




DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

3

DIDIDIDIIDIDIDDDDIDIIDIIID AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGNGNGNGNGNGNGNNGNGNNGGNGGNNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓSSSSSSSSSSTTTTTTTTTIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCICICICICICICICICICCCCC OOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR IIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRIAIAIAIAIAIAAIAIIAAAIAAAAAALLLLLLLLLLLL ---- SÃSÃSÃSÃSÃÃÃÃSÃSÃÃSÃSÃSÃÃSÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOO JOJOJOJOJOJOOJOJOOOSSÉSÉSÉSÉSÉSÉÉSÉSÉSS DDDDDDOOOOOOOOOO RIRIRIRRIRIRIRRRIRRRRR OOOOOOOOOOOOO PRPRPRPRPRPRPRPRPPRRRRRRRRPRPPP ETETETETETETETEEEEEETTOOOOOOOOOOO
VVVVVVVVVVVVEREREREREREREERERREERRRRRSSSSSSSSSÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXECECECECECECECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTTUUUUTUTUUUUUUUUUTTTUTIIIIIVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAA ATATATATTATATTTATATAATTTUAUAUAAUAUAAUAUAUAUAAUUAALLLLLLLLLLIIIIIIIIIIZAZAZAZAZZAAZAAZZZZZZAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA

3333333

ÍND ICE 
Apresentação                5  

1. Introdução                 6

2. O território e os territórios de São José do Rio Preto     8

3. Panorama das demandas no contexto da política de assistência social    23

3.1 Trajetória da assistência social        23

3.2 Trabalhador do SUAS – Sistema Único de Assistência Social     25

3.3. Territórios de Proteção Social       29

4. Panorama das ofertas de serviços socioassistenciais     60

4.1. Oferta de Serviços Socioassistenciais na Proteção Social Básica     63

4.2. Oferta de Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial - PSE    68

5. Alcances das funções da política municipal de assistência social     79

5.1. Alcances da Proteção Social        79

5.1.1. Alcances da Proteção Social Básica      80

5.1.2. Proteção Social Especial         91

5.2. Alcances da Vigilância Socioassistencial     92

5.3. Alcances da Defesa de Direitos       116

6. Relação da Proteção Social/Desproteção Social no Cotidiano dos Territórios de Vivência  118

6.1. A Metodologia do Mapa Falado       118

6.2. Os Territórios e seus Mapas de Vivência     119

6.2.1. Mapa falado da Proteção Social Básica     120

6.2.2. Proteção/Desproteção: releitura dos mapas falados da proteção social básica e especial 122

6.2.2.1. Mapas Falado da Proteção Social Básica     124

6.2.2.3. Mapas Falado da Proteção Social Especial     141

7. Financiamento da Assistência Social em São José do Rio Preto     143

8. Controle social               150

Considerações Finais             151

Referências Bibliográfi cas           157

Anexos do Diagnóstico  Socioterritorial 2015-2016     162   

Anexo 1                   163

Anexo 2                   165

Anexo3                   166

Anexo 4                   167

Anexo 5                   168

Anexo 6                   169

Anexo 7                   170



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

44444444

EX
P

ED
IE

N
TE

Prefeito | Edinho Araújo     
Vice-Prefeito | Eleuses Paiva 
Secretária Municipal de Assistência Social | Maria Sílvia Lima Bastos Fernandes

Secretaria Municipal de Assistência Social
Assessora de Secretaria | Patrícia Lisboa Ribeiro Bernusi
Assessora Especial | Roseli Mara Ricardo Bernardes | Maria Cristina Romanelli
Chefe de Gabinete | Camíla Pacífi co Sparvoli
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária | Walquíria de Arruda Correa 
Departamento de Gestão de Transferências de Recursos Públicos | Maria Inês Gonçalves Pena 
Departamento de Tecnologia da Informação | Danilo Numer de Santana 
Departamento de Gestão de Benefícios e Transferência de Renda | Renata Corrêa Leite Oliveira
Departamento de Gestão do Trabalho do SUAS | Maria Teresa Poiate Villar 
Departamento de Vigilância Socioassistencial e Monitoramento e Avaliação do SUAS | Jucielly Garcia Queiroz
Departamento de Proteção Social Básica | Maria Sônia dos Santos Miele
Departamento de Proteção Social Especial | Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra

FICHA TÉCNICA
Consultora Técnica
Profª Drª Dirce Koga

Supervisão e Validação do Conteúdo
Profª Drª Dirce Koga
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni  
Roseli Mara Ricardo Bernardes 
 
Grupo Gestor
Carla Ávila dos Santos| Claudia Jaqueline Bortoloto 
Franco | Edimara Carrasco Dias Medrado | Eliana 
Cristina Lechado | Helena Cristina Rozales da Silva 
Marangoni | Janaína Darli Duarte Simão | Juliana 
Rodrigues Antunes | Lígia de Paula Prado | Mara Luíza 
Alves dos Santos | Maria Cristina Romanelli | Maria 
Silvia Lima Bastos Fernandes | Maria Teresa Poiate 
Villar | Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi | Roseli Mara 
Ricardo Bernardes | Silvânia Cuenca 

 

Grupo Gestor Ampliado
Adriana Martins Rodrigues| Ana Cristina Fiori dos 
Santos Voltani | André Stéfano Balbino Debiagi |Carla 
Ávila dos Santos| Claudia Jaqueline Bortoloto Franco | 
Claudia Sophia Marques Smerieli | Cristina de Almeida 
Mattos Malzone | Edimara Carrasco Dias Medrado 
| Eliana Cristina Lechado | Fabiana Izilda Funicelli 
Laredondo | Fernanda dos Santos | Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni | Janaina Darli Duarte Simão 
| Jucielly Garcia Queiroz| Juliana Rodrigues Antunes | 
Kleber Navas | Leila Nasser Lopes | Lígia de Paula Prado 
| Mara Luíza Alves dos Santos | Maria Aparecida Chini 
| Maria Cristina Romanelli | Maria Silvia Lima Bastos 
Fernandes | Maria Sônia dos Santos Miele | Maria Teresa 
Poiate Villar | Marinalva Madela de Brito | Matheus Nain 
Nasser Lopes | Nanci Mariano Costa Ferreira | Patrícia 
Maura Quatti| Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi | Príscila 
Costa | Raquel Cristina Garcia Rosalino | Renata Correa 
Leite Oliveira| Rita de Cassia Moraes Leme Ribeiro | 
Roseli Mara Ricardo Bernardes | Silvânia Cuenca | Sonia 
Maria Rodrigues | Sueli Aparecida Pereira| Tatiane Pires 
Lacerda | Walquíria de Arruda Correa | Willian Meque

 
Coordenação do Diagnóstico Socioterritorial
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi

Coordenação do Plano de Assistência Social
Maria Silvia Lima Bastos Fernandes 

Elaboração do Texto
André Stéfano Balbino Debiagi /Fabiana Izilda Funiceli 
Laredondo | Maria Silvia Lima Bastos Fernandes | 
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi | Roseli Mara Ricardo 
Bernardes 

Produção Gráfi ca
DLM Propaganda

Capa
Bruno Vieira de Carvalho

Diagramação
Ailton Marques

Agradecimentos
Aos trabalhadores do SUAS da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS 
Aos gestores e trabalhadores do SUAS das 
organizações da sociedade civil conveniada 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

5

DIDIDIDIIDIDIDDDDIDIIDIIID AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGNGNGNGNGNGNGNNGNGNNGGNGGNNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓSSSSSSSSSSTTTTTTTTTIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCICICICICICICICICICCCCC OOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR IIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRIAIAIAIAIAIAAIAIIAAAIAAAAAALLLLLLLLLLLL ---- SÃSÃSÃSÃSÃÃÃÃSÃSÃÃSÃSÃSÃÃSÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOO JOJOJOJOJOJOOJOJOOOSSÉSÉSÉSÉSÉSÉÉSÉSÉSS DDDDDDOOOOOOOOOO RIRIRIRRIRIRIRRRIRRRRR OOOOOOOOOOOOO PRPRPRPRPRPRPRPRPPRRRRRRRRPRPPP ETETETETETETETEEEEEETTOOOOOOOOOOO
VVVVVVVVVVVVEREREREREREREERERREERRRRRSSSSSSSSSÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXECECECECECECECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTTUUUUTUTUUUUUUUUUTTTUTIIIIIVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAA ATATATATTATATTTATATAATTTUAUAUAAUAUAAUAUAUAUAAUUAALLLLLLLLLLIIIIIIIIIIZAZAZAZAZZAAZAAZZZZZZAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA

5555555

APRESENTAÇÃO 

 O SUAS, na cidade de São José do Rio Preto, é constituído por serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais prestados diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SEMAS, órgão gestor da política municipal de assistência social, e pela rede complementar formada 
pelas organizações da sociedade civil.

A SEMAS vem desencadeando várias ações de planejamento da gestão e estímulo ao Controle Social 
reconhecendo o importante papel das instâncias deliberativas. O Plano Municipal de Assistência Social 
de São José do Rio Preto: diagnóstico socioterritorial: sumário executivo 2014-2017 foi um exemplo 
neste sentido. 

A elaboração do Diagnóstico Socioterritorial considerou o princípio da territorialidade, com base no 
conhecimento coletivo da realidade, a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes 
socioterritoriais que possibilitaram identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais 
que os caracterizam, reconhecendo as suas demandas e potencialidades, conforme explicita a NOB/
SUAS/2012. 

Enquanto dispositivo operacional da gestão da Política de Assistência Social subsidia o planejamento e 
execução das ações, bem como o monitoramento e avaliação do SUAS na perspectiva de um processo 
integrado e que garanta a relevância, qualidade, pertinência, e efetividade das ações. 

Por isso, a atualização do Diagnóstico Socioterritorial 2015 – 2016 ora apresentado é central no 
norteamento do planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política de 
Assistência Social no Município de São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto, Junho/2017.

Maria Silvia Lima Bastos Fernandes
Secretária Municipal de Assistência Social
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1. INTRODUÇÃO

 O Diagnóstico Socioterritorial de São José do Rio Preto construído entre os anos de 2013-2014 
apresentou-se como central na consolidação do SUAS na cidade, pois norteou a elaboração do Plano 
Municipal de Assistência Social enquanto instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula 
e norteia a execução da Política Municipal de Assistência Social na perspectiva do SUAS.

Este Diagnóstico Socioterritorial (versão 2015/2016) procurou retratar a realidade da cidade sob o 
olhar da política de assistência social, subsidiada pela pesquisa de dados: 1)em fontes secundárias, 
como o IBGE, Cadastro Único, MDS/SAGI; 2) em fontes primárias junto aos serviços e da percepção 
da população e dos demais atores sociais por meio do Mapa Falado, resultado de um amplo processo 
de discussão e participação coletiva de protagonistas da Política de Assistência Social por meio de 
metodologia participativa.

Para o projeto de gestão, é fundamental um diagnóstico claro e objetivo da realidade social 
em que a política é chamada a intervir. Para isso torna-se necessário utilizar os dados 
disponíveis nos bancos de dados do IBGE, do Ipea, além de estudos feitos por universidades 
e grupos de pesquisa. O Suas WEB e o Cadastro Único, hoje, são efetivamente excelentes 
instrumentos gerenciais. Quanto maior for a possibilidade de acertar na análise prévia da 
realidade, maior é a chance de acertar nas respostas construídas. Não é possível, hoje, 
trabalhar na perspectiva do que sempre foi parâmetro para a política assistencial, ou seja, 
o olhar particular das autoridades ou dos técnicos normalmente desenhado com base na 
leitura moral da realidade social. Se estiver claro para todos que o desafio é enorme – e a 
PNAS/2004 e o Suas apontam a complexidade da realidade social e a multidimensionalidade 
dos elementos que configuram a situação em que se encontram os usuários da assistência 
social –, torna-se fundamental enriquecer as propostas de gestão com os dados disponíveis 
seja em estudo prévio, seja em pesquisas empíricas da realidade. (Couto, 2009, p.214)

Neste sentido, o Diagnóstico Socioterritorial apresentou dados sistematizados e territorializados da cidade, 
um panorama das demandas e das ofertas de serviços socioassistenciais na proteção social básica e 
especial, os alcances das funções da Política Municipal de Assistência Social, a relação da proteção social/
desproteção social no cotidiano dos territórios de vivência (Mapa Falado, os territórios e seus mapas de 
vivência), o financiamento da Assistência Social em São José do Rio Preto e o controle social.
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Além do conhecimento coletivo da realidade, “um aspecto importante que o ingrediente participativo 
pode fornecer ao Diagnóstico é sua atenção constante para o movimento da realidade, o que lhe confere 
uma demanda sempre presente de atualização ou de acompanhamento dessa dinâmica”. (Capacita 
Suas/2013 – volume 3 – p.73)

O Diagnóstico Socioterritorial ora atualizado se constitui em uma continuidade da versão 2013/2014. 
Mais do que um ponto de partida em relação ao anterior, a versão 2015/2016 também buscou consolidar 
uma base de dados confiável, a ser utilizada para a definição de algumas novas orientações, procurando, 
com o olhar voltado para o presente e para o futuro, traduzir da melhor forma o entendimento desta 
experiência de planejamento.

Nesta direção é que se buscará retomar as reflexões anteriores na perspectiva territorial, considerando 
que os territórios se constituem em uma importante e essencial referência para a gestão da política de 
assistência social, e para a construção de uma visão territorializada, tanto sobre as demandas como 
sobre as respostas de proteção social.

Com este propósito é que pretendemos destacar e dialogar neste Documento com base nos dados 
atualizados em 2015 – 2016, considerando elementos dos mais variados, disponíveis e utilizáveis no 
Diagnóstico Socioterritorial 2013-2014. 
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2. O TERRITÓRIO E OS TERRITÓRIOS DE  SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO
      

São José do Rio Preto, fundada em 19 de março de 1852 por João Bernardino de Seixas Ribeiro é localizado no 
interior do Estado de São Paulo, a noroeste da capital do estado, da qual dista cerca de 442 km. Faz fronteira 
ao norte com os Municípios de Ipiguá e Onda Verde, ao sul com Cedral e Bady Bassit, ao leste Guapiaçu e a 
oeste com Mirassol. Compõe-se de três distritos: São José do Rio Preto (distrito-sede), Talhado e Engenheiro 
Schmitt. (Figura 1)

Figura 1 - A localização da cidade e suas fronteiras

Fonte: Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto - 1992 

À época do Censo Demográfico de 2010, São José do Rio Preto possuía uma população absoluta de 408.258 
habitantes (137.000 famílias). Sua densidade demográfica, considerando a extensão total da unidade terri-
torial em seus limites com outros municípios, era de 945,12 hab/km², mais do que o quíntuplo da densidade 
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demográfica estadual que, em 2010, era de 166,23 hab/km² 1 . 
Em 2016 estima-se que o Município ocupe a décima primeira posição de cidade mais populosa do Estado de 
São Paulo, com uma população de 446.649 2 (148.883 famílias), distribuídas em uma área total de 431,944 
km², o que elevaria a densidade demográfica a 1.034,05 hab/km².
A tabela 1 mostra que a população em sua maioria vive na zona urbana, 93,93% do total. Porém, conside-
rando a série histórica de 1991 até 2010, a taxa de urbanização vem apresentando declínio, com um ligeiro 
aumento percentual na população rural.
A mesma tabela mostra, porém, que o perfil da população quanto ao gênero, não sofreu significativas alte-
rações nos 20 anos do período. A população feminina continua representando 51% do total, com pequena 
variação positiva de aproximadamente um ponto percentual.

Tabela 1 - População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização - São José do Rio Preto – SP

SERVIDORES EFETIVOS SEMAS 2014 2015

Assistente Social 54
Psicólogo 15
Pedagogo 19

Nível Superior

TERCEIRIZADOS SEMAS 2014 2015

Motorista 30

Nível Médio

Trabalhadores do SUAS - Rede Pública

Nível Básico
Serviços Gerais 58

53

11

19

26

32

1 http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfi l.php?sigla=sp
2 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfi l.php?lang=&codmun=354980&search=sao-paulo|sao-jose-do-rio-preto
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O Gráfico 1 demonstra o aumento populacional do Município de dez em dez anos, desde 1960 projetando em 
2020 um aumento do número de habitantes em termos absolutos, porém, com tendência de taxa de cresci-
mento anual cada vez mais reduzida e com tendência de queda.

Gráfi co 1 – Evolução da Taxa de Crescimento Anual da População de São José do Rio Preto
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Fonte: Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto - 2015

Evolução da Taxa de Crescimento Anual da População

O comportamento decrescente da taxa de crescimento anual da população expressa a queda da fecundidade 
e de envelhecimento maior da população, consequência de uma maior expectativa de vida, típica de países 
desenvolvidos. A tabela 2 mostra que a participação relativa de idosos no quadro social vem aumentando, 
quase dobrando de 1991 (5,64%) a 2010 (9,47%), com uma significativa redução percentual de jovens com 
menos de 15 anos, de 27,74% em 1991 para 18,41% em 2010.

Tabela 2 - Estrutura etária da população de São José do Rio Preto
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A tabela a seguir aponta o perfil da taxa de envelhecimento da população no mesmo período. Evidenciam-se 
taxas em São José do Rio Preto com médias significativamente superiores à média nacional.

Tabela 3- Taxa de Envelhecimento da População

Ano 1991 2000 2010

Brasil 4.83 5.83 7.36

São José do Rio Preto 5.64 7.23 9.47
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - 2013 - Fundação SEADE

Taxa de EnTT velhecimento da População

Esta transição demográfica, com um estreitamento da pirâmide etária na base (menor número de jovens) e 
um alargamento do topo (maior número de idosos) tem relação direta com a maior expectativa de vida da 
população características de lugares com alto desenvolvimento humano. 

Em 2010 o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) em São José do Rio Preto era de 0,797, 
classificando o Município como sendo de alto desenvolvimento humano, conforme metodologia do Atlas do 
Desenvolvimento Humano (IBGE/ PNUD/ Fundação João Pinheiro, 2013).

Segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (Edição 2015 – ano base 2013), que mede aspectos 
como educação, saúde e renda, com índice de 0,9046, o Município é classificado como de alto desenvol-
vimento socioeconômico. Segundo o IBGE cidades 3, o PIB per capta a preços correntes em 2013 era de 
30.548,82 reais, enquanto no resto do Brasil, em 2013, era de 26.445 reais 4.

Na figura a seguir, o mapa do município é apresentado em recortes espaciais de acordo com o critério 
de vulnerabilidade social medido pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS versão 2010. Este 
índice considera um conjunto de variáveis demográficas e socioeconômicas - tais como renda, esco-
laridade, saúde, arranjo familiar, possibilidades de inserção no mercado de trabalho, acesso a bens e 
serviços públicos - para classificar grupos de setores censitários de acordo com um gradiente de vulne-
rabilidade, indo desde o grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade) até os grupos 6 e 7 (vulnerabilidade alta, 
setores urbanos e rurais respectivamente).

Percebe-se que o grupo 2, que indica vulnerabilidade muito baixa, é predominante no Município, portanto, 
destoando do perfil socioeconômico e demográfico do resto dos Municípios. Na região sudoeste, encontram-
-se setores censitários de grupo 7 (vulnerabilidade alta – setores rurais), os quais representam em termos 
populacionais somente 0,1% da população total 5.

3  http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=354980&idtema=16&search=sao-paulo|sao-jose-do-rio-preto|sintese-
-das-informacoes
4 http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita
5 http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/index.php
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Figura 2 – IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social de São José do Rio Preto – 2013

Fonte: Fundação SEADE - 2014 

O IPVS classifica espaços geográficos por setores censitários, porém é preciso considerar também aqueles 
territórios que, embora pendentes de regularização e de titulação de seus ocupantes, constituem-se como 
territórios de vivência para seus habitantes.

A cidade está dividida em 61 regiões administrativas (RAs) que agregam 608 setores censitários (Decreto 
nº14.987/09 – anexo 1), divisão esta utilizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social na sua organi-
zação territorial. Tendo em vista o aumento de loteamentos regularizados esta Secretaria indicou à Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação a atualização do referido Decreto 
incorporando estes loteamentos.

A figura 3 apresenta o mapa da cidade dividido nas 61 regiões administrativas. A distribuição urbana e ru-
ral da população em determinado território ocorre sob a influência de diversos fatores sociais, econômicos, 
naturais e históricos que levam a heterogeneidade demográfica dentro de um mesmo Município. As regiões 
administrativas Eldorado e Solo Sagrado destacam-se por ter uma população numerosa em se comparando 
com regiões administrativas da região leste e sudoeste, onde se encontra uma população muito menos nu-
merosa em termos absolutos.
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Figura 3 - População por região administrativa 
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Na figura 4, o mapa delimita as 61 Regiões Administrativas de acordo com a abrangência dos 13 CRAS utili-
zando o mesmo recorte territorial oficial.
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O Diagnóstico Socioterritorial 2013-2014 havia indicado a necessidade de um reordenamento territorial com 
alteração da abrangência dos CRAS, com a criação de um CRAS no noroeste da cidade e outro CRAS na 
região central. Em 2015, parte da indicação foi efetivada para melhorar o acesso dos usuários aos serviços 
socioassistenciais.
A figura 4 demonstra os territórios de CRAS em 2013 e a figura 5 os territórios de CRAS com os loteamentos 
regularizados e não regularizados atendidos pelas equipes volantes do CRAS Novo Mundo e Santo Antônio, 
em 2015.

Figura 4 – Territórios de CRAS de São José do Rio Preto em 2013
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Figura 5 – Territórios de CRAS de São José do Rio Preto em 2015
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A localização dos CRAS é fator determinante para a territorialização da Proteção Social Básica e a viabiliza-
ção do acesso aos direitos socioassistenciais de forma descentralizada. A quantidade de famílias referencia-
das nos CRAS é a unidade de medida que expressa as famílias elegíveis ao atendimento ofertado.

A figura 6 classifica as áreas do Município de acordo com o número de famílias referenciadas por território 
de CRAS, conforme dados do IBGE/Censo 2010.

 ● De 12.239 a 29.493 famílias referenciadas - CRAS Anchieta e Novo Mundo;

 ● De 8.405 a 12.238 famílias referenciadas - CRAS Jardim Belo Horizonte, João Paulo II, Santo 
Antônio e Vila Toninho;

 ● De 4.993 a 8.404 famílias referenciadas - CRAS Antunes, Eldorado, São Deocleciano e Solo 
Sagrado;

 ● De 2.825 a 4.992 famílias referenciadas - CRAS Cidadania;

 ● De 960 a 2.824 famílias referenciadas - CRAS Lealdade e Amizade e CRAS Schmitt.

