 41. Vargem 

2. Americana 12. Engenheiro Coelho 22. Lindóia 32. Pinhalzinho 42. Várzea Paulista 

3. Amparo 13. Holambra 23. Louveira 33. Piracaia 43. Vinhedo 

4. Artur Nogueira 14. Hortolândia 24. Monte Alegre do Sul 34. Santa Bárbara d'Oeste   

5. Atibaia 15. Indaiatuba 25. Monte Mor 35. Santo Antonio de Posse   

6. Bom Jesus dos Perdões 16. Itatiba 26. Morungaba 36. Serra Negra   

7. Bragança Paulista 17. Itupeva 27. Nazaré Paulista 37. Socorro   

8. Cabreúva 18. Jaguariúna 28. Nova Odessa 38. Sumaré   

9. Campinas 19. Jarinu 29. Paulínia 39. Tuiuti   

10. Campo Limpo Paulista 20. Joanópolis 30. Pedra Bela 40. Valinhos   

 

 

 
CAPITAL em São Paulo 

Municípios: 

1. São Paulo 

 

 

 
DRADS FERNANDÓPOLIS 

Municípios: 

1. Álvares Florence 11. Floreal 21. Mira Estrela 31. Pontes Gestal 41. São Francisco 

2. Américo de Campos 12. Guarani d'Oeste 22. Monções 32. Populina 42. São João das Duas Pontes 

3. Aparecida d'Oeste 13. Indiaporã 23. Nhandeara 33. Riolândia 43. Sebastianópolis do Sul 

4. Aspásia 14. Jales 24. Nova Canaã Paulista 34. Rubinéia 44. Três Fronteiras 

5. Cardoso 15. Macaubal 25. Ouroeste 35. Santa Albertina 45. Turmalina 

6. Cosmorama 16. Macedônia 26. Palmeira d'Oeste 36. Santa Clara d'Oeste 46. Urânia 

7. Dirce Reis 17. Magda 27. Paranapuã 37. Santa Fé do Sul 47. Valentim Gentil 

8. Dolcinópolis 18. Marinópolis 28. Parisi 38. Santa Rita d'Oeste 48. Vitória Brasil 

9. Estrela d'Oeste 19. Meridiano 29. Pedranópolis 39. Santa Salete 49. Votuporanga 

10. Fernandópolis 20. Mesópolis 30. Pontalinda 40. Santana da Ponte Pensa   
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DRADS FRANCA   

Municípios:     

1. Aramina 11. Jeriquara 21. Sales Oliveira 

2. Batatais 12. Miguelópolis 22. São Joaquim da Barra 

3. Buritizal 13. Morro Agudo 23. São José da Bela Vista 

4. Cristais Paulista 14. Nuporanga   

5. Franca 15. Orlândia   

6. Guará 16. Patrocínio Paulista   

7. Igarapava 17. Pedregulho   

8. Ipuã 18. Restinga   

9. Itirapuã 19. Ribeirão Corrente   

10. Ituverava 20. Rifaina   

 
DRADS GRANDE SÃO PAULO ABC em Santo André 

Municípios:   

1. Diadema 
 

2. Mauá 
 

3. Ribeirão Pires 
 

4. Rio Grande da Serra 
 

5. Santo André 
 

6. São Bernardo 
 

7. São Caetano 
 

 
DRADS GRANDE SÃO PAULO LESTE em Mogi das Cruzes 

Municípios:   

1. Arujá 
 

2. Biritiba Mirim 
 

3. Ferraz de Vasconcelos 
 

4. Guararema 
 

5. Itaquaquecetuba 
 

6. Mogi das Cruzes 
 

7. Poá 
 

8. Salesópolis 
 

9. Suzano 
 

10 Santa Isabel 
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DRADS GRANDE SÃO PAULO NORTE em Guarulhos 

Municípios:   

