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220 municípios 
informaram identificar a situação 

de trabalho infantil em seu 

território

Representa 34,1 % dos 

municípios paulistas.



3.629

Quantidade de casos de trabalho infantil foram identificados 
no período de janeiro a abril de 2021



76 municípios integram o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e recebem recursos 

federais para execuções de Ações Estratégicas do PETI, estes municípios devem informar a 

gestão federal e estadual as ações realizadas e situações identificadas

No Estado de São Paulo

Entretanto, em muitos outros municípios o trabalho infantil está presente, como também a oferta de 

serviços, programas e benefícios para as famílias com crianças em situação de trabalho infantil no Estado 

de São Paulo.



Para realizar esse levantamento consideramos três eixos: 

PESQUISA: Ações da Política de Assistência Social no
Estado de São Paulo para a Erradicação do Trabalho Infantil

● Presença do trabalho infantil no território, 

● Ações desenvolvidas pela Assistência Social 

● Gestão - planejamento, financiamento e articulações 

Intersetoriais. 



Ações Estratégica do PETI



O monitoramento é realizado pela equipe da 

Vigilância Socioassistencial em conjunto  com a 

Proteção Social - Rede Socioassistencial

A finalidade do monitoramento é o acompanhamento da execução das Ações 

Estratégicas para enfrentamento ao trabalho infantil. 

Monitoramento das Ações Estratégica do PETI

Construção de estratégias coletivas – por vezes 

específicas – em decorrência da forma como o 

trabalho infantil se apresenta em uma 

determinada localidade



Identificar as desproteções existente nos 

territórios, as situações que significam maior 

risco para o trabalho infantil,  bem como  

incidência de trabalho infantil.

Selecionar e/ou construir indicadores que servirão para identificar a situação de 

trabalho infantil e o acompanhando do impacto das ações estratégicas desenvolvidas 

no território.

 A Função Vigilância Socioassistencial em relação ao Trabalho Infantil 



Atividades fundamentais realizadas pela da coordenação do PETI

Articulação com a vigilância socioassistencial para: 

Definir fluxo para coleta e sistematização de informações de 

referente as situações identificadas, inclusão em serviços, 

programas, como também das informações para registro no 

Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência 

Social (Rede Suas); 

Acompanhamento da inserção das crianças e adolescentes identificados em trabalho 

infantil e suas famílias nos serviços da Assistência Social e nas ações e serviços das 

demais políticas setoriais. 



Monitoramento das ações e serviços destinados a 

crianças e adolescentes retirados do trabalho e a suas 

famílias, por meio dos sistemas da Rede SUAS e outros 

existentes.

Planejamento da busca ativa com vistas à identificação de crianças e adolescentes em 

trabalho infantil;

Elaboração metodologia de acompanhamento das 

ações intersetoriais do PETI -  por meio dos registros e 

sistemas das diversas políticas (Cadastro Único, Censo 

SUAS, Censo Escolar, Notificação Integrada, entre outros).



Dados e informações produzidas são 

importantes e fundamentais para aprimorar 

diagnósticos, planos de ação e análises da 

proteção social. 

IMPORTANTE
atualização constante  das informações nos Sistemas da Rede SUAS, PMASweb, MSE web

Monitoramento é executado nos três níveis de governo



Registro de informações sobre trabalho infantil 

SIMPETI - agrega informações  sobre as ações estratégicas realizadas pelos municípios.

RMA -  registra o atendimento – ingresso de novas famílias no PAEFI 

SISC – registro dos atendimentos realizados para a provisão do cofinanciamento federal.