Vale ressaltar que o próximo Censo do IBGE/2020 possivelmente trará um novo cenário para os territórios 
de CRAS devido a migração interna no Município e principalmente com a entrega de muitos conjuntos habi-
tacionais, como: Nova Esperança (2.491 moradias), Vila Toninho (256 moradias), Lealdade e Amizade (2.508 
moradias) e Luz da Esperança (1.038 moradias).
Quando se compara o número de famílias referenciadas por território de CRAS considerando a organização 
territorial anterior em relação à organização atual, verifica-se: uma proporção mais equilibrada de número 
de famílias referenciadas que chegava a 35.042 no território do CRAS Itinerante. Os territórios de CRAS com 
menor número de famílias referenciadas ainda permanecem aquelas que residem em territórios mais distan-
tes como CRAS Lealdade e Amizade, CRAS Schmitt e Parque da Cidadania. (Figura 6)



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

17

Figura 6 – Famílias referenciadas por território de CRAS
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Fonte: IBGE/Censo 2010 - Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social - 2013

A identificação da distribuição da rede socioassistencial disponível no território permite planejar a articula-
ção das ações e a implantação de equipamentos e serviços necessários em resposta às demandas identifica-
das. A figura 7 mostra a distribuição territorial da oferta dos serviços governamentais e não governamentais 
parceiros da rede pública, de acordo com o nível de proteção social em cada território de CRAS. Verifica-
-se que se mantém a concentração de serviços socioassistenciais nas áreas mais centrais da cidade, e os 
territórios situados nas áreas de fronteira tendem a apresentar ausência ou frágil presença desses serviços. 
Acrescenta-se ainda as dificuldades de viabilização de aquisição ou locação de espaços físicos adequados 
e regularizados. Nesse contexto, a organização do trabalho social por meio de equipes volantes se coloca 
como importante estratégia na garantia do acesso dos cidadãos residentes nas áreas fronteiriças da cidade 
aos direitos socioassistenciais.
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Figura 7 - Equipamentos da rede socioassistencial por território de CRAS
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São José do Rio Preto caracteriza-se por ser uma cidade paulista com alta densidade populacional em sua 
área urbana, 3.681 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a distribuição da população segue um pa-
drão não homogêneo dentre os vários territórios de CRAS. A tabela 4 mostra que o território do CRAS Solo 
Sagrado e CRAS Cidadania são os mais densos do município, em seguida são os territórios dos CRAS Eldora-
do, CRAS Anchieta, CRAS Antunes e CRAS Santo Antônio. Já os territórios do CRAS Schmitt e São Deoclecia-
no apresentam densidades mais baixas e, portanto, considerados territórios pouco povoados. Nota-se grande 
diferença na concentração populacional entre os territórios do CRAS do Solo Sagrado, o mais povoado com 
9.359 hab/km², e do CRAS São Deocleciano, o menos povoado com 1.562 hab/km².
No território do CRAS Jardim Belo Horizonte que é novo neste Diagnostico Socioterritorial em relação ao de 
2013-2014, apresenta densidade de 2.484 hab/km² e o CRAS Lealdade Amizade com 3.767 que antes corres-
pondia ao CRAS Talhado com 691 hab/km², demonstrando um aumento grande de densidade territorial a 
esse CRAS.
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Tabela 4: Densidade Demográfi ca de São José do Rio Preto por Territórios de CRAS
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A figura 8 mostra as mais altas densidades populacionais, localizadas na área centro norte, em que as áreas 
em vermelho, alaranjado e amarelo mostram os territórios com maior concentração de habitantes por unida-
de de área. Situação está muito próxima da apresentada em 2014.

Figura 8 – Mapa da Densidade Populacional por Território de CRAS
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O gráfico 2 representa a participação relativa de cada faixa etária na composição demográfica de cada ter-
ritório de CRAS a partir do reordenamento territorial. Nota-se a predominância em todos os territórios da 
população de 25 a 59 anos, com percentuais variando do limite mínimo de 46% (território do CRAS Lealdade 
e Amizade) a 58% (território do CRAS São Deocleciano) do total de habitantes.
 
A quantidade de idosos acima de 60 anos nos territórios do CRAS atinge uma média de 13%. Alguns territó-
rios apresentam uma taxa bem destoante desta média, para mais, como no Anchieta (22%) e Schmitt (18%), 
ou para menos, como no Santo Antônio (8%) e Cidadania (5%).

Em relação às informações do Diagnóstico Socioterritorial anterior, notam-se as seguintes alterações:

 ● Ampliação do número de população idosa nos territórios do CRAS Anchieta, João Paulo II e Vila 
Toninho; 

 ● Pequena diminuição na mesma faixa etária no território do CRAS Jardim Belo Horizonte (extinto 
CRAS Itinerante);

 ● Ampliação do número de população de 0 a 14 anos no território do CRAS João Paulo II e Jardim 
Belo Horizonte; 

 ● Pequena diminuição na mesma faixa etária no território do CRAS Vila Toninho.

Os territórios com o menor número de idosos em contraponto possuem o maior número de crianças, adoles-
centes e jovens de 0 a 24 anos, atingindo o território do CRAS Cidadania 47% e Santo Antônio com 41%. To-
mando-se cada território individualmente a partir do ciclo de vida da população, não ocorreu alteração quanto 
a predominância da população do Diagnóstico anterior para o presente com o reordenamento territorial

 Gráfi co 2 - Percentual da população relativa por faixa etária e por território
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Para a efetivação das ações e serviços da política de assistência social é preciso considerar a família como 
núcleo social fundamental. Entender o tipo de família na composição da unidade doméstica por território traz 
elementos importantes para a qualificação das ações e serviços nos CRAS.

Na análise de cada território, de acordo com o IBGE/Censo 2010, foram utilizados os seguintes conceitos de 
famílias:

 ● Família nuclear (composta pelo chefe e cônjuge, ou somente o chefe sozinho ou com filhos);

 ● Família estendida (composta pelo chefe e cônjuge, ou somente o chefe com filhos e mais outros 
parentes);

 ● Família composta (estrutura similar a estendida acrescida de pessoas que não são parentes).

O gráfico 3 manteve o mesmo padrão de distribuição na composição das unidades domésticas em todos os 
territórios, mesmo com o reordenamento, apresentando predominância de unidades domésticas habitadas 
pelo tipo de família classificada como nuclear e uma presença bem baixa de famílias compostas por territó-
rio.
Em destaque, com desvios maiores em relação à média, temos:

 ● O território do CRAS São Deocleciano, com 86% de unidades domésticas ocupadas por famílias 
nuclear;

 ● O território do CRAS Solo Sagrado com mais de um quarto das unidades domésticas ocupadas 
por famílias estendida.
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Gráfi co 3 - Composição da unidade doméstica por território de CRAS 
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3. PANORAMA DAS DEMANDAS NO CONTEXTO DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1 TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com vistas a auxiliar na compreensão do contexto atual, a seguir será dado um panorama sucinto da traje-
tória da Assistência Social, sendo que maiores informações poderão ser buscadas no Diagnóstico Socioterri-
torial de 2013-2014.

Durante o período da ditadura do Estado Novo (1937/1945), foram criadas as instituições de assistência social 
no Brasil, dentre as quais o CNSS - Conselho Nacional de Serviço Social, em 1938, e a LBA - Legião Brasileira 
de Assistência, em 1942. O CNSS tinha como objetivo centralizar e organizar as obras assistenciais públicas e 
privadas e a LBA - organizada em consequência do engajamento do País na Segunda Guerra Mundial - prover 
as necessidades das famílias, cujos chefes haviam sido mobilizados para a guerra. 

Em São José do Rio Preto, a Assistência Social teve seu marco inicial em 13 de novembro de 1964, com a pu-
blicação da Lei nº 1051/1964, por meio da criação do Departamento de Assistência Social, administrado por 
um Conselho Colegiado (Diretor), composto por 11 membros, representantes de instituições assistenciais do 
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Município, Câmara Municipal e livre indicação do prefeito, identificada à época como caridade, solidarieda-
de, benemerência aos menos favorecidos e apoio ao próximo.

Para regular e institucionalizar os avanços alcançados no Brasil, foi fundamental a aprovação de leis orgâni-
cas, como a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742/93, introduzindo um novo significado à 
Assistência Social, dando início, enfim, ao processo de regulamentação da Política de Assistência Social no 
país. 

São José do Rio Preto acompanhou todo o percurso de transformação da Assistência Social, da perspectiva 
da caridade para política pública na ótica dos direitos, com ações para constituição de Conselhos de Direitos, 
com intensa articulação com a sociedade civil organizada.

A IV Conferência Nacional de Assistência Social, em 2003, deliberou sobre a implantação do SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social, modelo de gestão definido para todo o território nacional, objetivando consoli-
dar um sistema descentralizado e participativo, conforme já instituído pela LOAS.

A Proteção passa a dividir-se em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta comple-
xidade. A Proteção Social Básica é caracterizada pelo caráter preventivo, de dimensionamento de riscos e 
vulnerabilidades, de modo a evitar a incidência a partir da matricialidade familiar. A Proteção Social Especial 
é direcionada ao atendimento de alta vulnerabilidade pessoal e social, situações de violações de direitos por 
ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, rompimento ou fragili-
zação de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas.

Com relação à Vigilância Socioassistencial, outra função da Política de Assistência Social, a NOB/ SUAS/2012 
define em seu Artigo 87: 

Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política de 
assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, 
análise e disseminação de informações territorializadas, e trata: I - das situações de 
vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de 
violação de direitos em determinados territórios; II - do tipo, volume e padrões de 
qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. (NOB/2012, p.40).

Em relação à Defesa de Direitos, a característica principal consiste na garantia aos seus usuários do acesso 
ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.

Ressalta-se ainda que a fim de atender às novas normativas legais a Assistência Social em São José do Rio 
Preto passou por um redesenho que culminou na reorganização e implantação de novas unidades públicas, 
além dos já existentes 4 CRAS e 1 CREAS. 
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A partir de 2009 ocorreu a ampliação para 14 CRAS, um CCI – Centro de Convivência do Idoso, um 
CAAS – Centro de Atendimento da Assistência Social, dois CREAS, um Centro POP, dois CISNE - Centro 
de Inclusão Solidária Nasce a Esperança - e uma república para idosos. Além disso, ampliou recursos 
financeiros para entidades e organizações de Assistência Social priorizada junto ao CMAS e construiu o 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação de São José do Rio Preto, visando aprimorar a gestão 
da Política de Assistência Social. 

A Lei Complementar n° 360/2012 alterou os dispositivos da Lei Complementar n° 346/2011 trazendo mudanças 
na estrutura organizacional da Administração Direta de São José do Rio Preto. O Decreto nº 17.000/2014 acres-
centa a unidade da PSE – Proteção Social Especial Centro POP – FRAS - Migrante à estrutura da Secretaria. 

Todo o processo aqui relatado ganhou um novo marco histórico com a aprovação da Lei n° 12.435/11, pois 
o SUAS passa a integrar plenamente o escopo da LOAS. E, ao finalizar o ano de 2012, a Resolução n° 33/12 
aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. 

Em 2013, inicia-se uma nova gestão, com desafios no aprimoramento do SUAS para além da implantação e 
consolidação já engendradas na cidade nas gestões anteriores. Destaca-se a implantação do CRAS Jardim 
Belo Horizonte e do CRAS Lealdade e Amizade, criação de duas equipes volantes nos territórios dos CRAS 
Novo Mundo e Santo Antônio, um CCJ – Centro de Convivência da Juventude, um CCF – Centro de Convivên-
cia da Família, incorporação da FRAS denominando-se Centro POP FRAS Migrante e operacionalização da 
Vila Dignidade. Ressalta-se ainda a organização das áreas de Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e 
Avaliação do SUAS e Gestão do Trabalho enquanto departamentos.

Chegando ao ano de 2016, finalizando essa gestão, necessário se faz trazer luz as realizações a fim de ensejar 
propostas de continuidade e avanços na Política Municipal de Assistência Social.

3.2 TRABALHADOR DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, em seu artigo 6º 
institui entre os objetivos da gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), implementar a gestão do 
trabalho e a educação permanente da assistência social. Destaca-se que o Plano de Capacitação dos traba-
lhadores do Suas encontra-se em construção e concomitantemente está em processo cursos de capacitação 
para trabalhadores da rede pública.

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), destaca a necessidade de 
equipes de referência constituídas por servidores efetivos, aprovados em concursos públicos. Neste sentido, 
ressalta a criação de 55 vagas para os cargos de assistente social, psicólogo e educador social que serão 
preenchidos por concurso público, com edital aberto.
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Ainda de acordo com o Pacto de Aprimoramento do SUAS é fundamental assegurar a instituição formal de 
suas áreas essenciais, como: Gestão do SUAS c   om competência de Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS 
e Vigilância Socioassistencial; Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com subdivisão de média e 
alta complexidade; Gestão Financeira e Orçamentária; Gestão de Benefícios Socioassistenciais e Transferên-
cia de Renda o que demanda a formalização da nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Assistência Social já elaborada.

Somado a isso ainda se destaca a instituição de Planos de Carreira, Cargos e Salários - PCCS - para os tra-
balhadores do SUAS e de Mesa de Negociações com composição paritária e elaboração de um diagnóstico 
da situação de gestão do trabalho. Para as entidades e organizações de Assistência Social, também deve ser 
garantido o cumprimento das normativas da área. 

De acordo com levantamento realizado pela SEMAS, em 2013 o SUAS na rede pública e privada conveniada 
de São José do Rio Preto possui aproximadamente 874 trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias 
profissionais, sendo 446 atuando na rede pública (governamental) e 428 atuando na rede privada parceira 
(não governamental). No levantamento em 2015 verifica-se um aumento para 891 trabalhadores, mas com 
uma diminuição no número de trabalhadores da rede pública para 437 e aumento na rede privada para 454.

Da equipe de referência no nível superior (assistente social, psicólogo e pedagogo) e médio (agente adminis-
trativo, agente social e educador) tanto em 2013 quanto em 2015 representava 53% do total de trabalhadores 
do SUAS.

Os dados das tabelas 5 e 6 trazem de forma mais explicativa os dados referentes ao número de trabalhado-
res por função, nível de escolaridade, vínculo empregatício, no ano de 2015. Se compararmos os números 
de 2013 (223) para 2015 (213) pode-se observar uma alteração de 25,5% para 23,9% dos servidores efetivos 
trabalhando no SUAS.
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Tabela 5 – Trabalhadores do SUAS - rede pública

SERVIDORES EFETIVOS SEMAS 2014 2015

Serviços Gerais 18

Assistente Social 54
Psicólogo 15
Pedagogo 19
Especialista em Desenvolvimento Social 10
Nutricionista 2

Agente Administrativo 48

Agente Social 40

Motorista 7

Vigia 10

TOTAL SERVIDORES EFETIVOS 223 213

TOTAL SERVIDORES NÃO EFETIVOS 64

TOTAL SERVIDORES NÃO EFETIVOS 88
Nível Médio

Nível Superior

Nível Básico

SERVIDORES NÃO EFETIVOS SEMAS 2014 2015

Cargos em Comissão 11
Estagiários 15

TERCEIRIZADOS SEMAS 2014 2015

Motorista 30

Nível Médio

Trabalhadores do SUAS - Rede Pública

Nível Básico
Serviços Gerais 58
Vigia 0

TERCEIRIZADOS CONVÊNIOS 2014 2015

Serviços Gerais 1

Assistente Social 37
Psicólogo 9
Administrador 11

Recepcionista 1

Agente Social 9

Educador 11

TOTAL TERCEIRIZADOS CONVÊNIOS 71

0

40

11

1

0

4

5

Agente Administrativo 2 9

70

Nível Médio

Nível Superior

Nível Básico

22

53

11

19

10

2

43

37

7

9

64

90

11

53

26

32

32

TOTAL GERAL 446 437

 

Fonte: Departamento de Gestão do Trabalho do SUAS - 2016

Em 2013 eram 428 trabalhadores da rede privada (não governamental): 121 de nível superior; 149 de nível 
médio, 154 de nível básico e 4 estagiários. Em 2015, ampliou para 454 trabalhadores, sendo: 172nível superior, 
167nível médio, 111 nível básico e 4 estagiários.
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Tabela 6 – Trabalhadores do SUAS - rede privada 

Servidores Servidores 

Auxiliar de CozinhaAdvogado

Assistente Social

Chefe de Departrr amento Pessoal

Coordenador

Educ. Disc. Pedag.

Encarregado Administrativo

Gerente

Pedagogo

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Supervisora Técnica

TOTAL NÍVEL SUPERIOR

Assistente Administrativo

Atendente

Auxiliar Contábil

Cuidador

Educador

Instrutor

Mãe Social

Monitor

Motorista

Recepcionista

Secretária Educacional

TOTAL NÍVEL MÉDIO

TOTAL NÍVEL BÁSICO
Estagiários

Auxiliar Limpeza

Auxiliar Manutenção

Auxiliar Serviço

Cozinheiro

Faxineiro

Lavadeira

Porteiro

Serviços Gerais

Vigia

Zelador

TOTAL

NIVEL MÉDIO

NIVEL SUPERIOR NIVEL BÁSICO

Trabalhadores do SUAS - Rede Privada

2014 2016 2014 2016

1

79

0

23

0

6

0

3

50

9

1

172

24

2

2

30

19

1

8

60

16

3

1

167

1

40

1

14

4

4

2

8

39

8

0

121

30

2

1

19

14

15

9

40

15

3

Secretária Educacional 01

Assistente Financeiro 10

0

149

14

111

4

22

1

17

23

6

1

8

18

1

0

454

20

154

4

28

3

16

31

7

5

7

25

11

1

428

Fonte: Departamento de Gestão do Trabalho de Transferências de Recursos - 2016 
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3.3. TERRITÓRIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL

RENDIMENTO

O nível de renda da população é um elemento importante na aferição das condições de vulnerabilidade e 
risco, o que por sua vez é um importante determinante de famílias e indivíduos elegíveis a benefícios e pro-
gramas de transferência de renda.
Pelo IBGE/Censo 2010, foram apurados 44.298 domicílios cujos moradores vivem com renda per capta de até 
um salário mínimo por mês, assim distribuído:

 ● Sem renda mensal: 3.799 famílias.

 ● Renda mensal até ¼ do salário mínimo: 1.865 famílias.

 ● Renda mensal de ¼ a ½ salário mínimo: 8.546 famílias.

 ● Renda mensal de ½ a 01 salário mínimo: 30.088 famílias.

Com o reordenamento territorial observa-se que os dados de renda da população de 7 dos 13 CRAS não apre-
sentaram alteração e em outros 4 apresentaram pequena alteração. As alterações mais significativas podem 
ser observadas no território do CRAS Novo Mundo e Jardim Belo Horizonte, da seguinte forma:

 ● CRAS Novo Mundo: Sem renda de 10% para 16%; até ¼ SM de 3% para 5%; de ¼ a ½ SM de 
15% para 13%; e de ½ a 1 SM de 72% para 65%.

 ● CRAS Jardim Belo Horizonte (extinto CRAS Itinerante): Sem renda de 14% para 9%; até ¼ SM de 
4% para 3%; de ¼ a ½ SM de 16% para 17%; e de ½ a 1 SM de 66% para 71%.

Os territórios apresentam populações com variações percentuais de renda com preponderância para aquelas 
com ½ a 1SM. A seguir se observa os territórios de CRAS com maior percentual de renda na faixa de até 1 
SM:

 ● Sem renda mensal: CRAS Novo Mundo (16%). 

 ● Renda mensal até ¼ do salário mínimo: CRAS Cidadania (8%).

 ● Renda mensal de ¼ a ½ salário mínimo: CRAS Cidadania (28%). 

 ● Renda mensal de ½ a 01 salário mínimo: CRAS Lealdade e Amizade (78%).
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Gráfi co 4 – Percentual relativo à faixa de renda de até um salário mínimo por território de CRAS

FAMÍLIAS CHEFIADAS POR MULHERES

A crescente conquista de direitos pelas mulheres, bem como uma maior participação no mercado de traba-
lho e protagonismo social vêm trazendo repercussões na organização familiar, com novas configurações que 
incluem maior presença da mulher como provedora e cuidadora da família.

Como identificado no Diagnóstico de 2013-2014 cerca de 41.599 famílias eram chefiadas por mulheres no 
Censo de 2010. Perante a estimativa do IBGE para 2016 o Município conta com aproximadamente 147.516 
famílias. Considerando que 33% são chefiadas por mulheres, possivelmente em 2016 há aproximadamente 
48 mil famílias com este perfil em São José do Rio Preto. Ainda segundo o Atlas Brasil, a indicação é de que 
destas, 24,3% possuem idade entre 40 e 49 anos, e, 40% afirmam não possuir instrução ou ter somente o 
ensino fundamental completo.

A ideia de matricialidade sociofamiliar, um dos eixos estruturantes do SUAS, implica na unidade familiar como 
núcleo social básico e central de atenção da política socioassistencial. Novos tipos de arranjos familiares, 
tendo a mulher como chefe, diante das históricas adversidades de gênero, exigem ações no sentido de se 
localizar e prevenir situações de vulnerabilidade e risco e de violações de direitos.
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EDUCAÇÃO

O SUAS tem como um de seus princípios organizativos a integração e articulação da rede socioassistencial 
com as demais políticas setoriais. Neste sentido, identificar e orientar institucionalmente as demandas so-
ciais, que perpassam o cotidiano da educação, habitação, saneamento básico, saúde, segurança e renda, é 
condição necessária para a efetivação da proteção social e a concreta realização de direitos sociais.

Na cidade, os dados do IBGE/Censo 2010, indicam que 57% das pessoas se declararam sem instrução até o 
ensino médio incompleto. 

Gráfi co 5 - Percentual do grau de instrução entre 10 e mais de 60 anos

 

Fonte: IBGE/Censo 2010 / SIDRA

O perfil educacional da população associado a outras vulnerabilidades permite ampliar o conhecimento 
sobre as necessidades de proteção da população no que concerne à assistência social, colaborando para o 
aprimoramento das intervenções realizadas. A partir de dados coletados do Atlas de Desenvolvimento Hu-
mano – PNUD, plataforma que permite a coleta de indicadores construídos a partir de dados do Censo 2010, 
a tabela 7 permite fazer um comparativo de São José do Rio Preto em relação ao Brasil de alguns indicadores 
de educação, ocupação e vulnerabilidade decorrente de situações de pobreza. 
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Nota-se que o Município apresenta um índice preocupante de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 
completo e em ocupação informal (23,23%), ou mesmo de pessoas em domicílios que ninguém tem funda-
mental completo (14,9%), porém se comparadas com as médias nacionais, em todos os indicadores conside-
rados, o Município apresenta números com desempenho bem melhores.

Tabela 7 – Percentual comparativo do perfi l educacional e outras vulnerabilidades de São José do Rio Preto em relação ao Brasil

% de pessoas em 

domicílios em que 

ninguém tem 

fundamental 

completo (2010)

% de pessoas de 15 a 

24anos que não 

estudam, não 

trabalham e são 

vulneráveis, na 

população dessa faixa 

(2010)

% de pessoas de 18 

anos ou mais sem 

fundamental completo 

e em ocupação 

informal (2010)

% de pessoas em 

domicílios vulneráveis 

à pobreza e em que 

ninguém tem 

fundamental completo. 

(2010)

% de vulneráveis e 

dependentes de 

idosos (2010)

 % de vulneráveis que 

gastam mais de uma 

hora até o trabalho na 

população ocupada 

(2010)

24.92 11.61 35.24 13.46 2.42 1.42

São José do Rio Preto (SP) 14.9 3.42 23.23 2.89 0.96 0.28

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD - 2013

Percentual comparativo do perfil educacional e outras vulnerabilidades
de São José do Rio Preto em relação ao Brasil

Lugar

Brasil
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A figura 9 mostra as diversas concentrações de pessoas não alfabetizadas responsáveis pelo domicílio, nas 
áreas urbanas e rurais.  A região norte e extremo sul e sudeste do Município são regiões onde se encontra 
maior incidência das pessoas com este perfil, nos territórios dos CRAS Solo Sagrado, Cidadania, Santo An-
tônio e Eldorado.

