
OBSERVATÓRIO DE POLITICAS 

SOCIAIS E A VIGILÂNCIA 

SOCIOASSISTENCIAL

TERRITÓRIO DE VILA ANDRADE



OBSERVATÓRIO

A Coordenação do Observatório da

Vigilância Socioassistencial - COVS é

responsável pela função de vigilância

socioassistencial da política de assistência

social da Cidade de São Paulo. Sendo

assim, produz, sistematiza, analisa e

difunde informações territorializadas que

orientam a gestão da política de assistência

social no âmbito municipal.



VIGILÂNCIA

 Segundo a NOB/Suas/2012, a Vigilância

Socioassistencial é uma função da Política de

Assistência Social, comprometida com a: “produção

e disseminação de informações, possibilitando

conhecimentos que contribuam 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”.

 É definida como um dos instrumentos das proteções

da assistência social que identifica e previne as

situações de risco e vulnerabilidade social e seus

agravos no território.



VIGILÂNCIA

 De Riscos e Vulnerabilidades:

-Busca realizar identificação dessas situações nos

territórios; também o monitoramento da incidência

das situações de violência e violação de direitos

com vistas à prevenção e combate.

 Dos Padrões dos Serviços:

-Busca produzir e sistematizar informações

referentes à oferta dos serviços e benefícios, de

forma a contribuir com o aprimoramento da

qualidade dos mesmos e com sua necessária

adequação ao perfil de demandas do território.



SERVIÇOS NO TERRITÓRIO 

DE VILA ANDRADE

CCA’S:

DONA DIVA

PEINHA

SANTO ANTONIO

SÃO JOSÉ

SASF PARAISÓPOLIS



CCA – CENTRO PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

 Oferecer proteção social à criança e adolescente (6

a 14 anos e onze meses), em situação de

vulnerabilidade e risco, por meio do

desenvolvimento de suas potencialidades, bem

como favorecer aquisições para a conquista da

autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o

fortalecimento de vínculos familiares e

comunitários. Demanda encaminhada e/ou

validada pelo CRAS de abrangência.



SASF - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À

FAMÍLIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO

DOMICÍLIO

 O serviço desenvolve proteção social básica no

domicílio às famílias em situação de risco e de

vulnerabilidade social, por meio de ações

socioeducativas que visam: o acesso à rede

socioassistencial, a garantia de direitos, o

desenvolvimento de potencialidades, a participação

e ganho de autonomia, intuito de fortalecer a

função protetiva da família e prevenir agravos que

possam provocar o rompimento de vínculos

familiares. Demanda identificada e encaminhada

pelo CRAS.



MAPA - DISTRITO DE  VILA 

ANDRADE

SANTO 
AMARO

BUTANTÃ

CAMPO 
LIMPO

VILA 
ANDRADE


