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RELATÓRIO: AÇÕES EM CURSO FRENTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE CIVID -19 

 

 

 

Apresentação 

 

             Tendo em vista o aumento da vulnerabilidade social decorrente da situação de emergência provocada pela pandemia do 

COVID – 19 - Decreto Municipal nº 030/2020 de 18 de março de 2020 (Declara Siruação de Emergência no Município) e Decreto 

Municipal nº 44/2020 de 14 de abril de 2020(Declara Situação de Calamidade Pública), a Secretaria Municipal de Assistência Social 

de Pranchita, CRAS, SCFV e em parceria com a Gestão Municipal e demais Secretarias, realizaram um conjunto de ações, 

estratégias, fluxos, para garantir proteção social à população mais vulnerável, permitindo que essas  famílias sintam-se protegidas, 

acolhidas e informadas diante do isolamento social. Isso significa garantir à alimentação, produtos de higiene e limpeza se 

necessário, máscaras, álcool em gel, além de informações disponibilizadas via telefone, mídia digital. 

 

 

Atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e SCFV do Município de Pranchita – Paraná 

 

 

Na tabela a baixo mostraremos de maneira organizada nossas atividades: 
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AÇÕES, PROGRAMAS, GASTOS E MEDIDAS ADOTADAS PELA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

 
ITENS DE AVALIAÇÃO 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

  

 
AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  

 

 

 

 

 
 

2.4 Informações sobre PROGRAMAS 

SOCIAIS relacionaods ao enfrentamento da 

crise decorente da pandemia do Coronavírus 

 

 

 

 

 

 

Artigo 3º da Lei Federal nº 

12.527, de 2011 (Lei de 

Acesso a Informação) 

 

 

 

 
1. PROGRAMA CARTÃO COMIDA BOA 

 

 As entregas dos cartões do Cartão Comida Boa foram organizadas em forma 

dechamamento por ordem alfabética, via mídia falada, posteriormente realizado 

mediante atendimento presencial na unidade do CRAS onde foram entregues para 

433 pessoas, recurso do governo do Estado, sendo respeitado o distanciamento 

social, bem como o uso de máscara e aplicação de álcool gel; 

 

 

2. PROGRAMA AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 Orientações, informações e ajuda no preenchimento do Auxílio Emergencial do 

Governo Federal para a população em geral, também repassados informações por 

via telefônica, presencial na unidade do CRAS e na Secretaria Municipal de 

Assistência Social sendo respeitado o distanciamento social, bem como o uso de 

máscara e aplicação de álcool gel. 
 

3. BENEFÍCIO EVENTUAL COVID 19 
 

   Incentivo Benefício Eventual Covid 19 que foram transformados em 207 cestas 

básicas e entregue às famílias cadastradas no Cadastro único com vulnerabilidade 

e risco social; 

  Realizadas algumas visitas domiciliares em caráter de urgência. 
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4. PROGRAMA COMPRA DIRETA PARANÁ 

 

 Repasse dos alimentos da SEAB ás famílias do Bolsa Família adquiridos através 

da Agricultura Familiar, no período de 03 meses (jul/set) com média de 400 

cestas de alimentos variados, onde foram distribuídas no Centro de Convivência 

dos Idosos - Valentin Faquinello e também algumas cestas foram entregues a 

domicilio para pessoas com problemas de saúde, sendo respeitado o 

distanciamento social, bem como o uso de máscara e aplicação de álcool gel no 

ato da entrega. 
 

5. AÇÃO SOLIDÁRIA 

 

 Funcionários de empresas privadas doaram alimentos não perecíveis que 

resultou em média 40 cestas básicas; 

 

6. DEFESA CIVIL 

 

 Defesa Civil doou 10 cestas básicas. 

 

 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS 

 

 Distribuição de 230 cestas básicas; 

 365 Atendimentos da Secretaria Municipal da Assistência Social 

(atendimentos individualizados, cestas básicas, escuta telefônica, 

encaminhamentos diversos entre outros); 

 2.230 Atendimentos do CRAS. 

 

8. ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

 104 atendimentos de crianças e adolescentes. 

 

9. CADASTRO ÚNICO 

 

 14 Atendimentos do Cadastro Único; 

 32 Famílias inscritas no Cadastro Único; 

 Migrantes com cadastro de outras cidades. 
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10. VISITAS DOMICILIARES 

 

 40 Visitas domiciliares da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 14 Visitas domiciliares do CRAS. 

 

 

11. AULAS DE CAPOEIRA e ATIVIDADE FÍSICA 

 

 Foram realizadas aulas de capoeira online com as crianças, adolescentes do 

SCFV; 

 Aulas de atividade física online para Idosos do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

 

12. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

 Durante a pandemia os professores do SCFV auxiliaram na entrega das cestas 

básicas, na campanha do agasalho com entrega de mais de 5.000 peças de roupas 

entregues aos usuários, confeccionaram máscaras que foram entregues para 

alguns usuários e que será entregue para as crianças quando retornarem as 

atividades presenciais e estão sendo organizado para manter o vínculo com os 

usuários. 

 

13.  GESTÃO DA SMAS/ SCFV/ CRAS 

 

 Os funcionários do Órgão Gestor, SCFV, CRAS e demais Secretarias Municipais 

também revezaram nos dias de plantão nos atendimentos aos usuários e 

população em geral, nas barreiras organizadas nos trevos da cidade, realizando 

aferição de temperatura, orientações e informações preventivas sobre o COVID 

19 sendo distribuídos panfletos, trabalhos este realizados 24 horas diárias; 

 Suspensão das atividades coletivas no CRAS, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Criança, Adolescente e Idoso. 

 

14. CRAS 

 

 Foi realizado nesse período a campanhas de prevenção sobre o COVID 19 

virtual, imprensa falade e escrita, folderes, postagem via watsapp; 

 Foram atendidos idosos acima de 60 anos no domicilio; 

 Pessoas com deficiência; 
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 Famílias em vulnerabilidade. 
 

15. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

 Famílias do PBF com beneficiários cancelados; 

 Famílias do PBF em descumprimento de condicionalidade (suspensão); 

 Beneficiários novos do PBF. 
 

16. SERVIÇOS INFORMATIVOS VIA TELEFONE 

 

 Aumento de ligações telefônicas para orientações e esclarecimentos para a 

população; 

 Disponibilizado número de telefone 24 horas para esclarecimento, 

informações, dúvidas e possíveis encaminhamentos a central de Saúde para 

acolhimento da população através dos telefones 46 3540 11 22 – 999 02 31 

22; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS através dos telefones 46 

3540 1880 e 3540 1914 das 7:30 horas às 17:00 horas; 

 SCFV através do telefone 46 3540 1562 - 7:30 horas às 17:00 horas. 
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