Figura 9 – Mapa temático de pessoas analfabetas e responsáveis pelo domicílio

          Fonte: MDS/SAGI – 2014

        
  LEGENDA

Menor ou igual a 1
Maior que 1 e menor ou igual a 5 
Maior que 5 e menor ou igual a 11
Maior que 11

Ministério do
Desenvolvimento Social

e Combate à Fome
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EMPREGO

A cidade de São José do Rio Preto é considerada um dos principais polos industriais e de serviços do interior 
do Estado de São Paulo e apresenta bons indicadores de desenvolvimento econômico, situação que se deve 
à diversificação da atividade econômica, principalmente no setor de serviços.
A tabela abaixo foi elaborada a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CA-
GED), reunidos e sistematizados na Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto dos anos de 2013 a 2016.
Seguindo a classificação do CAGED, que sintetiza vários subsetores de atividade econômica em agrupamen-
tos setoriais, observa-se que o setor “Serviços” - composto por subsetores de serviços médicos, odontoló-
gicos e veterinários; serviços de alojamentos e alimentação; comércio e administração de imóveis e valores 
mobiliários; ensino; transporte e comunicações; atividades de crédito, seguro e capitalização – concentra 
quase metade dos empregos formais da cidade (46%). O setor “Comércio” - composto pelos subsetores de 
comércio varejista e atacadista – aloca em torno de 28% dos empregos formais na cidade. O setor “Indústria 
de transformação” – composto por subsetores de indústrias de produtos alimentícios, metalúrgica, mecâni-
ca, vestuário, mobiliário, material do transporte, química, entre outros – é o terceiro que mais emprega, em 
torno de 17% dos empregos formais. (tabela 8)

Tabela 8 – Empregos formais por setor em São José do Rio Preto



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

35

O gráfico abaixo demonstra a evolução do número de empregos formais registrados de janeiro de 2013 a ja-
neiro de 2016. Embora no último ano tenha havido uma interrupção da tendência positiva de cresimento, com 
redução de 142.016 para 139.107 (variação negativa de 2%), o período todo mostra um saldo líquido positivo 
de 5.112 novos empregos formais.

Gráfi co 6 – Evolução do emprego formal nos últimos quatro anos em São José do Rio Preto

HABITAÇÃO

Traçar o perfil municipal e territorial da condição de uso do imóvel permite não só fornecer elementos para 
um aprimoramento na gestão de políticas de assistência social, principalmente no atendimento das famílias 
em condições de vulnerabilidade - mas também otimizar a ação de políticas setoriais que facilitam a demo-
cratização do acesso à moradia e de outros direitos sociais consagrados na Constituição Federal de 1988.

Sobre as condições de uso dos imóveis em São José do Rio Preto, foram usados dados do IBGE/Censo 2010, 
portanto não houve alteração do Diagnóstico anterior para a atualização presente, ou seja, 66% dos imóveis 
eram próprios, 30% alugados e 4% cedidos.
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Com o reordenamento territorial pode-se observar mudança nos territórios do CRAS Anchieta, João Paulo 
II, Novo Mundo, sobretudo no Jardim Belo Horizonte (extinto Itinerante). Os demais dados dos territórios de 
CRAS se mantiveram.

Gráfi co 7 - Percentual da condição de uso do imóvel por território de CRAS

 
Fonte: IBGE/Censo 2010

É importante citar nesse Diagnóstico que em 2016 ocorreu um movimento de ocupação de área particular e 
pública no território do CRAS Jardim Belo Horizonte, cujas informações podem ser conhecidas no item Al-
cance da Vigilância Socioassistencial. 

No Diagnóstico de 2013-2015, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Habitação, havia 44 loteamen-
tos regularizados e 64 não regularizados, em 2016, passou para 53 regularizados e 75 não regularizados, o 
que pode explicar a presença de novas ocupações, como a observada no Jardim Belo Horizonte. (anexo 2)
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SAÚDE

A gravidez na adolescência e outros riscos, como doenças sexualmente transmissíveis, podem, em alguns 
casos, estar relacionadas a situações de vulnerabilidade social, tais como baixa renda, baixa escolaridade e 
limitado acesso a programas socioeducativos. O diagnóstico dessas situações permite orientações através 
de programas, projetos, grupos reflexivos e temáticos aos adolescentes com vistas à construção de saber 
consciente sobre vida sexual e reprodutiva.  

Em São José do Rio Preto, através de registros sobre adolescentes grávidas obtidos do Painel de Monitora-
mento da Secretaria Municipal de Saúde de 2013 e 2015, verifica-se maior incidência de adolescentes grávidas 
na faixa etária de 15 a 19 anos. Verifica-se na tabela abaixo um decréscimo de notificações de 608 para 576 
casos, de 2013 para 2015, nesta faixa etária. No mesmo período, ocorreu uma diminuição do número de noti-
ficações de adolescentes grávidas de 10 a 14 anos, de 27 para 21 casos.
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Tabela 9 – Adolescentes grávidas por faixa etária por área de Unidade de Saúde em São José do Rio Preto
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A prevenção e o consumo de álcool e outras drogas tem repercutido como um tema recorrente e de difícil 
solução, que requer uma ação intersetorial e interinstitucional efetiva nos Municípios brasileiros. No caso de 
São José do Rio Preto a situação não é diferente e por isso aderiu aos programas “CRACK é possível vencer” 
e “Cartão Recomeço”.

O programa Crack é possível vencer - coordenado pelo Ministério da Justiça que desenvolve, em parceria com 
outros Ministérios, uma ação integrada que envolve três frentes de atuação: prevenção, cuidado e autoridade. 
Dentro desses três aspectos, o programa integra vários grupos sociais, trabalhando, simultaneamente, na 
prevenção, no combate, na reabilitação e na reintegração social. O programa é um amplo trabalho realizado 
pelos Ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Agrário, da Educação e da Secretaria 
de Direitos Humanos, visando a oferecer aos grupos de risco irrestrito apoio em todas as suas necessidades, 
contribuindo, desta forma, para a redução dos índices de consumo de drogas.

O Cartão Recomeço iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, é um benefício usado para a recuperação 
de dependentes químicos em entidades especializadas. O benefício é para os dependentes que procurarem 
recuperação voluntariamente. O paciente receberá um cartão com os seus dados, o Cartão Recomeço. Este 
servirá para controlar a sua presença ao longo do tratamento. O pagamento será realizado diretamente às 
entidades de recuperação especializadas. A duração do benefício é de até 180 dias (seis meses), considerado 
por especialistas o tempo adequado para a recuperação do dependente.
 
O Consultório na Rua foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa a ampliar o 
acesso da população de rua aos serviços de saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à 
saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados. 

Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que o atendimento do Consultório de 
Rua aumentou de 284 em 2013 para 323 em 2015, e o consumo e a dependência de álcool e substâncias 
químicas são altos entre pessoas que vivem na rua em tempo parcial ou integral. No comparativo entre os 
anos de 2013 e 2015, a quantidade relativa ao crack entre os atendidos pelo serviço experimentou declínio, 
com expressiva redução de 33,51% para 11,58%.  Em sentido contrário, houve grande aumento da parcela 
dos atendidos que consumiram álcool (de 32,36% para 50,53%) e “outras drogas” (de 1,68% para 8,42%). 
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Gráfi co 8 - Usuários do consultório na rua e substâncias utilizadas

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Departamento de Atenção Básica - 2015

VIOLÊNCIA

É princípio fundamental do Estado, consagrado na Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa 
humana. Ao longo do texto constitucional, especificamente no título que trata dos direitos e garantias fun-
damentais, aparecem como invioláveis, dentre outros, o direito à vida e à segurança. 

No título que trata da ordem social, especificamente em seu artigo 227, a Constituição é expressa ao colocar 
como dever da família, da sociedade e do Estado,

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.(CF,1988 )

 
Nos itens que se seguem, a fim de que este diagnóstico consiga traçar um panorama geral das informações 
referentes às vulnerabilidades e riscos, será dada atenção especial à questão da violência, sua expressão por 
meio do registro de ocorrências e sobre grupos específicos como mulheres, idosos e crianças e adolescentes.

Na tabela 10, os dados fornecidos pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública - Polícia Civil 
de São Paulo mostram um declínio dos registros de ocorrências na maior parte dos itens de todas as nature-
zas de 2013 para 2014. Sobressaem ainda os itens “Furto – outros”, “Lesão Corporal Culposa Por Acidente De 
Trânsito” e “Lesão corporal dolosa” pelos elevados registros em relação as outras naturezas.
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Tabela 10 - Ocorrências Policiais Registradas no Município de São José do Rio Preto



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

42

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos huma-
nos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Ela é estruturante da desigualdade 
de gênero 6.

 A Secretaria Especial dos Direitos e Políticas para Mulheres tem por objetivo propor, coordenar e acom-
panhar políticas pela ótica de gênero, raça e etnia. O órgão desenvolve programas e projetos voltados à 
prevenção e ao combate à violência, tais como o fortalecimento da organização popular de mulheres, o de-
senvolvimento de projetos comunitários de capacitação e o lançamento de campanhas educativas e de cons-
cientização da população sobre temas como a violência, discriminação e direitos humanos. Alguns dos dados 
sobre violência contra a mulher foram fornecidos por essa Secretaria e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com dados extraídos do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde na tabela 11 foi feito um 
comparativo de atendimento à mulher vítima de violência interpessoal (Negligência, física, sexual e outros 
tipos) e violência autoprovocada entre os anos de 2013 e 2015, com índices territorializados por distrito de 
saúde e área de abrangência de residências.

No geral, houve um aumento de 54% no total de incidências de violência interpessoal, de 617 para 949. Em 22 
unidades de saúde percebe-se o aumento dos números quanto à violência contra mulher e esse aumento em 
determinadas unidades é de percentual considerável, ou seja, no Centro subiu de 11 para 34, Santo Antônio 
de 50 para 87, Jardim Simões/Renascer de 9 para 26, Solo Sagrado de 57 para 71, Parque Estoril de 34 para 
70, Caic/Cristo Rei de 20 para 48, Talhado de 4 para 43. Em algumas os números indicam queda da notifica-
ção, como Anchieta de 30 para 20, Parque da Cidadania de 33 para 23, Vetorazzo de 38 para 34 e bairros 
ignorados (zona rural) de 5 para 2. No que concerne à violência autoprovocada no caso das mulheres, no 
geral houve uma diminuição de 194 para 185 casos. 

O enfrentamento às múltiplas formas de violência contra as mulheres é uma impor-
tante demanda no que diz respeito a condições mais dignas e justas para as mu-
lheres. A mulher deve possuir o direito de não sofrer agressões no espaço público 
ou privado, a ser respeitada em suas especificidades e a ter garantia de acesso aos 
serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, quando passar por 
situação em que sofreu algum tipo de agressão, seja ela física, moral, psicológica 
ou verbal. http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia

6 http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/violencia
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Tabela 11 – Incidência de Violência interpessoal/autoprovocada contra mulheres por distrito de saúde e área de abrangência de residência 
de Saúde em São José do Rio Preto

Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deficiên-
cia, Raça e Etnia, mostram que foram atendidas no CRAM – Centro de Referência e Atendimento a Mulher 
864 e 606 mulheres vítimas de um ou mais tipos de violência, nos anos de 2013 e 2015, respectivamente. A 
tabela 12 demonstra os tipos de violência sofrida pelas mulheres, sendo que algumas delas sofreram mais 
de um tipo ao mesmo tempo. Pode ser notado que a violência física, psicológica e moral são as mais comuns.
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Tabela 12 – Dados Comparativos de Tipos de Violência sofrida pela Mulher atendida pelo CRAM 

O gráfico 9 ilustra a porcentagem relativa aos tipos de violência sofrida pela mulher atendidas no CRAM em 
2013 e 2015: apesar de apresentar uma queda de 12% a violência física é a que mais incide; chama a atenção 
o crescimento da violência moral (7%) e da violência patrimonial (3%), no período de dois anos. 

Gráfi co 9–Percentual do Tipo de Violência Sofrida pela Mulher Atendida pelo CRAM

 

Fonte: Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia

Os dois principais graus de escolaridade das mulheres vítimas de violência (gráfico  10) atendidas pelo CRAM 
estão assim identificados: ensino médio completo 35% em 2013 e 15% em 2015 e ensino fundamental incom-
pleto 9% em 2013 e 12% em 2015. Outras análises ficam prejudicadas considerando a alta porcentagem de 
“não informado” (21% em 2013 e 53% em 2015).
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Gráfi co 10 – Escolaridade da Mulher Vítima de Violência atendida pelo CRAM

 

Fonte: Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia

Quanto ao CRAF - Centro de Reeducação e Atendimento a Família, também ligado à Secretaria Especial dos 
Direitos e Políticas para Mulheres os principais agressores das mulheres que foram encaminhados a este 
Centro pelo Poder Judiciário são: Marido/Companheiro (43) e o Ex Marido/Ex Companheiro (35), e maioria 
sexo masculino. (tabelas 13 e 14)

TABELA 13 – Identifi cação do Agressor em 2015

 

Fonte: CRAF - Centro de Reeducação e Atendimento a Família - Secretaria Municipal do Direito e Política para as Mulheres, Pessoa com 
Defi ciência Raça e Etnia - 2015 
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Tabela 14 – Gênero do Agressor em 2015

A seguir, as faixas etárias dos autores de violência contra a mulher, encaminhados pelo Poder Judiciário ao 
CRAF nos anos de 2013 e 2015. A maioria deles situa-se na faixa etária de 20 a 40 anos, seguido pela faixa 
etária de 41 a 60 anos.

GRÁFICO 11 – Faixa etária dos autores de violência contra a mulher encaminhados pelo Poder Judiciários ao CRAF em 2013 e 2015

Fonte: Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia
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VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

Com dados extraídos do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde na tabela 15 foi feito um 
comparativo de notificação de violência interpessoal e autoprovocada de idosos entre os anos de 2013 e 2015, 
com índices territorializados por distrito de saúde e área de abrangência de residências.

No dado geral, houve um aumento de 33% no total de notificação de violência interpessoal, subiu de 146 
para 190. 
Analisados os territórios das unidades de saúde, constata-se um aumento de notificações em 14 unidades de 
saúde, despertando a atenção para alguns números como da unidade do Parque Industrial que subiu de 9 
para 28 casos, Vila Elvira de 2 para 8, São Francisco de 1 para 7, Jaguaré de 4 para 20 e Talhado de 1 para 6. 

Houve também locais onde as notificações se mantiveram como Vetorazzo, Jardim Gabriela, com decréscimo 
de casos notificados nas unidades Santo Antônio, Jardim Maria Lucia, Parque da Cidadania, Solo Sagrado, 
Vila Toninho, CAIC/Cristo Rei, Cidade Jardim, Schimitt, Jd. Felicidade/SJ Rio Preto I, São Deocleciano e bairros 
ignorados (zona rural).

No que concerne à violência autoprovocada de idosos, houve aumento de aproximadamente 36%, passando 
de 14 para 19 casos. Considerando-se os territórios por unidades de saúde, constata-se um aumento de ca-
sos no Centro, Anchieta, Parque Industrial, Vila Elvira, Santo Antônio, Nova Esperança, Parque Estoril e São 
Francisco; mantendo-se mesmos números de 2013 e 2015 Jardim Maria Lucia, Eldorado e Jardim Felicidade/SJ 
Rio Preto I; e com queda de notificações Jardim Americano, Solo Sagrado e Vetorazzo; os demais não apre-
sentaram notificações dessa natureza.



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

48

Tabela 15 -  Incidência de Violência interpessoal/autoprovocada contra idosos por distrito de saúde e área de abrangência de residência 
de Saúde em São José do Rio Preto
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VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Para o Ministério da Saúde e estudiosos que trabalham essa questão, a violência doméstica pode 

ser dividida em: 

 ● Violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano, por meio de força física, de 
algum tipo de arma ou instrumento que pode causar lesões internas: (hemorragias, fraturas), 
externas (cortes, hematomas, feridas). 

 ● Violência sexual é toda a ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à 
realização de práticas sexuais contra a vontade, por meio da força física, da influência psicológica 
(intimidação, aliciamento, sedução), ou do uso de armas ou drogas. 

 ● Negligência é a omissão de responsabilidade, de um ou mais membros da família, em relação 
a outro, sobretudo, com aqueles que precisam de ajuda por questões de idade ou alguma 
condição específica, permanente ou temporária. 

 ● Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, 
à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, 
cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual, não 
deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de amigos e familiares, ou impedir que 
ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser 
identificada. Apesar de ser bastante frequente, ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, 
sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo 
e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio. (Brasil, 2001)

O Município lançou o Decreto n° 16.321 de 12 de junho de 2012 que dispõe sobre a ampliação da notificação 
compulsória de violência doméstica, sexual e de outras violências no âmbito das Secretarias Municipais 
de Saúde, Assistência Social, dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia e 
Educação em São Jose do Rio Preto. O Decreto tem como finalidade a ampliação da notificação compulsória 
de violência doméstica, sexual, e de outras violências no âmbito dessas Secretarias; a instituição da ficha de 
notificação de violência doméstica, sexual, e de outras violências do Ministério da Saúde como instrumento 
único de notificação compulsória no âmbito dessas Secretarias; e a definição dos fluxos e protocolos de aten-
ção as vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências.

A Resolução nº 33/12 - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS dispõe 
no art. 91 que constituem responsabilidades comuns a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios acerca da Vigilância Socioassistencial:

V – Implementar o sistema de notificação compulsória contemplando o registro e a 
notificação ao Sistema de Garantia de Direitos sobre as situações de violência intra-
familiar, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil, 
além de outras que venham a se pactuadas e deliberadas;
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VI – Utilizar os dados provenientes do Sistema de Notificação de Violações de Direitos 
para monitorar a incidência e o atendimento das situações de risco pessoal e social 
pertinentes a assistência social. (2012, p. 27)

   
A implantação e funcionamento de todos esses mecanismos servirão de estratégias importantes para co-
nhecer a realidade do Município acerca da identificação da violência contra a criança e adolescente, em 
seus mais diversos aspectos seja de gênero, idade, território de vivência, bem como em aspectos sociais ou 
culturais a partir dos tipos de violência praticados, permite o reconhecimento de parte da realidade vivida 
por essas crianças e adolescentes, com intuito de fornecer insumos para definição de políticas, diretrizes, 
objetivos estratégicos, áreas de atuação, alocação de recursos e instrumentos de ações com vistas a buscar 
o rompimento da continuidade de situações de violência e sua superação.

Em São José do Rio Preto, o sistema de notificações compulsória em 2016 se reorganizou e a partir de treina-
mentos com equipes de saúde, assistência social, educação, se firmou o fluxo das notificações com objetivo 
de concentrar no sistema VIVA – Vigilância de Violências e Acidentes, do Ministério da Saúde.

Segundo o Instrutivo para preenchimento da ficha de notificação de violência inter-
pessoal / autoprovocada:  ...com a implantação do Sistema de Vigilância de Violências 
e Acidentes (VIVA), o MS ampliou o leque de variáveis contempladas no monitora-
mento desses eventos que atingem crianças, adolescentes, mulheres, homens e pes-
soas idosas sobre as quais ainda impera a lei do silêncio, do medo, dos tabus e do 
preconceito. (Brasil, 2015, p.10)

No Município existe o fluxograma para o atendimento a violência sexual, a lesão autoprovocada, à população 
LGBT vítima de violência e outras violências em caso de suspeita ou confirmação contra crianças, adolescen-
tes, mulher e idosos. Cada uma dessas quatro situações há um fluxo que vai do atendimento ao procedimento 
da notificação compulsória.

Os dados registrados no sistema VIVA do MS são colocados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde, os quais podem ser compartilhados com a Vigilância Socioassistencial da SEMAS, num 
trabalho em parceria, a fim de monitorar as incidências de violações por territórios do município indicando 
para equipes de proteção social básica e especial mapas de incidências assim como informações sobre as 
violações praticadas.

Os dados, a seguir, portanto, fornecerão subsídios para uma análise preliminar da situação. O gráfico 12 
mostra que no ano de 2013 em relação ao ano de 2015 ocorreu um aumento de atendidos de 346 para 564 
pelo CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, com predomínio do sexo feminino 
sobre o masculino. 
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Gráfi co 12 – Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência por gênero atendidos pelo CRAMI– 2013 e 2015

Fonte: CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância

O gráfico a seguir mostra que os tipos de violência que mais ocorrem são os mesmos em 2013 e 2015, sendo 
que o abuso sexual é a que mais ocorre.

Gráfi co 13 – Tipos de Violência contra Crianças e Adolescentes atendidos pelo CRAMI – 2013 e 2015

 

Fonte: CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância
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Verifica-se no gráfico a seguir que a faixa etária de crianças e adolescentes, vítimas de violência, atendidos 
pelo CRAMI em 2015 predominou a faixa etária de 7 a 11 anos.

Gráfi co 14 – Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência por faixa etária atendidos pelo CRAMI - 2015

 

Fonte: CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância
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Com o reordenamento territorial, o gráfico 15 demonstra que os territórios de CRAS com maior número de 
atendidos pelo CRAMI permaneceram os mesmos (Novo Mundo, João Paulo II e Vila Toninho), com inclusão 
do território do CRAS Jardim Belo Horizonte.

Gráfi co 15 – Territórios de CRAS onde Residem Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência atendidos pelo CRAMI – 2013 e 2015

Fonte: CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância

Com dados extraídos do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde na tabela 16 foi feito um 
comparativo de incidência de violência interpessoal e violência autoprovocada de crianças e adolescentes 
entre os anos de 2013 e 2015, com índices territorializados por unidade de saúde e área de abrangência de 
residência da população.

Quanto à violência interpessoal contra crianças e adolescentes, em 2013 foram 575 notificações, já em 2015 
esse número cresceu para 902, ou seja, 57% de aumento em casos notificados. Destaca-se que das 27 
unidades apenas 5 apresentaram queda das notificações, no entanto, as outras 22 unidades tiveram au-
mentos. Algumas unidades foram equivalentes a mais de 100% em relação ao ano de 2013, como é o caso 
Jardim Americano de 8 para 20, Gonzaga de Campos de 3 para 8, Jardim Gabriela de 13 para 31, Schimitt 
de 8 para 25, Jardim Felicidade / SJ Rio Preto I de 2 para 11, São Deocleciano de 13 para 28, Talhado de 2 
para 49 e bairros ignorados (zona rural) de 4 para 8.
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Em se tratando de violência autoprovocada, o Painel com dados de 10 a 19 anos (crianças, adolescentes e 
parte de jovens), aponta acréscimo de 25%, (em 2013, 71 casos e em 2015, 89) de casos notificados, princi-
palmente no Santo Antônio de 1 para 9, Vila Mayor de 3 para 7, Vetorazzo de 5 para 10 e Schimitt de 0 para 
6, que despertam a atenção pelo aumento comparativamente. 

