
Ofício

Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Social
Assunto: População em situação de rua

 

Conforme informações prestadas pelas Coordenadorias de Ação Social e de Desenvolvimento
Social, no Cadastro Único do Sistema Único de Assistência Social - SUAS identificamos o total
de 62.658 pessoas em situação de rua no Estado de São Paulo sendo 35.144 na capital.

O Cadastro Único tem por objetivo cadastrar todas as pessoas e famílias que estejam em
vulnerabilidade social (pobreza e ou extrema pobreza) possibilitando assim indicar os públicos
prioritários para os programas de transferência de renda ou benefícios eventuais.

O Censo Municipal de 2015, identificou o total de 15.905 pessoas em situação na cidade de São
Paulo.

O último censo municipal da população de rua na capital ocorreu em 2019 sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.
Os dados foram apresentados publicamente em 31 de janeiro de 2020, com a previsão de
publicação junho/2020.

A Prefeitura Municipal, por meio da SMADS, executa 136 serviços voltados para a população
em situação de rua nas Proteções Social Básica e Social de Média e Alta Complexidade.

Em relação a capacidade de atendimento os serviços possuem 20 mil vagas, sendo ampliados
no período do inverno. Dada a situação de pandemia, a SMADS já determinou o funcionamento
em regime da Operação Inverno para a população em situação de rua, com ampliação de vagas
para acolhimento institucional.

Desde 2019, o município de São Paulo conta com a Política Municipal para a População em
Situação de Rua (lei municipal nº 17.252/19) e o funcionamento com representação da sociedade
civil e do governo no Comitê Municipal e Intersecretarial de população em situação de rua.

O Governo do Estado de São Paulo repassa pelo sistema fundo a fundo o total de R$
64.875.852,96 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) para o ano de 2020.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social não dispõe de informações sobre o número de
mortos.
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São Paulo, 08 de junho de 2020.

 

Paola Sanchez Vallejo de Moraes Forjaz
Chefe de Gabinete

CHEFIA DE GABINETE - GS/CG

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Social

CHEFIA DE GABINETE - GS/CG

2

S
E

D
S

O
F

I2
02

00
13

44
A

Assinado com senha por PAOLA SANCHEZ VALLEJO DE MORAES FORJAZ - 08/06/20 às 15:45:53.
Documento Nº: 5578592-2807 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5578592-2807

https://linksiga.trf2.jus.br

	SEDS-OFI-2020/01344-A