1. Caieiras 
 

2. Cajamar 
 

3. Francisco Morato 
 

4. Franco da Rocha 
 

5. Guarulhos 
 

6. Mairiporã 
 

 
DRADS GRANDE SÃO PAULO OESTE em Osasco 

Municípios:   

1. Barueri 11. Pirapora do Bom Jesus 

2. Carapicuíba 12. Santana do Parnaíba 

3. Cotia 13. São Lourenço da Serra 

4. Embu das Artes 14. Taboão da Serra 

5. Embu-Guaçu 15. Vargem Grande Paulista 

6. Itapecerica da Serra   

7. Itapevi   

8. Jandira   

9. Juquitiba   

10. Osasco   

 
DRADS ITAPEVA 

Municípios:   

1. Apiaí 11. Itapirapuã Paulista 

2. Barra do Chapéu 12. Itararé 

3. Bom Sucesso de Itararé 13. Nova Campina 

4. Buri 14. Ribeira 

5. Capão Bonito 15. Ribeirão Branco 

6. Guapiara 16. Ribeirão Grande 

7. Iporanga 17. Riversul 

8. Itaberá 18. Taquarivaí 

9. Itaóca   

10. Itapeva   
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DRADS MARÍLIA     

Municípios: 

1. Álvaro de Carvalho 11. Fernão 21. Maracaí 31. Pompéia 

2. Alvinlândia 12. Florínia 22. Marília 32. Quatá 

3. Arco-Íris 13. Gália 23. Ocauçu 33. Queiroz 

4. Assis 14. Garça 24. Oriente 34. Quintana 

5. Bastos 15. Herculândia 25. Oscar Bressane 35. Rinópolis 

6. Borá 16. Iacri 26. Palmital 36. Tarumã 

7. Campos Novos Paulista 17. Ibirarema 27. Paraguaçu Paulista 37. Tupã 

8. Cândido Mota 18. Júlio Mesquita 28. Parapuã 38. Vera Cruz 

9. Cruzália 19. Lupércio 29. Pedrinhas Paulista   

10. Echaporã 20. Lutécia 30. Platina   

 
DRADS MOGIANA em São João da Boa Vista 

Municípios:   

1. Aguaí 11. Mogi Guaçu 

2. Águas da Prata 12. Moji-Mirim 

3. Caconde 13. Santa Cruz das Palmeiras 

4. Casa Branca 14. Santo Antonio do Jardim 

5. Divinolândia 15. São João da Boa Vista 

6. Espírito Santo do Pinhal 16. São José do Rio Pardo 

7. Estiva Gerbi 17. São Sebastião da Grama 

8. Itapira 18. Tambaú 

9. Itobi 19. Tapiratiba 

10. Mococa 20. Vargem Grande do Sul 

 
DRADS PIRACICABA 

Municípios: 

1. Águas de São Pedro 11. Ipeúna 21. Rio das Pedras 

2. Analândia 12. Iracemápolis 22. Saltinho 

3. Araras 13. Itirapina 23. Santa Cruz da Conceição 

4. Brotas 14. Leme 24. Santa Gertrudes 

5. Capivari 15. Limeira 25. Santa Maria da Serra 

6. Charqueada 16. Mombuca 26. São Pedro 

7. Conchal 17. Piracicaba 27. Torrinha 

8. Cordeirópolis 18. Pirassununga   

9. Corumbataí 19. Rafard   

10. Elias Fausto 20. Rio Claro   
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DRADS RIBEIRÃO PRETO 

Municípios: 

1. Altinópolis 11. Jardinópolis 21. São Simão 

2. Barrinha 12. Luís Antônio 22. Serra Azul 

3. Brodowski 13. Monte Alto 23. Serrana 

4. Cajuru 14. Pitangueiras 24. Sertãozinho 

5. Cássia dos Coqueiros 15. Pontal 25. Taquaral 

6. Cravinhos 16. Pradópolis   

7. Dumont 17. Ribeirão Preto   

8. Guariba 18. Santa Cruz da Esperança   

9. Guatapará 19. Santa Rosa do Viterbo   

10. Jaboticabal 20. Santo Antonio da Alegria   

 
DRADS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Municípios: 

