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O relatório de atividades do SASF II 2020 traz um balanço
com os resultados e realizações durante o ano. Os dados
apresentados incluem a participação dos usuários, as
atividades, a metodologia, a divulgação e os
demonstrativos financeiros. Em 2020, o SASF II obteve
34.874 atendimentos.

OBJETIVO
Projeto tem como objetivo o Fortalecimento da função de
proteção da família, prevenindo agravos que possam
provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais e
desenvolver ações junto a idosos e pessoas com
deficiência, dada a necessidade de prevenir confinamento
e o isolamento, por meio da proteção social no domicilio
localizado no Sub Distrito Aricanduva/Formosa –
contemplando Jd. Santo Eduardo, Haia do Carrão, Vila
Antonieta, Jardim Tango, V. Nova Iorque, Vila Rica, Vila
Sara, Jd. Caguaçu, Pq. Santo Antonio, Jd. Vila Formosa.
Abrangendo a região de Vila Formosa: Vila Guarani
(Colina), Vila Cruzeiro, Capão do Embira, Vila Matias.

O serviço tem por objetivo fortalecer a função protetiva da
família prevenindo agravos que possam desencadear
rompimento de vínculos familiares e sociais, oferecendo
possibilidades de desenvolvimento de habilidades e
potencialidades, estímulo à participação cidadã,
promovendo aquisições sociais às famílias a fim de
garantir autonomia e o protagonismo social, por meio de
proteção social no domicilio.

Introdução
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Os objetivos do serviço são buscados a todo tempo, o
plano de trabalhado é executado em todos os seus
elementos, considerando a importância da acolhida, do
planejamento das atividades com famílias, subsidiando
ações particularizadas, avaliando os impactos das
intervenções e dos encaminhamentos realizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Famílias e/ou pessoas beneficiárias de PTR,
prioritariamente aquelas em descumprimento de
condicionalidades e benefícios assistenciais; Pessoas
idosas e pessoas com deficiência que vivenciam
situações de vulnerabilidade e risco social, beneficiárias
do BPC; Famílias e/ou pessoas com precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos de
pertencimento e sociabilidade, ou qualquer outra
situação de vulnerabilidade e risco social identificada no
território e validada pelo CRAS.

ESTRUTURA

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 1000 FAMÍLIAS

Abrangência Territorial
A população usuária atendida pelo programa é
composta por famílias residentes nos setores censitários
de alta e muito alta vulnerabilidade Social segundo o
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de
São Paulo, sendo: SASF II – Sub Distrito Itaquera –
contemplando Cidade A.E.Carvalho, Jd. Adelaide, Jd.
Itapemirim, Favela Caetetu, Jd. Aurora, Conj Hab. Goiti,
Favela Zorrilho, Vila Cleide, Vila Campanalla, Conj. Hab.
A.E.Carvalho, Conj. Hab. Alamandas e Jd. Brasil.  

Público-alvo
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RECURSOS HUMANOS
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REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS 
PALESTRAS 
EVENTOS 
OFICINAS 

ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS
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A metodologia de trabalho com famílias, idosos e
pessoas com deficiência será desenvolvida de forma
participativa, atingindo as necessidades especificas
contemplando seus capitais humanos, social e produtivo
na perspectiva da prevenção de confinamento e
abrigamento institucional na promoção de direitos e
deveres, na fomentação de inclusão de pessoas com
necessidades especiais, na inclusão produtiva e no
desenvolvimento local. 

Este programa será baseado em 5 dimensões: acolhida
e escuta, realização de visitas domiciliares, orientação
individual/grupal/familiar, orientação e encaminhamento
e estratégia.

METODOLOGIA
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A avaliação, o impacto ou o efeito diretamente atribuível a
uma ação, ou a consequência de determinado esforço para
atingir um fim estabelecido possui um caráter subjetivo
dado à demanda a ser alcançada.

Por exemplo, (Impacto negativo): a renda da família está
atribuída a uma conjuntura econômica que define seu
poder de compra; segundo exemplo (impacto positivo):
maior acesso à política de assistência social em relação ao
contexto familiar que garante algum tipo de autonomia ao
sujeito. 

No contexto deste serviço, não está claro quais indicadores
e critérios para tal avaliação. Partindo do pressuposto que
impacto social é o resultado das mudanças e ou
transformações produzidas nas famílias, podemos dizer que
é baixo; considerando que o sucesso das intervenções
depende de outras políticas públicas de caráter
intersetorial. 

Em uma segunda análise pode-se afirmar que o serviço se
caracteriza como um elemento indispensável para a
política de assistência social que vem sendo construída no
Brasil desde a publicação das PNAS em 2004, ou seja, como
política pública, dever do Estado e direito de cidadania.
Política que além de enfrentar riscos sociais, propõe-se a
prevenir as situações de vulnerabilidade social. O SASF
inova no atendimento e acompanhamento das famílias, de
modo proativo, protetivo, preventivo e territorializado.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | RECEITAS
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS
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