“A doutrina da proteção integral traz, portanto, a compreensão do lugar da infân-
cia no processo de desenvolvimento humano, um momento da vida do indivíduo 
que deve ser valorizado, respeitado e protegido. Tal entendimento desencadeou 
reflexões acerca do próprio papel estatal no atendimento dessas demandas. E, se 
até então o olhar sobre a infância estava muito voltado para a intervenção, com a 
doutrina da proteção integral surgia a possibilidade de um olhar mais protetivo.”    
(Brasil, 2016, p.66)



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

55

Tabela 16 - Incidência de Violência interpessoal/autoprovocada contra crianças e adolescentes por distrito de saúde e área de abrangên-
cia de residência de Saúde em São José do Rio Preto

 

 
A instituição da notificação compulsória e de todos os demais procedimentos auxiliará, inclusive, a garantir 
o acesso ao atendimento dessas crianças e adolescentes na rede socioassistencial, considerando que no ano 
de 2013, foram registradas nas unidades de saúde 575 incidências de violência contra crianças e adolescentes, 
enquanto 346 foram atendidos pelo CRAMI.  
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TRABALHO INFANTIL

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibido toda e qualquer forma de trabalho exercido 
por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal -menores de 14 anos de idade, salvo na condição 
de aprendiz. 

Como já apresentado no Diagnóstico 2013-2014, o IBGE/Censo de 2010 aponta que o Município possui 5.198 
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, sendo 518 de 10 a 13 anos, 1.067 de 14 a 15 anos e 
3.613 de 16 ou 17 anos. São 2.877 homens e 2.320 mulheres.

A partir desses dados, também foi gerada a tabela 17, que trata da alocação dessas crianças e adolescentes 
de 10 a 17 anos pelo tipo do trabalho principal, divididas por grupo de idades. Os grupos de idade predo-
minante diferem quando comparados dentro de cada seção de atividade do trabalho principal. Em “agri-
cultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, 24 são de adolescentes de 14 ou 15 anos. Já em 
“comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas”, a maioria é de adolescentes de 16 ou 17 anos, 
1.141.

Tabela 17 - Pessoas de 10 a 17 anos de idade ocupadas por grupos de idade e tipo de atividade do trabalho principal
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A seguir, o mapa da figura 10 mostra as concentrações de trabalho infantil de 10 a 14 anos em 23 áreas de 
ponderação (unidades geográficas utilizadas para o cálculo das estimativas provenientes do questionário 
da amostra do IBGE), compostas por Regiões Administrativas. Daí conclui-se que as maiores concentrações 
estão localizadas nas áreas de ponderação:

 ●  116: Regiões Administrativas 38 (Jardim Arroyo), 39 (Parque da Cidadania), 40 (Santo Antônio);

 ●  120: Regiões Administrativas 48 (Jaguaré), 49 (João Paulo II), 50 (Felicidade);

 ●  108: Regiões Administrativas 24 (Distrito Industrial), 25 (Aeroporto), 26 (Alto Rio Preto), 28 
(Parque Industrial).

Figura 10 - Trabalho infantil de 10 a 14 anos por área de ponderação
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ÓBITOS

De acordo com dados extraídos do IBGE/Censo 2010, já apresentado no Diagnóstico 2013-2014, o maior por-
centual de óbitos ocorre com a população idosa de 65 anos ou mais (61%), enquanto os menores percentuais 
aparecem na população de faixa etária de 0 a 14 anos e 15 a 24 anos, ambas com 3% dos óbitos.

O gráfico abaixo ilustra os territórios de CRAS onde ocorrem mais óbitos, de acordo com a faixa etária 
considerando o atual desenho territorial. A luz dos dados do Diagnóstico anterior verifica-se que ocorreram 
alterações nos territórios dos CRAS Jardim Belo Horizonte (extinto Itinerante), João Paulo II, Novo Mundo e 
Anchieta, no entanto se manteve em relação ao território com maior incidência de óbito por faixa etária:

 ● População de 0 a 14 anos: território do CRAS Cidadania (7%);

 ● População de 15 a 24 anos: território do CRAS Cidadania (11%);

 ● População de 25 a 64 anos: território do CRAS Solo Sagrado (52%);

 ● População de 65 anos ou mais: território do CRAS Lealdade e Amizade (83%).

Gráfi co 16 - Óbitos por faixa etária e por territórios de CRAS em São José do Rio Preto
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Município conta com a Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia com programas voltados a pessoas com deficiência, dentre os quais citam-se: Programa Ser 
Eficiente; Programa “Cuidar com Amor”; Curso de libras para empresas; Espaço SuperAção; Disque Eficiente:   
0800-7702141.

Informações extraídas do CECAD em outubro de 2015, aponta 3.315 pessoas com deficiência cadastradas no 
CadÚnico de São José do Rio Preto. Em contrapartida havia 2.390 pessoas com deficiência cadastradas no 
CadÚnico em 2013, ou seja, houve um aumento de 39% de cadastros dessa natureza. 

Das 3.315 pessoas com deficiência, 43% delas localizam-se em apenas três dos treze territórios de CRAS: 
Novo Mundo (484), Santo Antônio (479) e Cidadania (461). O menor número de pessoas com deficiência 
aparece no CRAS São Deocleciano (47), Schmitt (65) e Solo Sagrado (153), juntos representam apenas 8% do 
total de inscritos. 

Gráfi co 17 - Pessoas com defi ciência cadastradas no Cadastro Único em São José do Rio Preto – outubro de 2015

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015
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Das 3.315 pessoas com deficiência cadastradas no CadÚnico, foram registrados 3.704 tipos de deficiência, 
sendo as mais recorrentes: deficiência física, 1.412 (38%) e deficiência mental, 769 (21%). Muitas das pessoas 
cadastradas apresentam mais de uma deficiência.

Gráfi co 18 – Tipos de defi ciência das pessoas cadastradas no Cadastro Único em São José do Rio Preto

 

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015

4. PANORAMA DAS OFERTAS DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

As ações da Proteção Social visam contribuir para que a desproteção se reverta em proteção social contando 
com o aparato Estatal no seu papel como responsável pela garantia da provisão dos direitos sociais, organiza-
do a partir de serviços, programas e projetos de caráter especializado tipificados pela Resolução nº109/2009 
sob preceitos e diretrizes do SUAS.

A centralidade do papel do Estado na condução da política pública tem o caráter de 
garantir que ela realmente atenda a “quem dela necessitar”, guardando os princípios 
da igualdade de acesso, da transparência administrativa e da probidade no uso do 
recurso público. A rede socioassistencial beneficente deve participar do atendimento 
às demandas, mas cabe ao Estado estruturar o sistema e resguardar o atendimento 
às necessidades sociais. Assim, o sistema é beneficiado pela experiência acumulada 
nesse campo pelas entidades, mas é preservado no sentido de garantir que a rede 
será formada com base no caráter público e de inclusão de todos. (Couto, 2009, p.208)
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Contudo, para além das responsabilidades da proteção social, é necessário entender que a sociedade vive, 
ou seja, desenvolve suas relações interpessoais, sociais e comunitárias enveredada sob raízes históricas fortes 
de relações de poder entre submissão e autoritarismo, desigualdade e exclusões, discriminações e precon-
ceitos, onde a dimensão econômica sobrepõe toda e qualquer outra dimensão humana, incidindo sobre as 
relações na família, comunidade e sociedade. Esse formato sócio, histórico e cultural delineado no bojo da 
colonização reflete em situações de conflitos, tensões e rupturas, por isso a necessidade do trabalho social 
especializado promovendo a potencialização de recursos para superação e prevenção do agravamento des-
sas situações.

Os serviços podem ser executados de maneira direta ou indireta pelo poder público. De forma direta o aten-
dimento da proteção social básica se dá nos CRAS e na proteção social especial nos CREAS e CENTRO POP 
e de forma indireta pelas organizações da sociedade civil, sob seus referenciamentos.

Dentre as funções destas unidades públicas destacam-se a coordenação da oferta de serviços de Proteção 
Social em seu território de abrangência, por meio do referenciamento e articulação da rede de serviços so-
cioassistenciais, ações estas ainda a serem efetivadas, como:

 ● Hierarquiza o atendimento do público-alvo, indicando quais famílias são prioritárias para o 
atendimento, segundo as situações de vulnerabilidade apresentadas (porta de entrada);

 ● Organiza a rede de serviços socioassistenciais quanto à tipologia, localização e cobertura do 
território;

 ● Realiza o acompanhamento dos serviços socioassistenciais conveniados, a fim de garantir o 
caráter público da ação. 

Neste sentido, a SEMAS celebra parcerias por meio de Convênios com organizações da sociedade civil, que 
estabelece como se dá este processo de forma a legitimar o caráter público da parceria. Cabe ao poder 
público financiar, monitorar e avaliar a efetividade das ações que a Organização se comprometeu a cumprir 
no plano de trabalho e cabe a ela executar, verificar desvios e apresentar de forma sistemática o trabalho 
realizado. Para tanto foi criado o Sistema de Monitoramento e Avaliação de São José do Rio Preto.

Conforme os Termos de Convênio, os serviços conveniados têm caráter público, e são monitorados e avalia-
dos, sistematicamente pela equipe técnica do Departamento de Monitoramento e Avaliação do Suas.

Dentre as funções do Monitoramento e Avaliação do Suas está a orientação e indicação de correções dos 
serviços socioassistenciais da rede pública e privada a fim garantir o padrão mínimo de execução do ser-
viço ofertado, conforme definido pelo Sistema de Monitoramento e Avaliação e demais normativas do Suas, 
medido por meio de indicadores de resultados. A atualização do Sistema está em andamento e as ações de 
monitoramento e avaliação da rede pública devem ser retomadas em 2017, considerando o chamamento de 
profissionais por meio do concurso público de 2016.
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A partir de 1º de janeiro de 2017 passa a vigorar para os Municípios a Lei nº 13.019/14, atualizada pela Lei nº 
13.204/15 conhecida como marco regulatório da sociedade civil. A Lei busca trazer a partir de instrumentos 
jurídicos próprios, regras e princípios adequados as especificidades do setor, em substituição aos convênios. 
A nova Lei desobriga os Municípios a realizar chamamento público para a celebração de novas parcerias.

A cidade de São José do Rio Preto conta atualmente com uma rede de serviços socioassistenciais de Prote-
ção Social Básica composta por 13 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, sendo 2 deles com 
equipe volante (Novo Mundo e Santo Antônio) com a responsabilidade de articular e referenciar os serviços 
de proteção social básica ofertados por 16 Entidades Conveniadas, além de quatro Unidades Públicas (CCI, 
CCJ, CCF e CEUS). 

Tem ainda uma rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial composta por 2 Centro de Re-
ferência Especializado de Assistência Social – CREAS e 1 CENTRO POP com a responsabilidade de articular 
e referenciar os serviços de proteção social especial ofertados por 13 Entidades Conveniadas. Ressalta-se que 
até abril de 2016 havia 2 Centros POP cujo atendimento foi unificado em uma unidade.

A SEMAS mantém ainda Convênio com a FAPERP – Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão de São José do 
Rio Preto para a execução do Projeto de Aprimoramento do SUAS. Mais adiante ao discorrer sobre Controle 
Social poderão ser visualizadas Entidades não conveniadas a SEMAS, mas que também fazem parte da rede 
socioassistencial de São José do Rio Preto.  

Para atender as famílias demandantes, com vistas à diminuição e/ou superação de vulnerabilidades a que 
estão submetidas, o SUAS estabeleceu, na Tipificação Nacional, os Serviços Socioassistenciais que podem, 
através da sua execução, cumprir este papel.
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Tabela 18 - Universo das ofertas da proteção social - Resolução nº 109/2009 -Tipifi cação Nacional dos Serviços 

 

4.1. OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NA PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA

Os serviços socioassistencias da proteção social básica, previstos na Tipificação Nacional dos Serviços Socio-
assistenciais, são:

PAIF... consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a fi-
nalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por faixa etária (até 6 anos, de 
6 a 15 anos, de 15 a 17 anos, de 18 a 29 anos, de 30 a 59 anos e acima de 60 anos) 
“... realizado em grupos, organizado a partir de percursos de modo a garantir aos 
usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 
“... tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento 
de vínculos famílias e sociais dos usuários. (2009, p.12,16,25)
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Conforme a tabela 19 explicita os CRAS que ofertam serviços de PAIF, SCFV de 15 a 17 anos, SCFV para 
idosos com idade igual e acima de 60 anos, e, o Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para pessoas 
com Deficiência e Idosos. A partir de 2014, ocorreu uma ampliação de vagas no serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos de adolescentes, jovens, adultos e idosos com a criação do Centro de Convivência 
da Família - CCF e o Centro de Convivência da Juventude– CCJ. Diante da evidencias de intensificação das 
situações de crianças e adolescentes vítimas de violência interpessoal entre 2013 e 2015, o aumento de vagas 
nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, a partir de 2014, ganha uma dimensão importante 
na direção preventiva da proteção social.
 
Como já indicava o Diagnóstico 2013-2014, com o reordenamento dos serviços, conforme normativas legais 
do Suas, várias entidades e organizações socioassistenciais adequaram seus serviços para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos: PROEPAD, AMAI, ARPROM, FULBEAS e Instituto Comboniano São 
Judas Tadeu.

Verifica-se ainda que as entidades Instituto Rio-pretense dos Cegos Trabalhadores, APAE e Associação Renas-
cer passaram a realizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de adultos com deficiência.

Tabela 19- Serviços Socioassistenciais na Proteção Social Básica
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A figura 11 mostra onde residem os usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CCJ 
e CCF. Demonstra que a maioria do público do CCF (pontos verdes) reside próximo ao local que oferece o 
serviço, enquanto o público do CCJ (pontos vermelhos) reside distante do local que oferece o serviço.

Vale lembrar que a cartografia utiliza a lógica dos territórios visíveis, ou seja, os loteamentos regularizados, 
por isso alguns pontos verdes e vermelhos, aparecem no espaço “vazio”, os chamados territórios “invisíveis”.

Figura 11 – Territórios onde residem usuários que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Convi-
vência da Família e Centro de Convivência da Juventude

 

Fonte: Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUAS - SEMAS - Abril/2016
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No universo de números extraídos dos relatórios circunstanciados das unidades públicas e das entidades da 
rede complementar no mês de outubro de 2015, verifica-se no gráfico 19, uma ampliação dos atendidos em 
todos os serviços da proteção social básica em relação ao Diagnóstico de 2013-2014.

O Serviço de proteção social básica no domicilio apresentou 12 famílias acompanhadas. Número que revela 
a necessidade de apropriação do serviço pelas equipes de referência dos CRAS. 

O Serviço não tipificado se refere ao Centro de Atendimento de Assistência Social - CAAS, que realiza ações 
de orientação e encaminhamento aos serviços da rede socioassistencial e de outras políticas públicas. 

O gráfico 19 demonstra a porcentagem dos atendidos nos serviços da proteção social básica, no mês de ou-
tubro de 2015:

 ● PAIF - serviço mais acessado nos dois períodos de referência (2013 e 2015), sendo 46% e 42%, 
respectivamente;

 ● SCFV (6 a 29 anos) – representa 36% de atendidos;

 ● SCFV (30 a 59 anos) - serviço ofertado pelo CCF e a partir de 2014, serviço implantado na rede 
complementar para pessoas com deficiência;

 ● SCFV (igual ou acima de 60 anos) – representa 13% de atendidos na proteção social básica.

Gráfi co 19 – Dados Comparativos do Número de Indivíduos e/ou Famílias atendidos na Proteção Social Básica

Fonte: Instrumental “Oferta de Serviços”na PSB/outubro/2015
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Repetindo a mesma metodologia do Diagnóstico 2013-2014, foi considerada a amostragem de 10% dos aten-
didos do mês de outubro de 2015, na pesquisa da forma de acesso ao serviço e na demanda apresentada. As 
formas de acesso aos serviços da proteção social básica apresentada pela tabela 20, de outubro de 2015 em 
comparação a outubro de 2013 revelam que:

 ●  Procura Espontânea – em 2013 representou 75,9% entre as formas de acesso, e em 2015, 75,4%, 
portanto permaneceu como a forma mais utilizada pela população;

 ●  Encaminhamentos da rede socioassistencial pública – diminuição de encaminhamento pelo CRAS 
e CREAS, uma vez que em 2013 representava 8,0% e 1,4%, respectivamente, e em 2015, 3,5% e 
0,9%, respectivamente;

 ●  Encaminhamentos da rede socioassistencial privada – de 2,2% em 2013 para 0,5% em 2015, 
portanto houve uma diminuição desta forma de acesso;

 ● Encaminhamentos do Sistema de Garantia de Direitos e das demais Políticas Públicas – apresentaram 
um aumento de 2013 para 2015, de 3,0% e 2,2%, para 4,0% e 4,5%, respectivamente; 

 ● Busca Ativa - aumento de 1,8% (2013) para 2,9% (2015); 

 ● Outras formas de acesso não especificadas –de 3,3% (2013) para 8,0% (2015). O aumento desta 
forma de acesso credita-se as convocações das famílias pelo Departamento de Transferência de 
Renda e Benefícios assistenciais da SEMAS.

Tabela 20 - Formas de Acesso aos Serviços da Proteção Social Básica
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Os serviços mais procurados na rede de proteção social básica em ordem decrescente são: Orientações 
(38,7%), Serviços da Rede Socioassistencial (24,1%), Programa de Transferência de Renda – PTR (13,3%) e 
Auxílio nutricional (cesta básica) (9,5%). Em relação a 2013 houve apenas uma inversão entre o segundo e 
terceiro item.

Fica explicito então que a caracterização de demanda inverteu no sentido de busca pelo serviço da rede 
socioassistencial ao invés de PTR, o que aponta para a articulação territorial como estratégia importante de 
ação. 

O trabalho social “orientações” é um conceito que perpassa por todo atendimento caracterizando-se como 
ação e não como demanda. Neste sentido, há necessidade de unificar os conceitos de demanda com os tra-
balhadores do SUAS tendo como referência as seguranças afiançadas pelo SUAS.

Tabela 21 - Demanda Apresentada na Proteção Social Básica

 

4.2. OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL 

A proteção social especial é dividida em média e alta complexidade, executados tanto nas unidades públicas 
quanto pela rede complementar, com exceção o PAEFI que deve ser executado exclusivamente pelo CRE-
AS – unidade pública de média complexidade. Na média Complexidade, os serviços previstos na Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, são:

PAEFI... serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 
da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabili-
zam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.
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Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida So-
cioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comu-
nidade (PSC): “... o serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeduca-
tivas em meio aberto, determinadas judicialmente.
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias: “...serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias 
com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram 
suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da ima-
gem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio 
da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse 
do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras 
que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua: serviço ofertado para 
pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a 
finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvi-
mento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 
e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. 
(2009, p.29, 34, 37,40)

No Município há dois CREAS: CREAS Criança, Adolescente e suas Famílias executando o PAEFI e o Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços a 
Comunidade – PSC e CREAS Deficiente, Idoso e suas Famílias executando o PAEFI. Em processo de transição 
para o CREAS Criança, Adolescente e suas Famílias destaca-se o serviço complementar ao PAEFI relativo à 
criança e adolescente executado pelo CRAMI e o Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa em Liberdade Assistida – LA executado pela Só Por Hoje.

Em relação aos dados do Diagnóstico 2013-2014 observa-se a alteração do serviço complementar ao PAEFI 
realizado pela AMICC para o Serviço de Acolhimento Institucional provisório para pessoas em trânsito.

No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem unidades de re-
ferência para a oferta de serviços: Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS): Unidade pública e estatal de abrangência municipal ou regional. 
Oferta, obrigatoriamente, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fa-
mílias e Indivíduos (PAEFI). (Brasil, 2011, p.20)

No mês de abril de 2016, ocorreu um reordenamento institucional com a extinção do Centro POP Munícipe 
passando o atendimento do Serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua (Munícipe) para o Cen-
tro POP FRAS Migrante. E, o Serviço Especializado de Abordagem Social em parceria com a AMAI passou a 
ser executado junto ao CREAS Criança, Adolescente e suas Famílias.
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Destaca-se que a FRAS-Fundação Rio-pretense de Assistência Social até então conveniada com a SEMAS foi 
incorporada à Prefeitura de São José do Rio Preto, em dezembro de 2013 passando a denominar-se Centro 
POP – FRAS Migrante.

Ainda, para atender a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais o Município deverá reordenar o 
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, também executado pela Entidade Madre Teresa de 
Calcutá para execução exclusiva pelo Centro POP. 

Tabela 22 - Serviços Socioassistenciais na Proteção Social Especial – Média Complexidade

 

  
Na média complexidade os números de pessoas atendidas nos serviços ofertados estão descritos no gráfico 
20, que exibe de forma comparativa os dados do Diagnóstico 2013-2014 em relação a atualização de 2015-
2016, ambos referentes ao mês de outubro, respectivamente, diante deste contexto, pode-se dizer que:

 ● PAEFI: em 2013 foram atendidos 521 e em 2015 708 famílias/indivíduos apresentando um aumento 
de 35%;

 ● Serviço de Proteção Social para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias: em 2013 foram 
atendidos 240 e em 2015 foram atendidos 224 famílias/indivíduos apresentando uma pequena 
diminuição;

 ● Serviço para Pessoa em Situação de Rua: em 2013 foram atendidos 848 e em 2015 foram atendidos 
743 indivíduos apresentando uma pequena queda;

 ● Medidas Socioeducativas: PSC em 2013 foram atendidos 25 e em 2015 foram 202 adolescentes 
e jovens apresentando um aumento de 708%; Medidas Socioeducativas LA: em 2013 foram 
atendidos 53 e em 2015 foram atendidos 292 adolescentes e jovens, apresentando um aumento 
de 450%. Lembrando que os adolescentes e jovens são encaminhados por determinação judicial, 
e neste período houve mudança de Juiz e Promotor da Infância e Juventude em São José do Rio 
Preto;

 ● Serviço Especializado em Abordagem Social: em 2013 foram atendidos 100 e em 2015 foram 
atendidas 246 pessoas, aumento de 146%;

 ● Serviço Especializado de Abordagem Social de crianças e adolescentes: em 2013 foram atendidos 
41 e em 2015 foram atendidos 35, apresentando uma queda de 15%.
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Gráfi co 20 – Dados Comparativos do Número de Indivíduos e/ou Famílias atendidos na Proteção Social Especial – Média Complexidade de 

2013 e 2015 

 

Fonte: Instrumental “Trajetória do Usuário” na PSE/outubro/2015
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Em linhas gerais, o gráfico 21 apresenta a porcentagem de acesso ao serviço relativo ao mês de outubro de 
2015 em relação ao mês de outubro de 2013. Em 2013 o serviço de pessoa em situação de rua demonstrou 
maior acesso seguido do PAEFI, enquanto em 2015 percebe-se um equilíbrio entre o número de atendidos no 
Serviço para pessoa em Situação Rua e no PAEFI. Por outro lado, é nítido o aumento de atendidos no Serviço 
Especializado em Abordagem Social em 2015, como também, como já falado anteriormente o aumento de 
adolescentes e jovens no cumprimento de medidas socioeducativas.

Gráfi co 21 – Percentual de atendidos na Proteção Social Especial – Média Complexidade de 2013 e 2015

 

Fonte: Instrumental “Trajetória do Usuário” na PSE/outubro/2015
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A tabela 23 mostra o número de atendidos no mês de outubro de 2013 (1.828) e de 2015 (2.450) por unidade 
da proteção social de média complexidade. Verifica-se um aumento significativo de atendidos nos CREAS, 
em especial do PAEFI, apesar de parte deste serviço ainda ser executado pelo CRAMI (serviço em transição).