1. Adolfo 11. Icém 21. Monte Aprazível 31. Palmares Paulista 41. Tabapuã 

2. Ariranha 12. Ipiguá 22. Neves Paulista 32. Paraíso 42. Tanabi 

3. Bady Bassitt 13. Irapuã 23. Nipoã 33. Paulo de Faria 43. Ubarana 

4. Bálsamo 14. Itajobi 24. Nova Aliança 34. Pindorama 44. Uchôa 

5. Catanduva 15. Jaci 25. Nova Granada 35. Planalto 45. União Paulista 

6. Catiguá 16. José Bonifácio 26. Novais 36. Poloni 46. Urupês 

7. Cedral 17. Marapoama 27. Novo Horizonte 37. Potirendaba 47. Zacarias 

8. Elisiário 18. Mendonça 28. Onda Verde 38. Sales   

9. Guapiaçu 19. Mirassol 29. Orindiúva 39. Santa Adélia   

10. Ibirá 20. Mirassolândia 30. Palestina 40. São José do Rio Preto   

 
DRADS SOROCABA 

Municípios:       

1. Alambari 11. Guareí 21. Quadra 31. Votorantim 

2. Alumínio 12. Ibiúna 22. Salto   

3. Angatuba 13. Iperó 23. Salto de Pirapora   

4. Araçariguama 14. Itapetininga 24. São Miguel Arcanjo   

5. Araçoiaba da Serra 15. Itu 25. São Roque   

6. Boituva 16. Jumirim 26. Sarapuí   

7. Campina do Monte Alegre 17. Mairinque 27. Sorocaba   

8. Capela do Alto 18. Piedade 28. Tapiraí   

9. Cerquilho 19. Pilar do Sul 29. Tatuí   

10. Cesário Lange 20. Porto Feliz 30. Tietê   
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DRADS VALE DO PARAÍBA em São José dos Campos 

Municípios: 

1. Aparecida 11. Cunha 21. Natividade da Serra 31. São Bento do Sapucaí 

2. Arapeí 12. Guaratinguetá 22. Paraibuna 32. São José do Barreiro 

3. Areias 13. Igaratá 23. Pindamonhangaba 33. São José dos Campos 

4. Bananal 14. Ilhabela 24. Piquete 34. São Luís do Paraitinga 

5. Caçapava 15. Jacareí 25. Potim 35. São Sebastião 

6. Cachoeira Paulista 16. Jambeiro 26. Queluz 36. Silveiras 

7. Campos do Jordão 17. Lagoinha 27. Redenção da Serra 37. Taubaté 

8. Canas 18. Lavrinhas 28. Roseira 38. Tremembé 

9. Caraguatatuba 19. Lorena 29. Santa Branca 39. Ubatuba 

10. Cruzeiro 20. Monteiro Lobato 30. Santo Antonio do Pinhal   

 
DRADS VALE DO RIBEIRA em Registro 

Municípios:   

1. Barra do Turvo 11. Pariquera-Açu 

2. Cajati 12. Pedro de Toledo 

3. Cananéia 13. Registro 

4. Eldorado 14. Sete Barras 

5. Iguape   

6. Ilha Comprida   

7. Itariri   

8. Jacupiranga   

9. Juquiá   

10. Miracatu   
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ANEXO II 
 

 

 

ABRANGÊNCIA DAS 

MACRORREGIÕES 
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Macrorregião I 

DRADS Campinas 

DRADS Mogiana 

DRADS Piracicaba 

DRADS Sorocaba 

 

Macrorregião II 

DRADS Alta Noroeste 

DRADS Alta Paulista 

DRADS Alta Sorocabana 

DRADS Fernandópolis 

DRADS São José do Rio Preto 

 

