
 

 
RELATÓRIO QUANTITATIVO 

MENSAL – CRAS  e pse 
FEVEREIRO DE 2021 

NOTA INFORMATIVA: 

Em virtude da doença COVID-19, conforme a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019 e 

define em seu Art. 3º § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde 

ou a segurança da população. Além dos demais elencados na lei descrevem no Inciso II - 

Assistência Social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Sendo 

caracterizada a Assistência Social como serviço essencial. 

Desta maneira os atendimentos estão assim definidos: 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),  através dos serviços 

executados pelo PAIF, Programa Família Paranaense e Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, abre canal de atendimento psicossocial, acompanhamento de 

famílias inseridas nos serviços e grupos através de atendimento presencial e visita 

domiciliar agendada pelos telefones: (42)- 3247-1462- OUTROS ASSUNTOS Ligação e 

Whatsapp- (42) 99111-9845 CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA Ligação e Whatsapp e 

atendimento pré-agendados  na modalidade domiciliar e presencial de urgência   

respeitando todas as normas vigentes e fazendo uso de Equipamento de proteção 

individual-( EPI). 

A Proteção Social Especial- (PSE)- Serviço que atende diretamente pessoas e/ou 

famílias que sofrem ou sofreram algum tipo de violência (física, psicológica, moral, 

patrimonial, sexual, negligência, entre outras); abre canal de atendimento psicossocial, 

acompanhamento de famílias e indivíduos através de visita domiciliar e atendimento 

presencial de emergência, com agendamento e atendimento remoto pelos telefones: (42): 

3247-1654 (Ligação e Whatsapp).   

 

 



 

 

Famílias em acompanhamento pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família) 

33 

Novas famílias incluídas no PAIF durante o mês de referência 0 

Serviço Domiciliar de PAIF, atendimento à pessoas com deficiências e idosos 0 

Atendimentos á famílias em situação de Evasão Escolar 01 

Atendimentos particularizados (Assistente Social e Psicóloga) 130 

Atendimento Psicossocial 0 

Orientação INSS 26 

Encaminhamento/Agendamento para o INSS 09 

Encaminhamento BPC 02 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Alimentação  05 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Documentação Civil 07 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Funeral  00 

Benefício Eventual na Forma de Auxílio Natalidade 03 

Informações e orientações Cadastro único  60 

Inclusão Cadastro único 13 

Atualização Cadastro único 72 

Transferência Cadastro único 01 

Folha Resumo do Número de Inscrição Social (NIS) 16 

Encaminhamento para o Programa do Leite 12 

Encaminhamentos Tarifa Social de Energia Elétrica 32 

Famílias em acompanhamento pelo Programa Família Paranaense  114 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa 19 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRAS-  fevereiro de 2021 

 



 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltados para crianças e 

adolescentes. 

49 

Atendimento recepção (cópias, ligações e acolhida) 00 

Encaminhamento para outros serviços 01 

Visitas Domiciliares 07 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE- FEVEREIRO 2021 

 

ATENDIMENTOS QUANTIDADE 

 Discussão Intersetorial sobre casos atendidos 36 

Contatos Telefônicos 86 

Encaminhamentos para acompanhamento psicológico 03 

Visitas domiciliares 18 

Demais encaminhamentos para a rede 17 

Relatório Psicossocial ao Fórum/MP/ Delegacia de Polícia  13 

Reunião 01 

Orientação e Informações 64 

Crianças e/ou adolescentes acolhidos na Casa Lar 01 

Denúncias recebidas 03 

Compartilhamento mídia on-line 02 

Escuta Qualificada solicitada pelo Conselho Tutelar 02 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No município de Ivaí, há 977 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, sendo 3.560 

pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas famílias, 93,0 % dos 

responsáveis familiares (RF) são do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento dos 

benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades. 

Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivale aproximadamente a 25% 

da população total do município, abrangendo 450 famílias que, sem o programa, estariam em 

condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 87 % em relação à estimativa de 

famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do 

Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No mês de fevereiro de 2021, foram transferidos R$ 131.994,00 às famílias do Programa 

no nosso município, e o benefício médio repassado foi de R$ 135,10 por família. 

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui: 2.224 famílias 

inseridas no Cadastro Único, sendo que são atendidas dentre essas as beneficiárias do Programa 

do Leite; Baixa Renda da Luz; Cadastro para o BPC (benefício de prestação continuada); 

Programa Minha Casa Minha Vida; Carteira do Idoso: A Carteira do Idoso é o instrumento de 

comprovação para o acesso ao benefício estabelecido pelo artigo 40 da Lei 10.741, estatuto do 

idoso. A Carteira do Idoso deve ser gerada apenas para pessoas idosas que não tem como 

comprovar a renda igual ou inferior a dois salários mínimos; Taxa de isenção para Concursos 

Público e Vestibular. Pessoas cadastradas no CadÚnico e com o perfil de renda familiar de meio 

salário mínimo per capita ou até três (3) salários mínimos; Carta Social: Postagem de carta com 

tarifa de R$ 0,01 (um centavo); e o ID jovem (Identidade Social) que é o documento que possibilita 

acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a 

vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. 

No Programa Família Paranaenses são 33 pessoas que recebem o benefício repassado o 

valor total de R$ 1.394,00. 

 



 

ALGUMAS FOTOS DAS ATIVIDADES 
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