Importante ressaltar que os dados do Centro POP se referem ao Serviço Especializado para pessoas em si-
tuação de rua e ao de abordagem social, além disso, inclui dados da antiga FRAS – hoje Centro POP FRAS 
Migrante, por isso também uma diminuição dos dados da entidade – rede privada não governamental.

Tabela 23 –Dados Comparativos do Número de Indivíduos e/ou Famílias Atendidos por unidade e por serviço na Proteção Social Especial - 
Média Complexidade– 2013 e 2015

 

O trabalho social realizado na média complexidade, dados extraídos a partir de pesquisa por amostragem 
de 10% dos atendidos do mês de outubro de 2013 e 2015, são apresentados no gráfico 22 no sentido de com-
preender o universo das ações realizadas diante das demandas apresentadas.
Constata-se uma evolução grande dos atendimentos na média complexidade que pode estar relacionada ao 
aumento do número de atendidos como já indicado anteriormente, e, a preocupação dos profissionais com 
o registro de dados a partir do primeiro diagnóstico o que acaba por qualificar a informação. Destaca-se o 
aumento de ações como orientações (72%), atendimento individual (256%), articulação da rede socioassis-
tencial e outras políticas (158%), encaminhamentos (288%) e articulação da rede de sistema de garantia de 
direitos (537%).

Pode-se observar que das 8.557 ações realizadas em relação aos 2.450 atendidos no mês de outubro de 2015, 
houve em média de mais de três ações por usuário, enquanto em 2013 a relação foi de duas ações por usuário.
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Gráfi co 22 –Dados Comparativos do trabalho social na média complexidade em 2013 e 2015 

 

Fonte: Instrumental “Oferta de Serviços” na PSE/outubro/2013 e 2015

Quanto ao trabalho em grupo e oficinas, observa-se um aumento na quantidade, assim como de inscritos e 
participantes de 2015 (797 inscritos e 469 participantes) em relação a 2013 (171 inscritos e 168 participantes), 
tanto nas entidades quanto nas unidades públicas. 

Gráfi co 23 –Trabalho em grupo e ofi cinas na proteção social de média complexidade em 2013 e 2015

 

Fonte: Instrumental “Oferta de Serviços” na PSE/outubro/2013 e 2015
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Na alta Complexidade, os serviços previstos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, são:
Acolhimento Institucional: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, desti-
nado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim 
de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o 
respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, 
raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.
Acolhimento em República: Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a 
grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabili-
dade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragili-
zados e sem condições de moradia e autossustentação.
Acolhimento em Família Acolhedora: Serviço que organiza o acolhimento de crian-
ças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famí-
lias acolhedoras cadastradas.
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências: O serviço 
promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calami-
dade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, 
conforme as necessidades detectadas. (2009. P.44,51,57)

Todos os serviços da proteção social de alta complexidade são executados pela rede complementar de assistência 
social, entidades sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, exceto o Serviço de 
Acolhimento do Programa Vila Dignidade. O Programa é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Município que visa viabilizar 14 moradias para o idoso independente, com 60 anos ou mais, possuir renda mensal 
de até um salário mínimo, não possuir vínculos familiares sólidos ou ser sós; e morar há pelo menos dois anos no 
Município. O Programa acolheu as sete idosas do Serviço de Acolhimento em República extinto no presente ano.

Em relação ao Diagnóstico de 2013-2014, como já relatado anteriormente a AMICC que antes prestava serviço de 
Proteção Social Básica, passou a executar o Serviço de Acolhimento Institucional. E, a FRAS foi incorporada a SE-
MAS – Prefeitura de São José do Rio Preto.

Tabela 24 - Serviços Socioassistenciais na Proteção Social Especial – Alta Complexidade
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Os resultados relativos a outubro de 2013 e outubro de 2015 apontam dados aproximados nos dois períodos. 

Gráfi co 24 –Dados Comparativos do Número de Indivíduos e/ou Famílias atendidos na Proteção Social Especial - Alta Complexidade em 
2013 e 2015

 

Fonte: Instrumental “Trajetória do Usuário” na PSE/outubro/2015
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Pela pesquisa da trajetória do usuário, relativo a 10% dos atendidos do mês de outubro em 2013 e em 2015 
(tabela 25), pode se notar as formas como o usuário acessou os serviços socioassistenciais. Nos dois períodos 
as formas mais acessadas foram: procura espontânea, encaminhamentos pelo sistema de garantia de direitos 
e encaminhamentos pelo CREAS.

Por outro lado, há de se atentar para a queda de procura espontânea em 2013 (38%) para 2015 (29%) e o 
aumento da busca ativa em 2013 (7%) para 2015 (12%).

Tabela 25 - Formas de Acesso aos Serviços da Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade - 2015
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De acordo com a tabela 26 as quatro principais demandas apresentadas na proteção social especial, por meio 
da amostragem, assim como em 2013, foram: orientações (31,6%), serviços da rede socioassistencial (19,5%), 
serviços de outras políticas públicas (14,4%) passagens intermunicipal e interestadual (8,9%). Como já dito 
anteriormente, necessários se faz o nivelamento de conceitos relativo a demanda.

Tabela 26 - Demanda Apresentada na Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade – 2015

 

Ao finalizar a apresentação dos dados do número de atendidos na rede socioassistencial pública e privada, 
na Proteção Social Básica e Especial, o gráfico 25 apresenta o comparativo entre o Diagnóstico de 2013-2014 e 
os resultados da atualização de 2015, indicando um aumento de 16% nos atendidos na proteção social básica, 
aumentos de 34% na proteção social especial de média complexidade e uma leve queda de 10% de atendidos 
na proteção social especial de alta complexidade.

Gráfi co 25- Atendidos na Proteção Social Básica e Especial em 2013 e 2015 

 

Fonte: Instrumental “Oferta de Serviço” na PSB/PSE/outubro/2015
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Considerando a importância dos Serviços enquanto atividades continuadas que visam a melhoria da vida da 
população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população, a ampliação da sua 
oferta propicia o acesso de famílias dos territórios “invisíveis” que na prática incorporam milhares de pessoas 
distantes do acesso aos serviços públicos, e que são sujeitos de inclusão aos direitos sociais.

O SUAS organiza os serviços socioassistenciais a partir das funções de: Vigilância Socioassistencial que 
consiste no processo de gestão da informação da realidade social das famílias considerando os territórios 
onde vivem; implica na capacidade de produzir informações sobre vulnerabilidades territorializadas que inci-
dem sobre as famílias nos diferentes ciclos de vida;
 
Proteção Social que consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo 
SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes naturais ao ciclo de vida, a dignidade humana e 
a família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. (NOB/SUAS, p. 92) 

Defesa de Direitos que consiste na garantia de acesso aos direitos socioassistenciais e sua defesa devendo 
ser garantidos por meio de: ouvidorias, centros de referência, centros de apoio sócio jurídico, conselhos de 
direitos. É nesta perspectiva que o item a seguir será analisado.

5.ALCANCES DAS FUNÇÕES DA POLÍTICA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.1. ALCANCES DA PROTEÇÃO SOCIAL

Sposati de forma clara defende que muitas vezes pela forma como se realiza a ação frente as situações apre-
sentadas na assistência social se realiza a desproteção social, já que a atuação ocorre na medida em que a 
situação já se instalou, ou seja, a fome, o desemprego, a violência, a ruptura já ocorreu. Ao oposto, a proteção 
por si só explicita sentido preventivo da situação por meio das funções da política de assistência social.

A ideia de proteção social exige forte mudança na organização das atenções, pois im-
plica superar a concepção de que se atua nas situações só depois de instaladas, isto 
é, depois que ocorre uma desproteção. A aplicação ao termo “desproteção” destaca 
o usual sentido de ações emergenciais historicamente atribuído e operado no campo 
da assistência social. A proteção exige que se desenvolvam ações preventivas. Por 
decorrência, desse entendimento é que a assistência social, no modelo brasileiro de 
proteção social não contributiva, passa a ter três funções, conforme explicita a PNAS-
2004. Para além da proteção social, ela deve manter a vigilância social e a defesa de 
direitos socioassistenciais.(Sposati, 2009 p. 21)
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Embora seja de fato fundamental a ação preventiva, o modelo societário brasileiro carregado de desigualda-
des sociais e excludentes, numa lógica globalizada impetrada sob a ótica monetária e capitalista, fazem da 
luta pela proteção social um desafio.

A definição de proteção social uma das funções da Assistência Social deve ter por primazia prover a proteção 
à vida, com ações para reduzir danos, prevenindo a incidência de riscos sociais, sendo um direito assegurado 
a todo cidadão, não contributiva e financiada com recursos previstos nos orçamentos da Seguridade Social. 

Art. 4º São seguranças afiançadas pelo SUAS:
II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de 
benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do 
ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho; (Brasil, 
Resolução nº 33, p.3)

Segundo Jaccoud (2009, p.58) a concepção de proteção social refere-se a “um conjunto de iniciativas públi-
cas ou estatalmente reguladas para provisão de serviços e benefícios sociais visando enfrentar situações de 
risco social ou privações sociais.”

Dessa forma, é evidente que a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado está emaranhada 
num contexto de luta pela efetivação dos direitos sociais, acima de tudo calcada num projeto ético político 
de inclusão e respeito à dignidade humana no enfrentamento das questões que surgem a partir da lógica 
econômica num ciclo reprodutivo entre direitos, benesses e deveres.

Tratar dos alcances da função da Política de Assistência Social não é algo fácil, mas sim um desafio, na me-
dida em que se consegue a partir de um Diagnóstico ir além de medidas numéricas, mas sim fazer delas 
um contraponto da leitura da realidade dos espaços vividos, de medidas intraurbanas com participação dos 
atores sociais e uso da cartografia mostrando os territórios desiguais entre o que é ser um cidadão e o que 
não ser cidadão.

5.1.1. Alcances da Proteção Social Básica

Partindo do princípio de que a proteção social básica tem como objetivo atuar preventivamente evitando que 
as rupturas aconteçam, apresenta-se a seguir os resultados das ofertas de serviços em relação aos progra-
mas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais na cidade de São José do Rio Preto. 

Dessa forma, o gráfico 26 traz o percurso dos números de beneficiários tanto de programas de transferên-
cia de renda como o PBF - Programa Bolsa Família (governo Federal), Programa Renda Cidadã e Ação Jovem 
(governo Estadual) quanto de BPC - Benefício de Prestação Continuada garantido na LOAS – Lei Orgânica de 
Assistência Social.
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O quadro brasileiro atual é marcado por desigualdades sociais e exclusões sociais, de uma população que 
vive a margem dessa dimensão marginalizada e afastada dos direitos, caracterizadas pelas estatísticas de 
medidas urbanas como IBGE e PNUD, como famílias pobres. A partir da exclusão a luta é pela inclusão aos 
direitos, a fim de dar a essa população o acesso e a garantia de viver de forma digna por meio das segu-
ranças afiançadas no SUAS, em especial por meio de transferência de renda e benefícios socioassistenciais 
- segurança de renda.

Pelo gráfico 26 observa-se que no Cadúnico foram incluídas 1.135 famílias entre 2013 e 2015, e passaram a 
receber PBF 167 famílias, BPC Idoso 223 e BPC PCD 165 pessoas. Por outro lado, o Programa Renda Cidadã e 
o Programa Ação Jovem diminuiu 78 famílias e 113 adolescentes e jovens, respectivamente.

Para analisar a cobertura do PBF em relação à demanda estimada, o Relatório de Informações Sociais que o 
MDSA – Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário disponibiliza através do aplicativo no site da SAGI, 
indica que a cidade possui 9.709 famílias com perfil para o PBF (dados extraídos do IBGE/Censo 2010). Se em 
outubro de 2015 constatou-se 8.391 nomes de famílias na folha de pagamento do PBF, então a diferença a ser 
incluída é de 1.318 famílias, o que corresponde a 86,4% de cobertura em outubro de 2015. 

Tendo em vista a estimativa de 100% de cobertura (9.709) de famílias no PBF e que entre outubro de 2013 e 
outubro de 2015 foram incluídas 167 famílias, esse número indica que se caminhou em dois anos 11,2% para 
atingir essa meta. Vale lembrar que o sistema do PBF (Cadúnico), varia muito em função do fluxo de famílias 
em descumprimento de condicionalidades, suspensão, bloqueio e exclusão, contudo, existe uma parcela de 
famílias ainda a serem localizadas para que possam acessar seus direitos de proteção social.

Gráfi co 26 – Número de benefi ciários dos Programas de Transferência de Renda e BPC em 2013 e 2015

 

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015
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Diante do exposto entende-se que as famílias hoje beneficiárias são dentre os usuários da política de assis-
tência social, público prioritário nos atendimentos, tendo em vista a Tipificação Nacional de Serviços: 

famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residen-
tes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: famílias beneficiárias de 
programas de transferência de renda e benefícios assistenciais (2009, p.13)

O gráfico 27 traz de forma territorializada a distribuição das famílias por territórios de CRAS, a partir do 
reordenamento territorial realizado após o Diagnostico de 2013-2014. Houve a extinção do CRAS Itinerante, a 
criação do CRAS Jardim Belo Horizonte, a inclusão das equipes volantes dos CRAS Novo Mundo e Santo An-
tônio e a redistribuição de Regiões Administrativas - RAs entre os territórios de CRAS. A alteração do cenário 
de distribuição geográfica busca facilitar o deslocamento das famílias para acessar os serviços dos CRAS. 

Com o reordenamento territorial e com a implantação dos Conjuntos Habitacionais “Lealdade e Amizade” 
e “Nova Esperança”, os dados de 2013 para 2015 relativos ao número de beneficiários do PBF sofreram alte-
rações, como pode ser visualizado no gráfico 27, sobretudo nos territórios do CRAS Jardim Belo Horizonte, 
Anchieta, Novo Mundo e Vila Toninho, assim como território do CRAS Lealdade e Amizade e Cidadania, 
respectivamente.

Gráfi co 27 - Dados comparativos de famílias do PBF por território de CRAS  

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

83

Vale lembrar ainda o aumento da densidade demográfica do território do CRAS Lealdade e Amizade de 691 
pessoas por km² (quando correspondia ao CRAS Talhado) para 3.767 pessoas por km² (tabela 4), com famí-
lias de perfil vulnerável cadastradas no Cadúnico e parte delas beneficiárias do PBF.

Na figura 12 é possível visualizar como identificado no gráfico anterior, que as famílias beneficiarias do PBF 
(aumento de 2%) estão concentradas nas áreas de cor mais escura onde se localizam os territórios do CRAS 
Santo Antônio (1.327) e Cidadania (1.177) tanto em 2013 quanto em 2015. O território do CRAS Talhado estava 
no mapa de 2013 com a menor concentração de beneficiários do PBF, com o reordenamento e inclusão da 
população do Conjunto Habitacional Lealdade e Amizade no território do CRAS Lealdade e Amizade passou 
a integrar às áreas que estão em terceiro lugar na escala de cor mais escura para a mais clara.

Figura 12 - Famílias do Programa Bolsa Família por território de CRAS 
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Quanto ao programa Renda Cidadã, que de 2013 a 2015 apresentou decréscimo de 1477 para 1399 (-5,5%), o 
gráfico 28 indica as maiores alterações nos territórios dos CRAS João Paulo II e Schimitt, onde houve dimi-
nuição do número de beneficiários, enquanto nos territórios do CRAS Novo Mundo e Lealdade e Amizade 
houve aumento de 98 para 167 e 60 para 125 beneficiários, respectivamente. No entanto, o território do CRAS 
Cidadania permanece com a maior concentração desses beneficiários nos dois períodos de tempo.

Gráfi co 28 - Dados Comparativos de Famílias do Programa Renda Cidadã por território de CRAS em 2013 e 2015

 

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

85

O mapa (figura 13) ratifica as informações do gráfico anterior, que aponta os territórios com maior concen-
tração de famílias do Programa Renda Cidadã. As áreas com as cores mais escuras são as que apresentam 
maior concentração de beneficiários (2013 – territórios do CRAS João Paulo II e Cidadania; 2015 -  territórios 
do CRAS Cidadania e Novo Mundo), enquanto os territórios com as cores mais claras as que apresentam 
menor concentração de beneficiários (2013 – territórios do CRAS São Deocleciano; 2015 -  territórios do CRAS 
São Deocleciano e Lealdade e Amizade). 

Figura 13 - Famílias do Programa Renda Cidadã por território de CRAS
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Em 2013 o Programa Ação Jovem tinha 514 beneficiários na cidade, mas em 2015 passou para 401 benefici-
ários, representado uma queda de 22%. Tal situação se dá pelo fato do Programa não estar incluindo novos 
beneficiários desde abril de 2015.

O Programa Ação Jovem está retratado no mapa a seguir (figura 14), onde nitidamente há maior concentra-
ção de adolescentes e jovens beneficiados na primeira escala de cor escura, ou seja, nos territórios dos CRAS 
Santo Antônio, Vila Toninho e Novo Mundo. 

De 2013 para 2015 a principal alteração pode ser verificada na concentração dos beneficiários. Enquanto em 
2013 ocorreu no território do CRAS Santo Antônio, Cidadania e João Paulo II, em 2015 no território do CRAS 
Novo Mundo, Vila Toninho e Santo Antônio.

Figura 14 - Famílias do Programa Ação Jovem por território de CRAS
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Em relação ao BPC-Benefício de Prestação Continuada, em 2013 eram 4.675 e em 2015 foram 4.898 idosos 
beneficiários, apresentando um aumento de quase 5% em dois anos. 

A concentração desses beneficiários por território de CRAS em 2015 esta da seguinte maneira: maior concen-
tração nas áreas de cor mais escura- CRAS Anchieta e Novo Mundo, em seguida numa segunda escala de 
cor mais clara os territórios do CRAS Eldorado, Santo Antônio, João Paulo II e Vila Toninho.

Comparando os mapas de 2013 com o de 2015 a alteração fica por conta da distribuição de RAs, e consequen-
temente de beneficiários do território do CRAS Itinerante para o CRAS Anchieta e Novo Mundo.

Figura 15 – Benefi ciários do BPC - Idoso por território de CRAS

  

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS - 2015
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Em relação ao BPC - Benefício de Prestação Continuada PCD, verifica-se um aumento de 6% em dois anos 
entre 2013 e 2015 (2.612 e 2.777) beneficiários PCD. A concentração desses beneficiários por território de 
CRAS está da seguinte maneira: maior concentração de beneficiários nos territórios de cor mais escura em 
2013- CRAS Itinerante enquanto em 2015 CRAS Anchieta, Novo Mundo e Santo Antônio, em seguida numa 
segunda escala de cor mais clara em 2013 - CRAS Novo Mundo, Eldorado, Solo Sagrado e Santo Antônio en-
quanto em 2015 CRAS João Paulo II, Solo Sagrado e Vila Toninho.

Figura 16 – Benefi ciários do BPC - PCD por território de CRAS   
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Ponderando sobre o total de beneficiários dos programas de transferência de renda e dos beneficiários aten-
didos no PAIF, no mês de outubro de 2013 em relação ao mês de outubro de 2015, tem-se a seguinte situação, 
conforme gráfico 29:

 ● Número de famílias atendidas no PAIF em outubro de 2013 foi de 4.671 e em 2015 foi de 4.925, 
portanto apresentando um aumento de 5%;

 ● Número de famílias beneficiárias do PBF atendidas no PAIF em outubro de 2013 foi de 374 e em 
2015 foi de 1.716, portanto apresentando um aumento de 359%;

 ● Número de famílias beneficiárias do Programa Renda Cidadã atendidas no PAIF em outubro de 
2013 foi de 467 e em 2015 foi de 842, portanto apresentando um aumento de 80%;

 ● Número de famílias beneficiárias do Programa Ação Jovem atendidas no PAIF em outubro de 
2013 foi de 68 e em outubro de 2015 foi de 240, portanto apresentando um aumento de 253%;

 ● Número de famílias beneficiárias do BPC idoso e PCD atendidas no PAIF em outubro de 2013 e 
em outubro de 2015 foi de 152 e 195 beneficiários, portanto apresentando um aumento de 28%;

 ● Número de famílias beneficiárias do BEM – Bolsa Escola Municipal atendidas no PAIF em outubro 
de 2013 foi de 262 e em 2015 foi de 97, portanto apresentando uma diminuição de 63%.

Percebe-se o crescimento de beneficiários de PTR atendidos pelo PAIF, por outro lado é tímido o crescimento 
de beneficiários de BPC atendidos no Programa. Tal fato evidencia a necessidade de ampliação da busca ativa 
a esses beneficiários, com vistas ao cumprimento da meta do Pacto de Aprimoramento de Gestão que prevê 
a inclusão no CADÚNICO e no PAIF garantia de atendimento as famílias vulneráveis, expostas a desigualdade 
e exclusão social. A prevenção através do acompanhamento de famílias é a melhor estratégia para fortalecer 
vínculos, ampliar acessos a proteção social e assegurar direitos.

Gráfi co 29 – Benefi ciários dos Programas de Transferência de Renda e Benefício de Prestação Continuada atendidos no PAIF

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS e Relatórios Circunstanciados de CRAS - outubro - 2013-2015
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Outro olhar para os mesmos dados em forma de gráfico 30 mostra o nível de cobertura dos beneficiários em 
relação ao PAIF, em porcentagem:

 BPC: 7.671 beneficiários e 195 beneficiários atendidos no PAIF – cobertura de 3%;

 ● Programa Bolsa Família: 8.391 famílias beneficiárias e 1.716 beneficiários atendidos no PAIF – 
cobertura de 20%;

 ● Programa Renda Cidadã: 1.399 famílias beneficiárias e 842 beneficiários atendidos no PAIF – 
cobertura de 60%;

 ● Programa Ação Jovem: 401 beneficiários e 240 beneficiários atendidos no PAIF – 
cobertura de 60%;

 ● Bolsa Escola Municipal: 1.676 beneficiários e 97 beneficiários atendidos no PAIF – 
cobertura de 6%.

Gráfi co 30 - Famílias atendidas no PAIF benefi ciárias de Programas de Transferência de Renda e benefícios socioassistenciais

Fonte: Departamento de Transferência de Renda - SEMAS e Relatórios Circunstanciados de CRAS - outubro - 2013-2015
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5.1.2. Proteção Social Especial

O agravamento das situações de risco pode levar a violação dos direitos, como: violência física, psicológica, 
negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de 
ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

Alguns grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como crianças, adolescen-
tes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), 
mulheres e suas famílias.

Já discutido nos capítulos anteriores, a questão dos dados de demanda que se refere a crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos vítimas de violência, trabalho infantil, pessoas com deficiência, dentre outros incidem di-
retamente na atuação da proteção social especial. Os resultados a serem expostos traçam o perfil do alcance 
da proteção social especial frente a essas vicissitudes. 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do trabalho social ofertado, a atenção 
na PSE organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Pro-
teção Social Especial de Alta Complexidade.
 
A tabela 27 traz uma comparação entre os números extraídos do Relatório de Informações sobre o CADÚNI-
CO e do Programa Bolsa Família do MDSA/SAGI, onde se pode notar um crescimento de famílias cadastradas, 
bem como recebendo PBF, que possui membro da família reclusa no sistema carcerário, sendo que em 2013 
eram 18 cadastradose6 recebendo do PBF, e, em 2015, são 64 cadastrados e 45 recebendo do PBF.
Quanto às pessoas em situação de rua, em 2013 eram 23 cadastrados e 16 recebendo do PBF, e, em 2015 
passou-se a 150 cadastrados e 137 recebendo do PBF. Das famílias que sobrevivem como “catadores de 
material reciclável” eram 16 cadastradas em 2013 e 7 recebendo do PBF e em 2015 são 40 cadastradas e 25 
recebendo do PBF.
 