Macrorregião III 

DRADS Araraquara 

DRADS Barretos 

DRADS Franca 

DRADS Ribeirão Preto 

 

Macrorregião IV 

DRADS Avaré 

DRADS Bauru 

DRADS Botucatu 

DRADS Itapeva 

DRADS Marília 

 

Macrorregião V 

DRADS Baixada Santista 

DRADS Vale do Paraíba 

DRADS Vale do Ribeira 

 

Macrorregião VI 

DRADS Capital 

DRADS Grande São Paulo ABC 

DRADS Grande São Paulo Leste 

DRADS Grande São Paulo Norte 

DRADS Grande São Paulo Oeste 
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ANEXO III 
 

 

 

ABRANGÊNCIA DAS 

REGIÕES METROPOLITANAS 
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RM Baixada Santista 

Municípios: 

1. Bertioga 

2. Cubatão 

3. Guarujá 

4. Itanhaém 

5. Mongaguá 

6. Peruíbe 

7. Praia Grande 

8. Santos 

9. São Vicente 

 

RM Campinas 

Municípios: 

1. Americana 

2. Artur Nogueira 

3. Campinas 

4. Cosmópolis 

5. Engenheiro Coelho 

6. Holambra 

7. Hortolândia 

8. Indaiatuba 

9. Itatiba 

10. Jaguariúna 

11. Monte Mor 

12. Nova Odessa 

13. Paulínia 

14. Pedreira 

15. Santa Bárbara d'Oeste 

16. Santo Antonio de Posse 

17. Sumaré 

18. Valinhos 

19. Vinhedo 

 

 

 

 

 

 

RM São Paulo 

Municípios: 

1. Arujá 

2. Barueri 

3. Biritiba Mirim 

4. Caieiras 

5. Cajamar 

6. Carapicuíba 

7. Cotia 

8. Diadema 

9. Embu das Artes 

10. Embu-Guaçu 

11. Ferraz de Vasconcelos 

12. Francisco Morato 

13. Franco da Rocha 

14. Guararema 

15. Guarulhos 

16. Itapecerica da Serra 

17. Itapevi 

18. Itaquaquecetuba 

19. Jandira 

20. Juquitiba 

21. Mairiporã 

22. Mauá 

23. Mogi das Cruzes 

24. Osasco 

25. Pirapora do Bom Jesus 

26. Poá 

27. Ribeirão Pires 

28. Rio Grande da Serra 

29. Salesópolis 

30. Santa Isabel 

31. Santana de Parnaíba 

32. Santo André 

33. São Bernardo do Campo 

34. São Caetano do Sul 

35. São Lourenço da Serra 

36. São Paulo 

37. Suzano 

38. Taboão da Serra 

39. Vargem Grande Paulista 

 

 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral 
Norte 

Municípios: 

1. Aparecida 

2. Arapeí 

3. Areias 

4. Bananal 

5. Caçapava 

6. Cachoeira Paulista 

7. Campos do Jordão 

8. Canas 

9. Caraguatatuba 

10. Cruzeiro 

11. Cunha 

12. Guaratinguetá 

13. Igaratá 

14. Ilhabela 

15. Jacareí 

16. Jambeiro 

17. Lagoinha 

18. Lavrinhas 

19. Lorena 

20. Monteiro Lobato 

21. Natividade da Serra 

22. Paraibuna 

23. Pindamonhangaba 

24. Piquete 

25. Potim 

26. Queluz 

27. Redenção da Serra 

28. Roseira 

29. Santa Branca 

30. Santo Antonio do Pinhal 

31. São Bento do Sapucaí 

32. São José do Barreiro 

33. São José dos Campos 

34. São Luiz do Paraitinga 

35. São Sebastião 

36. Silveiras 

37. Taubaté 

38. Tremembé 

39. Ubatuba 
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