CadÚnico - Informações sobre as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza

Censo SUAS - Levantamento anual sobre a organização e execução do SUAS

PMAS web - Sistema Estadual de Planos Municipais - Diagnóstico,  Programas e Projetos

MSE web - Registro sobre adolescentes em medidas socioeducativas



Registro da demanda

PESQUISA: Ações da Política de Assistência Social no
Estado de São Paulo para a Erradicação do Trabalho Infantil



● Informação e mobilização;

● identificação; 

● proteção social; 

● defesa e responsabilização; 

● monitoramento 

O SIMPETI foi construído baseado nos cinco eixos que compõem o redesenho do PETI

Possibilita o manejo de dados quantitativos e informações qualitativas para a elaboração de 

diagnósticos territoriais, embasamento de planos de ação e consolidação da vigilância 

socioassistencial.

Sistema de Monitoramento do PETI - SIMPETI



Preenchimento do SIMPETI - 2016 a 2022 - Estado de São Paulo



Estados e municípios, que recebem recursos do governo 

federal para combater a prática, deverão\a informar suas 

ações de combate ao trabalho infantil.

Para aqueles que não recebem cofinanciamento, o uso do 

sistema é recomendável, dado a importância do registro 

informatizado das ações estratégicas já realizadas.

Manual do  Sistema 
Sistemahttp://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2014/02/Manual-SIMPETI-V1.0.pdf

Por meio do SIMPETI 



Registro de informações sobre o 

volume de atendimentos e alguns perfis 

de famílias e indivíduos 

atendidos/acompanhados nos CRAS, 

CREAS e Centros POP. 

RMA – Registro Mensal de Atendimentos



RMA – Registro Mensal de Atendimentos

56 municípios -  161  - pessoas 

 Famílias com  crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil

CRAS - Bloco I  -   (PAIF) - B. 
Outubro de 2022

Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF,  com 

crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil, no mês de 

referência



RMA – Registro Mensal de Atendimentos

108 municípios -  1.273  - pessoas 

Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil, 

ingressaram no PAEFI durante o mês de referência

CREAS - Bloco I   (PAEFI) - C. 
Agosto de 2022

 Famílias com crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil



Acompanhamento e a gestão do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Permite a inserção, a consulta e a alteração de grupos e 

usuários, a confirmação de participação e a extração de 

relatórios para acompanhamento do SCFV.

SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência

71 Municípios -   373 Crianças ou adolescentes

Marcações para trabalho infantil



Cadastro Único 

Novembro de 2022

O Cadastro Único inclui informações para a identificação das pessoas, além de 

dados de escolaridade, das condições de moradia e da situação de trabalho e 

renda das famílias. Também possui um item que busca apurar se as famílias 

adotam o trabalho infantil.

76 municípios 
472 famílias  - 649 pessoas



Censo SUAS 

Informações  sobre a organização e execução do SUAS em cada município

Capacidade de Gestão 

As Ações Estratégicas do Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil estão constituídas como 

subdivisões administrativas na estrutura do 

órgão gestor

2021

83 municípios



Censo SUAS  - Atendimento  - PAIF,  PAEFI e abordagem  Social

Serviço Especializado em Abordagem Social realiza a 
identificação de situações de trabalho infantil 

CREAS ofertou atendimento pelo PAEFI para as questões 

relacionadas ao Trabalho Infantil

Prevenção ao trabalho infantil" esteve entre as cinco 

principais temáticas abordadas nos atendimentos 

coletivos realizados pelo PAIF

78 municípios

159  municípios

175  municípios



PMAS web -

Sistema Estadual de Planos Municipais

 Diagnóstico,  Programas e Projetos

MSEweb 

Registro sobre adolescente

Medidas socioeducativas



Caderno de estudos do Curso de Indicadores para Diagnóstico do SUAS e do Plano Brasil 
sem Miséria. -- Brasília, DF: MDS, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 
Secretaria Nacional de Assistência Social; Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, 
2015. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 

https://www.sigas.pe.gov.br/files/06232021122944-caderno.cursista.curso.02.indicadores.para
.diagnostico.e.acompanhamento.1.100.pdf

https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/vigilancia-socioassistencial/monitoramento-e-di
sseminacao-da-informacao/censo-suas/
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ESTADO DE SÃO PAULO

CAS – Coordenadoria de Ação Social 
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social