Conclui-se que de forma positiva em se tratando do acesso aos direitos e segurança de renda e sobrevivên-
cia, a taxa média de crescimento em relação ao recebimento do PBF para pessoas em situação de rua foi 
756%, para famílias com pessoas reclusas no sistema carcerário foi 650% e quanto as famílias com catadores 
foi 257%. 
 
A mudança nos números reflete que a ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais está imbricada 
diretamente na ação da proteção social especial no sentido do aumento de serviços ofertados pela rede de 
atendimento, assim como no olhar sensível do trabalhador do SUAS quanto a primazia pelos direitos socio-
assistenciais. Tal cenário reafirma os números tratados anteriormente quanto ao crescimento também no nú-
mero de atendidos nos serviços da proteção social especial de média complexidade, em evidencia a proteção 
social especial de medidas socioeducativas e abordagem social. 
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Outra ação importante ocorreu pelo Departamento de Transferência de Renda da SEMAS que foi até a CO-
OPERLAGOS em São José do Rio Preto e junto com a equipe técnica e cooperados disponibilizou estagiários 
por quatro dias na Cooperativa para cadastrar as famílias. Apesar de algumas delas apresentarem dificulda-
des quanto a documentação para a efetivaçãodo cadastro, a ação repercutiu de forma positiva reverberando 
no aumento de inclusões de cadastros no CADÚNICO e no aumento das concessões de bolsa família.

Tabela 27 – Grupos populacionais, tradicionais e específi cos cadastrados no Cadúnico em São José do Rio Preto 

 

5.2. ALCANCES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Dentre as competências da Vigilância Socioassistencial, descritas na NOB/SUAS/2012, destaca- se a 

produção e disseminação de informações, possibilitando conhecimentos que contri-
buam para a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência 
social, assim como para a redução dos agravos, fortalecendo a função de proteção 
social do SUAS. (Brasil, art.90)

Assim sendo, a Vigilância Socioassistencial acontece a partir do levantamento de informações territorializa-
das sobre riscos e vulnerabilidades, resistências sobre padrões de serviços, afim de contribuir com a gestão 
nas suas decisões e ações estratégicas, bem como subsidiar as equipes técnicas na sistematização e produ-
ção de informações, estudos e pesquisas.

Um dos principais estudos, ou de maior complexidade, foi o Diagnóstico Socioterritorial 2013-2014, parte 
integrante do Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017 que trouxe importantes indicações para a ex-
pansão e fortalecimento do SUAS na cidade de São José do Rio Preto. 

Destaca-se ainda, a realização de pesquisa e estudo que levassem ao conhecimento da realidade e conse-
quentemente, subsidiasse a gestão na garantia da efetivação da política de assistência social, bem como a 
inserção e acompanhamento de dados no MDSA. A seguir, alguns dos estudos realizados:
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PESQUISAS
Pessoa em Situação de Rua 

A pesquisa “Vigilância Socioassistencial e a população de rua: entre indicadores e dinâmicas 
socioterritoriais” teve como objetivo compreender, traçar o perfil e fazer a contagem das pessoas em 
situação de rua atendidas pelos serviços sociassistenciais da SEMAS, através da criação de instrumental 
técnico com indicadores e parâmetros para pesquisas visando o planejamento de políticas de enfrenta-
mento a essa questão.

Para a realização desse estudo, foi formado um grupo de trabalho, formado pelos Departamentos de Vigilân-
cia Socioassistencial, Proteção Social Especial, e Monitoramento e Avaliação do SUAS, e pelas Coordenadoras 
do Centros POP – Munícipe e Migrante, Assessoria de Gestão do SUAS e Chefia de Gabinete da SEMAS. Esse 
grupo de trabalho ficou responsável por levantar referenciais teóricos e metodológicos, para que fossem 
inicialmente, definidos os indicadores e parâmetros a fim de “categorizar” e traçar o perfil da pessoa em 
situação de rua, assim como, realizar um levantamento do número de pessoas em situação de rua correspon-
dente a categorização.

Há que se fazer uma diferenciação entre migrantes e moradores de rua, segundo Mendes (2007):migrantes 
não são necessariamente moradores de rua, porém na medida que estão na cidade e se utilizam dos equipa-
mentos de atendimento poderão ser considerados como tal. Já as pessoas que estão na rua permanentemen-
te como local de moradia e sustento são moradores de rua e não apenas vivem em situação de rua.

Os indicadores e parâmetros foram baseados principalmente nas teorias de Christian P.Kasper 7  e Mariana 
V. B. Mendes 8.   Além disso, outro aspecto importante eleito pelo grupo foi de que essa “categorização” 
seria feita a partir da analise e interpretação do técnico que realiza o atendimento, isso conforme a trajetória 
da história de vida trazida pelo indivíduo como também do conhecimento dos técnicos dos serviços quanto 
aos casos já acompanhados pelas equipes do Centro POP, face ao perfil migratório e das trajetórias vividas 
de idas e vindas na cidade, para então, finalizar o instrumental da pesquisa.

7 Kasper, Christian P. Habitar a rua. Doutorado, Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas, Unicamp, Campinas, SP, 2006http://www.bibliote-
cadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000384712&fd=y

 8 Mendes, Mariana V.B. Os moradores de rua e suas trajetórias. Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSA-7GYUKU/tese.pdf?sequence=1
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A partir da categorização, com base nas pesquisas realizadas e o amadurecimento das discussões acerca da 
realidade de São José do Rio Preto, foram elencados os seguintes indicadores e parâmetros:

 ● Vinculo familiar: existência ou não de vínculos;

 ● Condição vivida: do migrante e trecheiro, fluxo de chegada e saída ou permanência na cidade e 
do munícipe se tem moradia e retorna para ela;

 ● Condição de trabalho: condição de sobrevivência, como se mantém nas ruas;

 ● Rede de Apoio: o acesso ou não rede de apoio tanto pública como complementar/privada/
solidária;

 ● Uso de substância psicoativa: usuário ou não de substancias psicoativas;

 ● Saúde Mental: se individuo faz tratamento psiquiátrico, se já fez tratamento e ou tem indicação 
para avaliação médica de saúde mental;

 ● Permanência na rua: tempo de vida de situação de rua (histórico de vida)

 ● Território de vivência: onde dormem e como vivem na rua;

 ● Motivos da ida para rua: motivos que o levaram a buscar o espaço de rua;

 ● Fluxo na rua: (somente para munícipes) se está ou não na rua ininterruptamente, se já saiu da 
cidade e voltou, ou foi para pensões e voltou para rua, demonstrando o histórico de rua dele;

 ● Vínculos na rua: como convive na rua, sozinho ou em grupos;

 ● Significado da rua: como ele vê a convivência na rua, proteção ou desproteção;

 ● Soluções para sair da rua: quais as condições necessárias para sair da rua.

Outros dados incorporados no instrumental de pesquisa trouxe informações como: faixa etária, gênero, pro-
cedência e destino, naturalidade, local de abordagem e ruas por onde permanecem.

Adotou-se a seguinte denominação para categorizar a população em situação de rua em São José do Rio 
Preto: população flutuante e morador de rua.
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Figura 17 – Categorização da população em situação de rua

  
O grupo de trabalho definiu a unificação do conceito sobre os serviços de Proteção Social Especial para 
pessoas em situação de rua de São José do Rio Preto em duas categorias:

 ● População Flutuante: pessoas (migrantes e munícipes) que estejam nas ruas da cidade a menos 
de 6 meses e que voltam para suas casas ou cidades de origem;

 ● Morador de rua: pessoas (munícipes ou migrantes que permanecem) nas ruas da cidade por 
mais de 6 meses e fazem dela seu local de moradia e sustento.

O grupo incorporou a partir de julho de 2016 a categoria NMR-Não morador de rua, dessa forma, pode-se 
extrair a informação de quem e quantos são as pessoas que de alguma forma procuram o serviço por outra 
desproteção social indicando um planejamento quanto as ações para essa população em especifico.

A pesquisa foi aplicada nos dois Centros POP, nos serviços de média e alta complexidade, Madre Teresa de 
Calcutá e Albergue Noturno, sendo utilizaram  os serviços 1.201 pessoas. Após a desconsiderar as incon-
sistências e nomes em duplicidade, chegou-se ao número líquido de 902 usuários, destes, foram aplicados 
questionários com 428 pessoas.
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Quanto a categorização das pessoas em situação de rua, o gráfico 31 demonstra 73% (313)das pessoas em 
situação de rua flutuantes e 27% (115)moradores de rua.

Gráfi co 31 – Categorização das  Pessoas em Situação de Rua

 

Fonte: Pesquisa da Pessoa em Situação de Rua de São José do Rio Preto - Janeiro - 2016
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Quanto ao morador de rua, as caracteristicas que apareceram em maior proporção, são: 

 munícipes da cidade;
 média de idade de 42 anos;  
 sexo masculino;
 brancos e pardos;
 fundamental incompleto;
 possuem vínculos e contatos esporádicos com familiares;
 moradores da cidade que não voltam pra casa e outros que não tem casa para retorno;
 migrantes que estão na cidade há mais de 6 meses;
 condição de sobrevivência com doações recebidas/pedintes;
 atividade laboral diversos/outros e catador de material reciclável;
 rede de apoio é a rede publica de serviços;
 usam substâncias psicoativas;
 não realizam tratamento psiquiátrico;
 nos últimos 3 meses o serviço de saúde mais acessado foi a UBS/UPA;
 deficiência apresentada física e visual em igual quantidade;
 vivem nas ruas há mais de 5 anos de forma ininterrupta;
 territórios de vivência são malocas, calçadas, viadutos, mocós, etc.;
 vínculos na rua maioria vivem sozinhos ou em grupos;
 motivo de terem ido para rua: uso de substâncias psicoativas e conflitos familiares
 motivo de permanecerem na rua “Rio Preto é acolhedora”;
 significado da rua: desproteção;
 soluções para sair da rua: acesso a trabalho assalariado e acesso a moradia.

De acordo com o gráfico abaixo, na condição de morador de rua, distingui-se duas situações: uma onde ele 
é munícipe de São José do Rio Preto (60%) e outra em que ele da migração passou a permanecer nas ruas 
da cidade se fixando como morador de rua (40%).
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Gráfi co 32 – Categorização do Morador de Rua

 

Fonte: Pesquisa da Pessoa em Situação de Rua de São José do Rio Preto - Janeiro - 2016

Quanto a categorização da pessoa em situação de rua na condição de flutuante, percebe-se a alta rotati-
vidade pelo município, já que 64% pesquisados estavam na cidade por até 7 dias/uma semana, 19% eram 
munícipes da cidade mas que ficam em condição de rua de forma flutuante pois intercala entre “casa” e 
“rua”, ou seja, fica um tempo em casa e outros dias na rua, não moram nela ininterruptamente. E, por fim 
17% são pessoas em situação de rua flutuantes mas que já estão nas ruas da cidade entre 8 dias a 6 meses.

Gráfi co 33 – Categorização da População Flutuante

Fonte: Pesquisa da Pessoa em Situação de Rua de São José do Rio Preto - Janeiro - 2016
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Quanto aos flutuantes, as caracteristicas que apareceram em maior proporção, são: 

 migrantes na cidade e maioria em média até 7 dias de permanência;
 média de idade de 42 anos;  
 sexo masculino;
 pardos e brancos;
 fundamental incompleto;
 possuem vínculos familiares e contatos esporádicos com familiares;
 migrantes na cidade há uma semana e munícipe da cidade que retorna para casa esporadicamente;
 condição de sobrevivência, maioria desempregados;
 atividade laboral construção civil e outros/diversos;
 rede de apoio é a rede pública e complementar de serviços;
 metade não usam substâncias psicoativas a outra metade sim;
 não realizam tratamento psiquiátrico;
 nos últimos 3 meses o serviço de saúde mais acessado foi a UBS/UPA;
 deficiência apresentada física e visual em igual quantidade;
 vivem nas ruas por até 1 ano e com interrupções entre casa e rua;
 território de vivência - entidade de acolhimento;
 vínculos na rua: maioria vivem sozinhos;
 motivo de terem ido para rua: conflitos familiares e busca de trabalho;
 motivo de permanecerem na rua: pelos serviços ofertados;
 meio de locomoção utilizado para chegar ao município: ônibus
 significado da rua: desproteção;
 soluções para sair da rua: acesso a trabalho assalariado e acesso a moradia.

Ainda com relação a população flutuante, deve-se ter uma atenção especial por conta do uso de drogas que 
começa a atingir não só moradores de rua, mas os migrantes que passam pelo Municipio o que pode trazer 
a ele a condição de incorporação à rua. Além disso, as frustrações sucessivas decorrentes da dificuldade de 
inserção no mercado de trabalho competitivo, pode tornar-se, um dos motivos para vinculá-lo como morador 
de rua, além de conflitos familiares, abandono familiar, perdas, atraindo para a situação de permanência nas 
ruas e mocós.
 
Pelos resultados da pesquisa São José do Rio Preto possui uma alta rotatividade migratória que não podem 
ser caracterizados como moradores de rua e sim como população em situação de rua flutuante, portanto, o 
desafio a ser enfrentado está em estabelecer estratégias de intervenção para que o mesmo saia da situação 
que se encontra.

Por fim,  constatou-se que a identificação das mais variadas situações que as fizeram ir e/ou ficarem no espaço 
da rua, requer a  ampliação dos estudos. Neste sentido, a categorização da situação de rua será realizada men-
salmente e o levantamento do perfil das dessa população pelas unidades públicas e privadas que atuam na área. 
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Para além da pesquisa e ações do Município registra-se a importância de intensificar  o trabalho em rede e 
definir competências com outras políticas públicas e  retormar a interlocução principalmente com Municípios 
da 8ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, afim de construir planejamento conjunto de estratégias 
de enfrentamento a esse desafio que perpassa inúmeras questões econômicas, sociais, saúde, tendo em vista 
o direito do cidadão.  Isso também se refere a atuar de forma reflexiva com a sociedade sobre o desafio im-
posto que ocorre não só em São José do Rio Preto, mas em nível nacional, onde as cidades de grande porte 
e metrópoles são as que mais enfrentam a contigência de migração.  

Outro dado apurado foi procedência e destino dos pesquisados, quanto a procedência temos no mapa do 
Brasil no anexo 3 que a maioria advém da própria região de São José do Rio Preto e da região metropolitana 
de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Já observando o mapa do Estado de São Paulo (ane-
xo 4), nota-se que a procedência é da própria região de São José do Rio Preto, Araçatuba e Ribeirão Preto.

Com referência ao destino dos pesquisados, pelo mapa do Brasil (anexo 5) sobressai a região de São José do 
Rio Preto e depois Minas Gerais. E no mapa do Estado de São Paulo (anexo 6) também a região de São José 
do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araçatuba.

AUXILIO NUTRICIONAL

A pesquisa “Auxílio Nutricional nas 13 Unidades de CRAS de São José do Rio Preto” ocorreu a partir 
de demanda apresentada pela Gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social, em reunião do Grupo 
Gestor assessorado pela Prof.ª Dra. Dirce Koga, para compreender o perfil das famílias que solicitam auxí-
lio nutricional nos CRAS. O intuito é saber quem são e como vivem estas famílias, bem como promover a 
reflexão, o nivelamento de conceitos e a elaboração de protocolo de atendimento de auxílio nutricional nas 
unidades de CRAS.

O instrumental para a pesquisa foi elaborado pela coordenação de Proteção Social Básica e, coordenado-
ras de CRAS e sua aplicação se deu no período de dezembro de 2015 a abril de 2016 junto às famílias que 
procuraram por este benefício nos CRAS. Os dados foram digitados em planilha Excel, sob a coordenação 
do Departamento de Vigilância Socioassistencial e apoio de estagiários e servidores dos Departamentos de 
Transferência de Renda e de Gestão do Trabalho.

Foram digitados 1.644 instrumentais, posteriormente tabulados e analisados pela equipe da Vigilância So-
cioassistencial. Os dados a seguir revelam que das 1.644 solicitações do benefício 899 famílias receberam o 
auxílio e 710 não receberam o auxílio solicitado.



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

101

Gráfi co 34 – Quantidade de Auxílio Nutricional Concedidos

 

Fonte: Instrumental Perfi l das Famílias que Solicitam Auxílio Nutricional (2015/2016) - PSB - SEMAS

Ao analisar as solicitações por unidades de CRAS constata-se que o CRAS Santo Antônio, CRAS Cidadania, 
CRAS Vila Toninho e CRAS Solo Sagrado foram as 4 unidades mais acionados.

Gráfi co 35 – Solicitação de Auxílio Nutricional por Unidade de CRAS

 

Fonte: Instrumental Perfi l das Famílias que Solicitam Auxílio Nutricional (2015/2016) - PSB - SEMAS
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Ressalta-se que as famílias sem renda (651) e com renda até um salário mínimo (719) foram as que mais so-
licitaram auxílio nutricional nos CRAS.

Gráfi co 36 – Faixa de Renda das Famílias Solicitantes de Auxílio Nutricional

Fonte: Instrumental Perfi l das Famílias que Solicitam Auxílio Nutricional (2015/2016) - PSB - SEMAS

Outro dado levantado indicou que das 1.644 famílias que solicitaram o auxílio nutricional, 1.206 são benefici-
ários de programas de transferência de renda - PTR ou de Benefício de Prestação Continuada – BPC. A seguir 
gráfico que demonstra os valores recebidos pelas famílias com PTR e BPC. Verifica-se que 27% das famílias 
recebem acima de R$ 220,00.

Gráfi co 37 – Valores Recebidos pelos Benefi ciários do BPC e PTR 

 

Fonte: Instrumental Perfi l das Famílias que Solicitam Auxílio Nutricional (2015/2016) - PSB - SEMAS
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Tendo em vista os filtros possíveis, a equipe da Vigilância Socioassistencial realizou o detalhamento do perfil 
das famílias pesquisadas considerando o número de famílias acompanhadas ou não pelo CRAS e o tempo de 
fornecimento do benefício. Destaca-se que das 1.644 famílias 709 são acompanhadas e 869 não são acom-
panhadas pelos CRAS. E, que 59 famílias que solicitaram auxílio nutricional são acompanhadas pelos CRAS 
durante o período de 5 a 14 anos.

Tabela 28 – Período de Fornecimento de Auxílio Nutricional e Número de Famílias Acompanhadas

 

Fonte: Instrumental Perfi l das Famílias que Solicitam Auxílio Nutricional (2015/2016) - PSB - SEMAS

Sendo o auxílio nutricional um benefício eventual, os resultados apontaram para a necessidade de definição 
de critérios para a concessão do benefício, da ampliação do número de auxílio nutricional a ser concedido 
e por meio da classificação de vulnerabilidade, a inclusão das famílias no acompanhamento do PAIF e ela-
boração de PAF – Pano de Atendimento Familiar. A regulamentação do benefício eventual deve ser definida 
pelo Município.

TRABALHO INFANTIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – PETI

A pesquisa “Identificação de Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil” foi elabora-
da pelas equipes da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da SEMAS, em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação, responsável pela aplicação do questionário no segundo semestre de 2015, aos 
alunos das escolas municipais de São José do Rio Preto.

Dos 8 mil pesquisados, 3.254 foram identificados como possível trabalho infantil. Ao Departamento de 
Vigilância Socioassistencial coube à sistematização dos dados e a produção de informações sob forma de 
tabelas, gráficos e mapas. A digitação foi realizada pela equipe do Departamento de Vigilância Socioas-
sistencial, com apoio das equipes do Departamento de Transferência de Renda, CRAS e Departamento de 
Gestão do Trabalho. 
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Como resultado, a pesquisa trouxe as seguintes dimensões: gênero, raça/cor, idade, ano e período escolar 
frequentado, composição familiar, responsável no contraturno, atividades, local e período que realizam, 
comprometimento das atividades escolares em relação ao trabalho, e a existência de renda pela execução 
da atividade. 

Do universo de 3.254 crianças e adolescentes da rede pública municipal pesquisada em possível situação de 
trabalho infantil, tem-se o seguinte cenário:

 ● Gênero masculino - 1.692 (52%); 

 ● Cor parda – 1.529 (47 %),

 ● 4º e 5º anos do ensino fundamental – 2.504 (77%),

 ● Estudando no período diurno – 2.504 (77%);

 ● Reside com a mãe/madrasta – 2.876 (90%);

 ● Mãe/madrasta é a responsável pela casa - 1.871 (58%).

O mapa a seguir demonstra que a maioria dos pesquisados residem nos Territórios de CRAS: Antunes, Jardim 
Belo Horizonte, Cidadania, Lealdade e Amizade, Santo Antônio, Solo Sagrado e Vila Toninho.
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Figura 18 – Concentração de Crianças e Adolescentes Identifi cadas em suspeita de Situação de Trabalho Infantil

 
Fonte: Instrumental PETI  - 2015/2016 - Proteção Social Especial - SEMAS 
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Em relação à ocupação do tempo no contraturno escolar - 2.431 crianças e adolescentes (75%) passam a 
maior parte do tempo em casa, enquanto 628 crianças e adolescentes (19%) realizam outras atividades, não 
relacionadas à escola ou lazer. São 1.466 (45%) que realizam atividades todos os dias, sendo que 1.741 (54%) 
refere não receber dinheiro para executar as atividades e dos que recebem a atividade realizada ajuda a 
complementar a renda da família – 877 (27 %).

Além de fazer tarefa, assistir TV, brincar e participar de projetos no contraturno escolar, os pesquisados 
apontaram como outras atividades as descritas no gráfico abaixo.

Gráfi co 38 – Atividades Desenvolvidas no Contra turno Escolar

 

Fonte: Instrumental PETI  - 2015/2016 - Proteção Social Especial - SEMAS 

Para identificação, cadastro e acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 
os técnicos dos CRAS estão realizando visitas domiciliares.
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

A pesquisa “Diagnóstico do Serviço de Acolhimento – TEIA” na modalidade Casa Lar teve como objetivo 
traçar o perfil das crianças e adolescentes acolhidos, tendo como referência o mês de agosto de 2015.

A coordenação da Proteção Social Especial e a equipe técnica do Serviço de Acolhimento elaborou o instru-
mental de pesquisa com o apoio da equipe da Vigilância Socioassistencial e da equipe de Monitoramento e 
Avaliação do Suas.

A tabulação dos dados aponta que há 54 crianças e adolescentes acolhidas em 7 casas lares no mês pesqui-
sado, como pode ser observado no gráfico abaixo.

Gráfi co 39 – Número de Crianças e Adolescentes Acolhidos em Casas Lares

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015
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São 26 crianças e adolescentes do sexo masculino e 28 do sexo feminino, com uma média de 8 por casa.

Gráfi co 40 – Gênero das Crianças e Adolescentes Acolhidos em Casas Lares

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015

As crianças e adolescentes acolhidos se encontram em maior número na faixa etária de 13 a 16 anos (35%) e 
de 7 a 12 anos (30%). 

Gráfi co 41 – Faixa Etária das Crianças e Adolescentes Acolhidos em Casas Lares

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015
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Foram encaminhados pela Vara da Infância e Adolescência 56% e pelos Conselhos Tutelares 44%, apresen-
tando como principais motivos: negligência (47), pais usuários de substâncias psicoativas (25) e violência 
psicológica ou sexual (18).

Gráfi co 42 – Motivos do Acolhimento nas Casas Lares

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015

A tabela 29 mostra que dos 53 acolhidos na época da pesquisa 19 permaneceram acolhidos além do prazo 
estabelecido pelo ECA o que representa 36 % do total de acolhidos.

Tabela 29 – Tempo de acolhimento em Casa Lar

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015
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O prazo estabelecido para a reintegração familiar na audiência concentrada foi de até 6 meses para 7 acolhi-
dos, até 1 ano para 4 acolhidos, para permanência na casa lar 32 e para família substituta 2 acolhidos. 

Gráfi co 43 – Prazo para reintegração familiar

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015

Ao analisar o prazo de reintegração estabelecido na audiência concentrada (zero a um ano) constata-se que 
do universo dos 11 acolhidos apenas 10% ocorreu dentro do prazo.

Grafi co 44 – A criança/adolescente foi reintegrado (a) no prazo estabelecido?

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015
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Importante observar o indicado na tabela a seguir. Verifica-se que 83% foram acolhidos mais de uma vez 
após o presente acolhimento, sendo que apenas 17% foi acolhido apenas uma vez.

Grafi co 45 – Quantidade de vezes que a criança/adolescente foi acolhido

 

Fonte: TEIA - Serviço de Acolhimento Institucional - PSE - 2015

Os dados levantados a equipe do Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes auxiliarão a equipe 
de Proteção Social Especial e do Serviço de 
Acolhimento na articulação e discussão do tema com o sistema de garantia de direitos.

PESQUISAS EM ANDAMENTO

Em andamento existem três pesquisas: crianças e adolescentes em situação de rua, serviço de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes, modalidade Abrigo Institucional e pesquisa das ocupações por mo-
radia no território pertencente ao CRAS Jardim Belo Horizonte.

A primeira, com crianças e adolescentes em situação de rua prima pelo mesmo objetivo da realizada com 
adultos, contudo, por serem ciclos de vida diferenciados, tanto a metodologia quanto o instrumento de pes-
quisa utilizado são distintos. A pesquisa está sendo pensada em grupo de trabalho, envolvendo além da 
equipe técnica e coordenação da Entidade, a coordenação da proteção social especial, da vigilância socioas-
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sistencial, do monitoramento e avaliação do SUAS e da assessoria de gestão do SUAS da SEMAS. A pesquisa 
visa traçar o perfil de criança e adolescente por gênero (sexo masculino e feminino), por se tratar de univer-
sos semelhantes e diferenciados vividos ao mesmo tempo, como também, categorizar a situação vivida pela 
criança e adolescente na lógica especifica da situação de desproteção.

A desigualdade socioeconômica é também fator de forte risco, geradora de vulne-
rabilidades sociais, onde se insere a população infanto-juvenil e adulta que vive nas 
ruas constituindo um grupo que merece atenção especial, pois os riscos sociais têm 
relação direta com a vida e o modo de viver das pessoas, que são sobredeterminados 
por sua condição social. (Sposati, 2009, p.30)

A segunda pesquisa trata-se do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes modalidade 
Abrigo Institucional executado pela mesma entidade e grupo de trabalho citado na pesquisa anterior, com o 
objetivo de compreender quem são esses adolescentes e jovens que utilizam o serviço e identificar as ações 
da assistência social e eventualmente de outras políticas públicas.

Para Couto (2009, p.215) “Pensar o sistema pressupõe ter clara a dimensão política da assistência social, e 
discutir a qualidade nos atendimentos, que deve compreender exigências universais, embora respeitando 
características regionais e locais. ”. Segundo a autora, para além dos números é preciso qualificar ações 
que demonstram mudanças internas que visem a ampliação do acesso, mas também o repensar da prática 
e, principalmente o fomento das pesquisas, a perspectiva de ação planejada e estratégica. E isso tem muito 
a ver com a o papel da vigilância socioassistencial em reafirmar a intenção de fazer com que as informações 
sejam utilizadas em favor da garantia dos direitos e alcances efetivos das funções da política de assistência 
social.

A terceira pesquisa em andamento se refere às ocupações por moradia no território do CRAS Jardim Belo 
Horizonte em duas áreas distintas. Uma localizada no Complexo Viário Antônio Lopes da Silva e outra na 
Santa Catarina - área pública e área particular.

ESTUDOS

“Recortes” territoriais de São José do Rio Preto por território de CRAS

Este estudo foi feito a partir da “Sistematização Territorial dos Dados do Censo de 2010 (IBGE) ” com objetivo 
de separar as informações dos dados demográficos a partir das 61 Regiões Administrativas e por território 
de CRAS.
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Sendo assim, o documento elaborado contempla as informações que seguem:

 ● Mapa dos Territórios de CRAS tanto das regiões administrativas quanto dos loteamentos 
regularizados e não regularizados

 ● Regiões Administrativas de São José do Rio Preto detalhadas por RA e seus respectivos bairros; 

 ● Entidades Conveniadas com SEMAS por territórios de CRAS contendo nome e endereço da 
entidade. 

 ● Dados do IBGE/Censo 2010 territorializados pelas unidades de CRAS. 

 ● Outros Temas: 

       Coleta de Lixo 
       Composição da Unidade Doméstica
       Abastecimento
       População por Cor ou Raça 
       Esgotamento Sanitário 
       Óbitos por Faixa Etária 
       População por Faixa Etária
       Renda per capita 
       axa de Alfabetização

IDCRAS/ IDCREAS

O índice do Desenvolvimento de CRAS e CREAS criado pelo MDSA utiliza dados do Censo SUAS e de indi-
cadores sintéticos para avaliar o grau de desenvolvimento dos CRAS e CREAS em três dimensões: serviços e 
benefícios, estrutura física e recursos humanos disponíveis no equipamento público.  

Os equipamentos são classificados em 5 níveis elaborados pela combinação dos graus de desenvolvimento 
sendo: insuficiente (1), regular (2), aceitável (3), bom (4) e ótimo (5). 
O Departamento de Vigilância Socioassistencial elaborou um estudo avaliativo e comparativo anual das notas 
do IDCRAS e IDCREAS de São José do Rio Preto com objetivo de fornecer a gestão municipal informações 
sobre avanços e desafios a serem enfrentados no alcance da política de assistência social evitando também 
perdas nas notas e nos repasses de recursos financeiros do IGDSUAS.

Pode-se verificar nas análises do estudo de CRAS, de 2014, nos quesitos Recursos Humanos (92%) e Serviços 
e Benefícios (92%), que os resultados foram na maioria favoráveis, considerados bons (4) ou ótimos (5). Por 
outro lado, na dimensão Estrutura Física 61,5% das unidades tiveram média até 3, consideradas de insufi-
ciente a aceitável.
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O CRAS Cidadania e o CRAS Santo Antônio conseguiram a maior pontuação (5), pois atenderam todos os 
critérios de qualidade indicados pelo MDSA, e com menor pontuação o CRAS Anchieta, CRAS São Deocle-
ciano e CRAS Jardim Belo Horizonte em virtude da baixa pontuação em estrutura física.

Com relação ao estudo do IDCREAS verifica-se que na Estrutura Física ambos os CREAS atingiram nível 5 
(ótimo), ou seja, as condições de infraestrutura se aproximam dos padrões de qualidade desejáveis; Serviços 
– ambos os CREAS alcançaram nível 2 (regular); e Recursos Humanos - CREAS Família, Deficiente e Idoso 
atingiu nível 5 (ótimo) e CREAS Criança e Adolescente nível 3 (aceitável).

INCLUSÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO MDSA:

CENSO SUAS

O Censo SUAS/MDSA é uma ação integrada entre a Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS e a Se-
cretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI regulamentado pelo decreto nº 7.334 de 19 de outubro 
de 2010, que acontece anualmente desde 2007 por meio de formulário eletrônico preenchido pelas Secreta-
rias Municipais e Conselhos de Assistência Social. 

O Censo Suas é um processo de monitoramento que coleta dados por meio de um 
formulário eletrônico preenchido pelas secretarias e conselhos de Assistência So-
cial. É realizado anualmente desde 2007, por meio de uma ação integrada entre a 
Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. 
Esse processo alcançou sua maturidade com a incorporação de novos questionários 
para a coleta de informações sobre órgãos gestores, Conselhos e entidades privadas 
de Assistência Social. Em 2010, 99,2% dos municípios preencheram 28.519 questio-
nários. Assim, a Assistência Social aprimorou seu processo de tomada de decisão, 
expandindo a rede e a cobertura dos serviços. Com os indicadores e as metas de 
desenvolvimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), apurados 
com base no Censo, foram retroalimentados ações e projetos de assistência social, 
instituídos processos gradativos de adequação dos serviços às normas e constituídos 
processos de planejamento para melhoria da gestão e do controle social do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). (Januzzi, 2012, p.1)

Cabe a Vigilância Socioassistencial a coordenação do preenchimento do Censo SUAS em São José do Rio 
Preto e o cuidado com a qualidade das informações coletadas de acordo com Resolução nº 33 de 12/12/2012.

De acordo com Januzzi (2012): os objetivos do Censo SUAS são de melhorar a gestão do SUAS e a qualidade 
dos serviços socioassistenciais; produzir dados confiáveis sobre a política nacional de assistência social no 
pais; identificar avanços, limitações e desafios do SUAS; proporcionar meios de avaliação das ações apon-
tando os aperfeiçoamentos necessários aos gestores e técnicos do SUAS, com base nas pactuações dos três 
entes federativos e com isso estimulando a cultura do planejamento; retroalimentar a condução da política de 
assistência social e dar transparência ao poder público em prestar contas de suas ações à sociedade. 
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CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNEAS

No tocante a responsabilidade de inclusão e acompanhamento de dados no sistema do MDSA, cabe a Vigi-
lância Socioassistenciala coordenação do processo de cadastramento no CNEAS e no Censo Suas. O Cadas-
tro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, previsto no art. 19 da Lei Nº 8.742/93 – LOAS, é um 
banco de dados conectado em rede capaz de monitorar e reconhecer as ofertas socioassistenciais prestadas 
por entidades que atuam na Política de Assistência Social.

O órgão gestor do município e sua equipe técnica a responsabilidade de preencher o CNEAS, refere-se ao 
cadastramento de todas entidades que possuírem inscrição válida no CMAS as quais desenvolvem ofertas 
socioassistenciais regulamentadas.

Esse trabalho no município de São José do Rio Preto, é coordenado pelo Departamento de Vigilância Socio-
assistencial em total parceria com o CMAS que transmite as informações necessárias para cadastramento 
da entidade, alteração ou exclusão do serviço permitindo a atualização do sistema em tempo real. Como 
também, em parceria com a proteção social básica e especial e com o monitoramento e avaliação do SUAS, 
são realizadas as visitas as entidades, preenchimento do questionário do sistema, elaborado parecer técnico 
para que a equipe da vigilância socioassistencial insira os dados no sistema REDESUAS.

Às entidades cabe a colaboração no recebimento da visita realizada pelas/os técnicas/os da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e fornecimento das informações referentes ao atendimento que realiza, além de 
questões relacionadas à infraestrutura e recursos humanos.

O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) é um banco de 
dados conectado em rede, capaz de monitorar e reconhecer os serviços socioassis-
tenciais prestados por entidades de assistência social. Além disso, é capaz de manter 
informações que permitem realizar processos de gestão e de reconhecimento públi-
co dessas entidades... O preenchimento do CNEAS permitirá que os gestores - de 
diferentes níveis de governo - conheçam todas as ofertas das entidades privadas 
no âmbito da política de assistência social em território nacional. A Norma Opera-
cional Básica do SUAS (NOB-SUAS), atribui ao gestor municipal e do DF da política 
de assistência social a responsabilidade pela inclusão das informações no CNEAS.
(http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social/acom-
panhamento-da-rede-socioassistencial-privada/cadastro-nacional-de-entidades-de-
-assistencia-social-2013-cneas)

Além da certificação que o próprio sistema disponibiliza através da ferramenta “Consulta CNEAS” no site do 
MDSA, permite que entidades, trabalhadores do SUAS, usuários, gestores públicos, conselheiros da política 
de assistência social e o público interessado acessem as informações sobre as entidades e ofertas constantes 
no CNEAS e conheçam a situação de preenchimento dos cadastros no sistema.
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5.3. ALCANCES DA DEFESA DE DIREITOS

A Defesa de Direito tem como garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassisten-
cias (LOAS). A PNAS por sua vez estabelece que os serviços de proteção social básica e especial devem ser 
organizados de forma a garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais 
e sua defesa.

Destacam-se algumas ações e serviços nesta direção:

 ● Reordenamento territorial das unidades de CRAS e implantação de duas equipes volantes com 
vistas a facilitar o acesso da população aos serviços, programas e benefícios;

 ● Ampliação dos atendidos na proteção social, sobretudo na proteção social especial;

 ● Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos tendo como base o direito 
a convivência familiar e comunitária;

 ● Incentivo a participação da população em conferências, grupos, eventos com base no direito do 
usuário ao protagonismo e manifestação de interesses;

 ● Recepção e acolhida nos serviços socioassistenciais de forma respeitosa, com ausência de 
procedimentos vexatórios e coercitivos;

 ● Qualificação da oferta de serviços por meio do oferecimento de capacitação aos trabalhadores 
do SUAS.
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A figura 19 demonstra a localização das unidades de Proteção Social Básica e Especial existentes no Muni-
cípio.

Figura 19 – Rede Socioassistencial de São José do Rio Preto - 2016



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

118

6. RELAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL/DESPROTEÇÃO 
SOCIAL NO COTIDIANO DOS TERRITÓRIOS DE 
VIVÊNCIA

O presente capítulo objetiva trazer as diferentes percepções sobre a vivência nos territórios e dos territórios, 
a partir das experiências de seus diferentes atores sociais: usuários e beneficiários da Política de Assistência 
Social, técnicos dos serviços socioassistenciais, técnicos atuantes em serviços de outras políticas sociais 
(saúde, educação), lideranças dos territórios e representantes institucionais. 

A partir do reordenamento territorial a metodologia foi aplicada nos novos territórios de CRAS Jardim Belo 
Horizonte e Lealdade e Amizade. Os mapas falados dos demais territórios estão disponibilizados no Diag-
nostico Socioterritorial 2013-2014.

Durante o processo de trabalho entre o Diagnóstico anterior e a sua atualização foi possível apreender o 
significado de proteção e desproteção a partir da lógica territorial. Neste sentido, os mapas falados dos ter-
ritórios de CRAS de 2013 trazem nesse atual diagnostico uma releitura nessa perspectiva.

6.1. A METODOLOGIA DO MAPA FALADO
A metodologia do mapa falado surgiu a partir de uma experiência utilizada nas áreas rurais do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis em 2006, denominada Ferramentas de Diálogo, por meio 
do DRP - Diagnóstico Rural Participativo - que no contexto deste diagnóstico, denominou-se DRP - Diálogo, 
Reflexão e Planejamento. Para que se conheça um pouco a mais desta metodologia, destaca-se:

 ● Uso do Mapa do território; 

 ● Concepção: processo coletivo de construção do conhecimento; 

 ● Conceitos: participação, territorialização, proteção social e direitos sociais; 

 ● Atores do território: lideranças, profissionais das políticas sociais, referências locais, usuários, etc.; 

 ● Identificação: marcas e marcos territoriais. 
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Temas mapeados: 

 ● Presença de equipamentos (serviços públicos, entidades, igrejas, entre outros); 

 ● Espaços de convivência (culturais, esportivas, lazer). 

 ● Experiências coletivas do território (solidariedade, mobilização); 

 ● Locais e situações de riscos (social e ambiental); 

 ● Marcas de identidade do território (migrantes, bares, entre outros).

Somado a aplicação do mapa falado nas unidades de proteção social básica e especial, as equipes elabo-
raram um relato reflexivo do processo de participação e percepção dos envolvidos na atividade a partir da 
lógica de quem “vive” no território.

6.2. OS TERRITÓRIOS E SEUS MAPAS DE VIVÊNCIA

Legenda de cores utilizadas para identificar os temas mapeados

 
AMARELO: Presença de equipamentos (serviços públicos, entidades, igrejas, entre outros);

VERMELHO: Locais e situações de riscos (social e ambiental);

VERDE: Espaços de convivência (culturais, esportivas, lazer);

AZUL: Experiências coletivas do território (solidariedade, mobilização);

LARANJA: Marcas de identidade do território (migrantes, bares, entre outros);

PRATA: Ausências.
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6.2.1. Mapa falado da Proteção Social Básica

Figura 20 – Mapa falado do CRAS Jardim Belo Horizonte - Mapa realizado em: 30/09/2015
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Figura 21 – Mapa falado do CRAS Lealdade e Amizade  - Mapa realizado em: 30/09/2016

 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

122

6.2.2. Proteção/Desproteção: releitura dos mapas falados da proteção social básica 
e especial

Nos mapas falados do Diagnostico Socioterritorial de 2013-2014 foi utilizada uma legenda de seis cores indi-
cando a localização e o significado dos temas mapeados. Para este documento, o Departamento de Vigilân-
cia Socioassistencial utilizou os mesmos mapas falados aplicados nas unidades de CRAS, CREAS e Centro 
POP agora sob o princípio da proteção /desproteção, do ponto de vista dos atores sociais que participaram 
da aplicação destes mapas com uma nova legenda para indicação dos temas: proteção, desproteção e marcas 
de identidade do território.

O relato da equipe que conduziu a realização dos mapas falados e a análise do seu mapeamento indica que 
os atores sociais, muitos deles usuários da política de assistência social, se viram envolvidos num universo 
de sentimentos e relações ao participar dessa atividade de reflexão ao reconhecer os “chãos”: como espaço 
contraditório baseado no tempo (dia ou noite), nas relações sociais, na sua necessidade naquele momento e 
nos aspectos peculiares dentro de um mesmo território. 

Portanto, ao olhar o mapeamento com os temas agregados no território enquanto proteção/desproteção, 
para alguns o espaço de convivência pode ter o significado de proteção enquanto para outros o significado 
de desproteção.

Por isso o mapa falado é uma metodologia de trabalho extremamente rica ao trazer a percepção do território 
por aquele que nele vive ou trabalha, informações sob a perspectiva de diversos olhares e as diferenças ou 
semelhanças dos territórios. Somado a isto, as equipes técnicas das unidades públicas ressaltaram o aumento 
do conhecimento do território onde atuam, desmistificando alguns conceitos e opiniões já formadas. Assim, 
o mapa falado se traduz numa metodologia viva de potencial planejamento de políticas públicas e setoriais
“Entre o “fio da navalha” de exclusão/inclusão social coloco em debate o papel do território enquanto um 
possível “fio da meada” que possa dar início a uma nova trama de tecer as políticas públicas brasileiras em 
direção à justiça social”  (Koga, 2011, p.297)

Legenda de cores utilizadas para identificar proteção/desproteção e marcas de identidade do território

   VERDE: PROTEÇÃO

A proteção indicada pelos participantes refere-se a: espaços de convivência com atividades culturais, 
esportivas e de lazer, Igrejas, Centros Espíritas, Organizações da Sociedade Civil, comércio local, equipa-
mentos e serviços de Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, associação de moradores, 
benzedeiras, correios, coleta de lixo, transporte urbano, transporte escolar, pontos de apoio de material 
reciclável, conselho tutelar, cemitérios. Experiências coletivas do território: doação de roupa, remédios, 
fralda, alimentos e material de construção, campanha do meio ambiente, campanhas de prevenção a saúde, 
campanha do agasalho, festas comemorativas como Natal e Dia das Crianças, mobilização da população, 
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grupos de autoajuda, grupos de jovens e da pastoral, voluntariado, oficinas de corte e costura, ginástica, 
música e artesanato, orientação sobre direitos e saúde da população.

   PRETO: DESPROTEÇÃO

A desproteção indicada pelos participantes refere-se a locais e situações de risco social e ambiental: uso 
de substâncias psicoativas, tráfico de drogas, população de rua, exploração sexual, violência, animais pe-
çonhentos, falta de iluminação pública, insalubridade, trânsito com veículos em alta velocidade/acidentes, 
prostituição, residências desocupadas, pobreza, moradia precária, trabalho infantil. Também, quando há au-
sências: espaços de lazer, infraestrutura, transporte, equipamentos e serviços de saúde, educação, esporte, 
segurança pública, limpeza pública e trânsito, campanhas de conscientização junto a população, projetos 
sociais, urbanização, comércio, sinalização de trânsito, regularização de loteamento, ponto de apoio de pro-
dutos recicláveis, internet, torre de transmissão de celular, arborização, acessibilidade e velório.

   LARANJA: MARCAS DE IDENTIDADE DO TERRITÓRIO

As marcas de identidade do território pelos participantes refere-se a: Pedintes, tráfico de drogas, prostitui-
ção, moradores de rua, organizações da sociedade civil, comércio local, Igrejas, violência, exploração sexual, 
conjuntos habitacionais, loteamentos, população idosa, gravidez precoce, migração interna, mulheres chefes 
de família, chácara de aluguel, pobreza, violência, desfavelamento, pedágios, moradores criativos, excluídos, 
portal do conjunto habitacional Nova Esperança, equipamentos esportivos, nordestinos, bairro dormitório, 
bairro populoso, ciganos, migrantes, crianças deficientes na escola, haitianos, encontros de motocross e 
cavalgadas, comércio local, festas locais, mocós, cultura hip-hop, dança e grafite, condomínios, docerias, 
clínicas de recuperação de dependentes químicos, feiras, equipamentos e serviços de Assistência Social, 
Saúde, Educação, Segurança Pública, abandono de animais, alto número de deficientes, times de futebol 
amador, bolivianos.
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6.2.2.1. Mapas Falado da Proteção Social Básica
Figura 22 -Território do CRAS Anchieta
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Figura 23 -Território do CRAS Antunes – Mapa I
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Figura 24 -Território do CRAS Antunes – Mapa II
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Figura 25 -Território do CRAS Cidadania
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Figura 26 -Território do CRAS Eldorado
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Figura 27 -Território do CRAS Itinerante - Extinto
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Figura 28 -Território do CRAS Jardim Belo Horizonte
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Figura 29 -Território do CRAS João Paulo II



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

132

Figura 30 -Território do CRAS Novo Mundo
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Figura 31 -Território do CRAS São Deocleciano
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Figura 32 – Mapa falado do CRAS Lealdade e Amizade
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Figura 33 -Território do CRAS Schimitt
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Figura 34 -Território do CRAS Solo Sagrado
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Figura 35 -Território do CRAS Santo Antônio
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Figura 36 -Território do CRAS Talhado (extinto)
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Figura 37 -Território do CRAS Vila Toninho – Mapa I
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Figura 38 -Território do CRAS Vila Toninho – Mapa II
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6.2.2.3. Mapas Falado da Proteção Social Especial
Figura 39 -Mapa Institucional
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Figura 40 -Mapa Pessoas em Situação de Rua
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7. FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O SUAS – Sistema Único de Assistência Social propõe um modelo de gestão com base no cofinanciamento 
das ações, programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, propostos pela PNAS – Política Na-
cional de Assistência Social, pelas três esferas de governo através de recursos que devem ser provisionados 
nos orçamentos públicos. 

A gestão financeira dos repasses é feita através dos Fundos de Assistência Social (Nacional, Estaduais e Mu-
nicipais), e balizada por instrumentos de planejamento do orçamento público (Plano Plurianual – PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA) e acompanhada pelo controle social, atra-
vés dos Conselhos de Assistência Social. 

Neste sentido, inicialmente apresentamos os valores investidos na gestão e nos serviços da assistência social, 
conforme a fonte de financiamento, assim como o percentual de investimento de cada esfera de governo.  Na 
sequência, o repasse financeiro por nível de proteção social. E, finalizando, os recursos destinados aos PTRs 
– Programas de Transferência de Renda e Benefícios Socioassistenciais.  

Vale ressaltar que os dados são referentes aos anos de 2012 a 2015, tendo em vista o acompanhamento da 
aplicação de recursos na Assistência Social de São José do Rio Preto.

Verifica-se na tabela 30 que os valores repassados a Assistência Social em relação ao orçamento total de 
município, entre o ano de 2013 a 2015 apresentou percentual aproximado, com média de 2,20%.

Tabela 30 - Financiamento dos Serviços da Assistência Social por Fonte de Recursos em relação ao orçamento total de São José do Rio 
Preto
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Verifica-se uma oscilação entre os valores de repasse do recurso federal, entre os anos de 2013 a 2015 em 
razão das emendas parlamentares contempladas pelo Município. No entanto constata-se que o tesouro muni-
cipal foi predominantemente o responsável pelo financiamento dos serviços da assistência social nos últimos 
4 anos, ou seja, em 2015 enquanto os governos estadual e federal contribuíram com 8% e 14%, respectiva-
mente, o Município arcou com 75,5% do custeio dos serviços socioassistenciais, o que de certo modo fere o 
princípio do cofinanciamento de forma mais igualitária. (Gráfico 46)

Gráfi co 46 - Comparativo anual do fi nanciamento dos serviços da assistência social por Fonte de recursos em São José do Rio Preto

 

Fonte: Departamento de Gestão Administrativa e de Execução Orçamentária da SEMAS

Os dados do financiamento dos serviços de proteção social básica e especial apresentados na tabela 31 de-
monstram que entre os anos de 2013 a 2015 foram investidos R$ 47.509.557,00. Desse total, 74% do orçamento 
municipal alocado na SEMAS é direcionado ao financiamento da rede complementar de assistência social 
- R$ 35.055.145,00 por meio de Convênios (além dos valores de contrapartida das emendas parlamentares) 
enquanto na execução direta é de 26%.
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Tabela 31 - Financiamento Municipal dos Serviços de Assistência Social por Proteção Social e por Nível de Execução em São José do Rio 
Preto

O gráfico 47 indica que o cenário de investimento na proteção social, de 55% na proteção social básica e 45% 
na proteção social especial. Se o volume de atendidos na proteção social básica é maior, também é verdade 
que os serviços de alta complexidade requerem mais recursos para a sua manutenção.

Gráfi co 47 - Comparativo Anual do Financiamento dos Serviços de Assistência Social por Proteção Social em São José do Rio Preto

Fonte: Departamento de Gestão Administrativa e de Execução Orçamentária da SEMAS
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No que diz respeito aos PTRs - Programas de Transferência de Renda (Programa Bolsa Família, Renda Cidadã 
e Ação Jovem) e Benefícios Socioassistenciais (Benefícios de Prestação Continuada para a pessoa Idosa e com 
Deficiência), são mais de 16 mil beneficiários em 2015, tomando como referência o mês de outubro.  

A tabela 32 demonstra ainda o montante de repasse financeiro do governo Federal aos beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família e BPC – Benefício de Prestação Continuada, que soma o valor de R$ 304.550.134,11, nos 
anos de 2012 a 2015, sendo que no ano 2015 corresponde a R$ 87.392.664,83.  Verifica-se o aumento de 36,5% 
tanto no repasse do Programa Bolsa Família quanto no Benefício de Prestação Continuada, considerando os 
anos de 2012 a 2015.

Tabela 32 - Repasse Financeiro Acumulado do Benefício de Prestação Continuada e do Programa Bolsa Família em São José do Rio Preto - 
Governo Federal 
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No gráfico 48, demonstra o percentual dos valores repassados pelo governo Federal aos beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família (16%) em relação ao Benefício de Prestação Continuada (84%), no ano de 2015. Compa-
rando com os dados do Diagnóstico Socioterritorial 2013-2014, o cenário se manteve praticamente inalterado 
(83% e 17%, respectivamente).

Gráfi co 48 - Percentual do Repasse Financeiro do Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada em 2015

Fonte: MDS/SAGI

O repasse do Governo do Estado de São Paulo aos beneficiários dos Programas de Transferência de Renda - 
Renda Cidadã e Ação Jovem, somou nos últimos 4 anos o valor de R$ 8.896.160,00 (tabela 33).
 
Ao analisar a disponibilização de vagas pela gestão estadual, em 2015 verifica-se a diminuição no valor do 
repasse financeiro do Ação Jovem, passando de R$ 547.200,00 para R$ 488.480,00 (queda de 11%), pois já 
foi relatado anteriormente, desde abril de 2015 que se encerraram as inclusões no programa.

Tabela 33 - Repasse fi nanceiro dos programas de transferência de renda do Renda Cidadã e Ação Jovem – Governo Estadual 

 

 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

148

Somando-se os repasses destinados aos programas de transferência de renda e benefícios e serviços socio-
assistenciais no ano de 2015, o gráfico 49 demonstra que 84% dos recursos foram direcionados ao Benefício 
de Prestação Continuada e aos Programas de Transferência de Renda, enquanto 16% aos serviços de prote-
ção social básica e especial em São José do Rio Preto. 

Gráfi co 49 - Percentual do Investimento em Benefícios e Programas de Transferência de Renda, e Serviços Socioassistenciais

Fonte: Departamento de Gestão Administrativa e Execução Orçamentária da SEMAS; Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do 
Estado de São Paulo e Ministério de Desenvolvimento Social / SAGI
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Finalizando, o próximo gráfico demonstra o investimento em Benefícios e Programas de Transferência de 
Renda (R$ 89.572.664,83) e de Serviços Socioassistenciais (R$ 22.548.027,24) em São José do Rio Preto foi de 
R$ 112.120.692,00 no ano de 2015, sendo que em 2013, o valor total do investimento foi de R$ 96.978.409,84, 
ou seja, em 2015 foi investido 13,5% a mais que em 2013).

Gráfi co 50 - Distribuição de Investimentos entre Serviços e PTR e BPC em São José do Rio Preto 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo e Ministério de Desenvolvimento Social / SAGI



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

150

8. CONTROLE SOCIAL

Para o Tribunal de Contas da União “O controle social é realizado pelo cidadão a partir da sua vivência na 
comunidade, no trabalho, na escola. É a forma organizada que os cidadãos têm de demandar os órgãos de 
governo para o aperfeiçoamento das políticas públicas: na área da assistência social, educação e saúde. ” 
(Orientações para Conselhos da Área de Assistência Social, 3ª edição).

A participação da população na formulação e controle das ações de assistência social, é incentivada desde 
a Constituição Federal de 1988, regulamentada pela LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social e reforçada 
pela PNAS – Política Nacional de Assistência Social, que passa definitivamente a qualificar a sociedade civil 
como parceira, além de exercer o seu papel de controle social.

O controle social passa a ser reconhecido como instância de participação do cidadão na gestão pública, nos 
processos de tomadas de decisões políticas essenciais para a população.

De acordo com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a participação da sociedade civil se dá nos 
espaços de conferências, fóruns e conselhos de assistência social das três instâncias de governo (municipal, 
estadual e federal). 
Os Conselhos de Assistência Social são espaços públicos, paritários, democráticos, de natureza deliberativa 
e consultiva, cujas funções se referem à mobilização, fiscalização, deliberação ou consultoria.

A NOB-SUAS/2012 declara no artigo 84 que os conselhos da área têm papel estratégico na política de assis-
tência social, fazendo parte do planejamento, monitoramento e controle das ofertas de serviços e recursos, 
dos Fundos de Assistência Social, além de fiscalizar e acompanhar os Planos de Assistência Social.   

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto - SEMAS assegura infraestrutura para 
o funcionamento do espaço chamado “Casa dos Conselhos”, onde estão instalados 06 Conselhos Municipais: 

 ● Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS – 48 organizações da sociedade civil e 14 
serviços/projetos, cadastrados; (Anexo 7)

 ● Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – 29 organizações da 
sociedade civil registradas com 35 serviços e projetos; (Anexo 7)

 ● Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDI – 04 Organizações da sociedade civil 
com serviço de ILPI e 06 Casas de Repouso particulares;

 ● Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPCD;

 ● Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA;

 ● Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas – COMAD – 02 Organizações da sociedade 
civil cadastradas.
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São ligados administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS: CMAS, CMDCA e 
CMDI, mas todos os Conselhos contam equipe de nível superior e médio, além da estrutura física e suporte 
necessário para o seu funcionamento.

A inclusão de representação da sociedade civil de representantes de usuários do SUAS foi aprovada pelo ple-
nário do CMAS e encaminhada à Procuradoria Geral do Município para as providências legais de tramitação 
e aprovação pela Câmara Municipal.
 
O CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, considerando que todo cidadão deve denunciar a autori-
dade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso, conta com a Central de Denúncias 
na sede da Casa dos Conselhos, cujo protocolo de processamento de denúncias foi regulamentado em 06 de 
abril de 2016, através da Resolução Nº 001/2016.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Diagnóstico Socioterritorial de São José do Rio Preto 2013-2014 teve um papel central no norteamento da 
elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, pois retratou a realidade da cidade, bem como o con-
texto de gestão municipal de assistência social problematizando a convergência da demanda e a oferta de 
serviços e benefícios socioassistenciais. 

Como previsto, o presente documento atualiza os dados tomando como referência dados de 2015-2016. Logo 
no capítulo sobre Territórios de Proteção Social, o Diagnóstico apontou a existência de 44.298 domicílios 
(30%) cujos moradores vivem com renda per capta de até um salário mínimo por mês residindo, sobretudo 
nos territórios dos CRAS: Novo Mundo; Cidadania e Lealdade e Amizade. Indicou também, que das 147 mil 
famílias estimadas, 48 mil são chefiadas por mulheres, o que equivale a aproximadamente 33% do número 
total de famílias de São José do Rio Preto (IBGE/Censo 2010). 

A crise econômica, no ano de 2015 e 2016 agravou a situação socioeconômica de inúmeras famílias surgindo 
mais precisamente em São José do Rio Preto, a ocupação de áreas públicas e particulares por meio de bar-
racos. Esta é uma questão importante de monitoramento pelas políticas públicas, numa ação de integração 
no sentido de garantir os direitos civis e sociais da população.

Ainda pensando territorialmente, o Diagnóstico apresentou os territórios de CRAS com maior percentual 
populacional por faixa etária, sendo: 0 a 14: Cidadania, Santo Antônio; 15 a 24: Lealdade e Amizade, Santo 
Antônio; 25 a 59: São Deocleciano/ Jardim Belo Horizonte; Idoso: Anchieta, Schmitt. Outro dado não menos 
importante está no aumento da taxa de envelhecimento.
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Portanto, utilizando o mesmo escopo do Diagnóstico Socioterritorial anterior, ratifica-se a seguir algumas in-
formações analisadas no texto, mais como uma oportunidade de reflexão do que de uma eventual conclusão. 
Mesmo porque o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social, em andamento, pos-
sui uma matriz própria de avaliação cujos resultados serão apresentados no Relatório de Gestão 2013 a 2016.

Iniciando as considerações pela Gestão, pode-se afirmar que a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 
8742/93 acrescida da Lei nº 12.435/11) regulou e institucionalizou os avanços alcançados, introduzindo um 
novo significado à Assistência Social. E, o Município por sua vez está em processo de regulamentação da sua 
Política de Assistência Social, cujo texto do Projeto de Lei de Regulação do SUAS de São José do Rio Preto 
está elaborado, bem como da nova estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social – 
SEMAS, com áreas essenciais do SUAS.

Neste sentido, foram implantados os Departamentos de Vigilância Socioassistencial e de Monitoramento e 
Avaliação do SUAS, cuja produção na área de gestão da informação tem propiciado a definição do conteúdo 
da política e seu planejamento e o monitoramento e a avaliação da oferta e demanda de serviços socioas-
sistenciais. Além de, criar estratégias para acompanhamento e avaliação da gestão, os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais.  O monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais com 
metodologia específica já é uma realidade enquanto o processo de monitoramento e avaliação do Plano 
Municipal de Assistência Social iniciou-se no mês de setembro. A efetivação desses processos, baseados na 
matriz de avaliação, fluxos e protocolos nortearão em um futuro breve o monitoramento e avaliação da po-
lítica municipal de assistência social. Sem dúvida uma iniciativa pioneira e exitosa, reconhecida por órgãos 
como o MDSA – Ministério de 

Ainda na área da gestão destaca-se a implantação do Departamento de Gestão do Trabalho (a ser formaliza-
do com os demais departamentos implantados) e o início da elaboração do Plano Municipal de Capacitação 
dirigidos aos trabalhadores do SUAS. 

De acordo com esse Departamento, existem 891 trabalhadores do SUAS, sendo 437 atuando na rede pública 
e 454 atuando na rede privada conveniada. Considerando que 70 trabalhadores de nível médio e superior 
dos 437 que atuam na rede pública são conveniados, constata-se a importância de concursos públicos como 
o que está em andamento para que as equipes de referência sejam constituídas integralmente por servidores 
efetivos, muito embora o Município tenha atingido, o percentual mínimo de 60% de trabalhadores do SUAS 
de nível superior e médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público.

Ainda com vista a nivelar conceitos e procedimentos a elaboração de Glossário com termos técnicos mais 
usados na área da assistência social trará relevante contribuição, bem como os fluxos e protocolos pactua-
dos, entre áreas da SEMAS.

Outro salto, na busca pela qualificação da oferta de serviços cita-se a implantação do Sistema de Informati-
zação em implantação na SEMAS, e posteriormente na rede socioassistencial privada.
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Relativo à Proteção Social que visa contribuir para que a desproteção se reverta em proteção social contando 
com o aparato Estatal no seu papel como responsável pelo cumprimento dos direitos sociais, organizado a 
partir de serviços, programas e projetos.  Trata-se de um desafio cumprir as diretrizes referentes ao acom-
panhamento pelo PAIF de famílias com membros no Cadastro Único, Programas Bolsa Família e no Benefício 
de Prestação Continuada, assim como o cadastramento das famílias no Cadastro Único com presença de 
beneficiários de BPC.

O nível de cobertura de acompanhamento pelo PAIF (BPC: 4%; PBF: 35%; PRC: 17%; PAJ: 5%; BE Municipal: 
2%) embora tímido, deve ser ressaltada, para demonstrar a necessidade de expansão da cobertura utilizan-
do-se de estratégias apontadas no Panorama das Ofertas de Serviços Socioassistenciais.

Uma segunda questão relevante refere-se à ampliação da cobertura da proteção social básica, ampliação da 
taxa de referenciamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos aos CRAS e o reordena-
mento territorial dos CRAS – Jardim Belo Horizonte e CRAS Lealdade e Amizade.  

O reordenamento territorial possibilitou uma proporção mais equilibrada de número de famílias referen-
ciadas por CRAS e buscou facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Mas ainda falta 
avançar na coordenação da oferta de serviços de Proteção Social em seu território de abrangência, por meio 
do referenciamento dos serviços socioassistenciais.

Na proteção social de média complexidade por sua vez destaca-se a ampliação de cobertura do PAEFI (35%), 
identificação e atendimento da população em situação de rua e identificação, cadastramento e acompanha-
mento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Embora o aumento do PAEFI tenha sido 
considerável vale destacar a necessidade de fazer o reordenamento do serviço complementar do PAEFI, as-
sim como o serviço especializado de medida socioeducativa de liberdade assistida.

No que concerne às pesquisas realizadas, no caso específico do trabalho infantil a tentativa de identificar 
crianças e adolescentes nesta situação, tendo em vista a indicação de 1.585 crianças e adolescentes (10 a 15 
anos) pelo IBGE/Censo de 2010 foi relevante para o planejamento de uma intervenção mais efetiva entre a 
Proteção Social Básica e Especial. 

A inversão da pirâmide populacional com o aumento de idosos a médio e longo prazo, assim como as situa-
ções que agravam e acabam por desproteger o idoso, como o surgimento de doenças que o debilitam, res-
tringem, desprotegem ocasionando a fragilização dos vínculos familiares e sociais e muitas vezes se concre-
tizando a violação dos direitos por violência e abandono, demandam a implementação de políticas públicas.

Quanto à política de assistência social é necessário ampliar a oferta de serviço socioassistencial em Centro 
Dia, que possa assegurar as seguranças afiançadas no SUAS em se tratando de acolher demandas, vivenciar 
experiências pelo convívio familiar e comunitário, desenvolver autonomia, potencialidades, informações que 
diminuam os agravos decorrentes da dependência.
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Quanto à pesquisa da população em situação de rua, São José do Rio Preto consolidou uma metodologia para 
categorizar, traçar o perfil e o censo desta população. Dessa forma, o uso da metodologia de forma continua 
no serviço ofertado possibilitará o monitoramento da população atendida diante da situação de rua que se 
encontra e planejar ações de curto, médio e longo prazo.

Com relação à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, pessoa idosa, mulheres e LGBT, a 
implementação do sistema de notificação é uma das estratégias que permite o reconhecimento da realidade 
vivida por essa população, com vistas a buscar o rompimento da continuidade dessas situações e sua supera-
ção. Neste sentido, a pactuação e os fluxos criados entre as políticas de assistência social, saúde e educação 
para a notificação contra violência de crianças e adolescentes pelo Sistema VIVA do Ministério da Saúde é 
algo de extrema relevância. 

Neste sentido, a exemplo de outros estudos realizados com a Proteção Social, a Vigilância Socioassistencial 
poderá contribuir, na implementação da notificação compulsória e na utilização de dados do sistema de no-
tificação de garantia de direitos para monitorar a incidência e o atendimento de situações de risco pessoal e 
social, revelando em ações como esta a articulação entre as funções do SUAS.

Em que pese o número, significativo de serviços e atendidos na alta complexidade foi implantado em 2016 o 
serviço de acolhimento provisório para crianças e adolescentes em situação de recâmbio, indicado no Diag-
nóstico anterior. 

Ainda refletindo sobre a questão da pessoa idosa, necessário se faz a resolução definitiva sobre o atendimen-
to do idoso em grau de dependência III, por meio de um protocolo de procedimentos e atendimentos entre a 
política de assistência social e saúde.

Outra situação preocupante para o Município trata-se das pessoas com deficiência que envelhecem junta-
mente com seus cuidadores o que os colocam em situação de vulnerabilidade pessoal, tornando-se impor-
tante estudo e planejamento de ações sobre a necessidade de criação de Residência Inclusiva, serviço este 
não ofertado no Município até o momento.

Pelos números apresentados na oferta de serviços da Proteção Social Básica e 
Especial é relevante destacar o aumento de 16% de atendidos na proteção social básica e 22% na proteção 
social especial entre o Diagnostico de 2013-2014 e os dados ora atualizados. Em que pese esta ampliação, 
mantém-se a indicação de ampliação e o reordenamento dos serviços já apontados no Diagnóstico 2013-2014.

Foram muitos avanços, porém ainda há desafios a serem superados. O orçamento público, por exemplo, parte 
constitutiva do financiamento da política de Assistência Social além de suas definições legais representa um 
fundamental instrumento de poder, pois é, por meio do orçamento que se conhecem os gastos que serão 
realizados, as prioridades em termos de prestação de serviços e de investimentos que a gestão estabeleceu. 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

155

Tratar da especificidade do financiamento da Política Pública de Assistência Social, sabedores que deve ser 
direcionada para a execução de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertado a 
população, pressupõe-se a sua afirmação enquanto política de Estado, afiançadora de direitos e de proteção 
social. Refletir sobre o financiamento da Assistência Social é um grande desafio, principalmente se obser-
varmos que historicamente o mesmo sempre foi estigmatizado e insuficiente. 

Destaca-se que a função 08 – Assistência Social, por exemplo, ainda é encontrada em outros espaços do 
Plano Plurianual, para além das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal 
de Assistência Social.

Em São José do Rio Preto, os valores repassados à Assistência Social em relação ao orçamento total de Mu-
nicípio têm ficado em média 2.2 %, nos últimos anos. Do orçamento municipal da SEMAS 74% refere-se à 
execução indireta dos serviços socioassistenciais (rede complementar de assistência social conveniada) e 
26% a execução direta, por meio de Unidades Públicas. Esta é uma situação a ser revista tendo em vista a 
Assistência Social enquanto papel do Estado.

Por outro lado, positivamente verifica-se que as prioridades na gestão da política de Assistência Social foram 
retratadas nos instrumentos que compõem o ciclo do financiamento público, verificado no texto do Plano 
Municipal de Assistência Social. 

Outra situação a ser perseguida em nível nacional é o equilíbrio do cofinanciamento federal e estadual aos 
Municípios relativos aos serviços, programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais. No 
caso de São José do Rio Preto, somando-se os repasses destinados aos programas de transferência de renda 
e benefícios, e serviços socioassistenciais 82% dos recursos em 2015 foram direcionados ao Benefício de 
Prestação Continuada e aos Programas de Transferência de Renda, enquanto apenas 18% a execução dos 
serviços de proteção social básica e especial. 
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Diante destes dados e da discussão proposta pode-se deixar algumas reflexões: 

 ● O financiamento e o orçamento público dão sinais do projeto político da gestão pública, além 
disso, é parte constitutiva dessa gestão pública e espaço de planejamento e avaliação da política 
de Assistência Social. 

 ● O financiamento público em seu bojo constitui-se por sua dimensão técnica-operativa, de 
apropriação de seus aportes técnicos, jurídicos, contábeis e financeiros e de demais especificidades 
dos chamados fundos públicos para que seja possível mensurar o bom desempenho e a maior 
eficiência do processo decisório da gestão pública; 

 ●  O financiamento da política de Assistência Social está em constante diálogo e influencia com o 
movimento do conjunto de forças econômicas, políticas, sociais que se colocam na sociedade 
expressado no significativo ou inexpressivo percentual que serão destinados a essa política; 

 ●  Há de se avançar na construção de espaços coletivos de discussão de conquistas políticas para 
a destinação de recursos para a Política de Assistência Social, enquanto política de proteção 
social, afiançadora de direitos.

Desta feita, assume relevância o controle social enquanto instância de participação do cidadão na gestão 
pública, nos processos de tomadas de decisões políticas essenciais para a população. E, a inclusão de repre-
sentação de usuários do SUAS no Conselho de Assistência Social – CMAS, já aprovada no CMAS, constitui-se 
um grande avanço neste sentido. Nesta perspectiva, serve de exemplo o CMAS com instância de controle 
social do PBF, a realização de reuniões descentralizadas pelo CMAS, a atuação das Comissões do CMAS e 
o aumento da participação de usuários nas Conferências Municipais.
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Anexo 1 - Regiões Administrativas do Perímetro Urbano – Decreto 14.987 de 18/11/2009
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Anexo 1 - Regiões Administrativas do Perímetro Urbano – Decreto 14.987 de 18/11/2009
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Anexo 2



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL -  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VERSÃO EXECUTIVA ATUALIZADA

166

Anexo 3
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