
PAS
PLANO DE 

ATENDIMENTO 
SOCIAL 

Para o enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19)



Diante do atual cenário nacional de 
prevenção, quanto à disseminação do 
novo Coronavírus (COVID-19), o 
Município de Pato Branco, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social seguirá os seguintes parâmetros 
de funcionamento, observando as 
medidas e condições que garantam a 
saúde  dos  usuár ios  e  de  seus 
profissionais.



Os equipamentos públicos (CRAS 
Carolina Ferrari Amadori (Sudoeste), 
CRAS Paulina Bonalume Andreatta (São 
João), CREAS, Casa Abrigo Esperança e 
Centro de Promoção Humana Infanto 
Juvenil estão em pleno funcionamento, 
contando com a presença das equipes 
técnicas, exceto os profissionais que 
integram o grupo de risco, contido no 
Decreto Municipal sob nº 8.640 de 20 de 
março de 2020.  Os profissionais estão 
realizando os atendimentos, adotando as 
medidas de segurança e proteção 
individual, recomendados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Além disso, os acompanhamentos serão 
realizados por meio de ligação telefônica 
e WhatsApp;



Todas as atividades coletivas estão 
suspensas;

As equipes do  Espaço de Convivência da 
Pessoa Idosa-  Centro Dia ,  estão 
acompanhando os idosos por meio 
telefônico e suprindo suas necessidades 
de alimentação quando necessário, com 
entrega domiciliar;

As visitas das famílias às crianças e 
adolescentes, acolhidas nas unidades de 
acolhimento institucional, encontram-se 
suspensas em respeito  às condições 
estabelecidas na Portaria nº 09/2020,  
advinda do Tribunal de Justiça. 
O funcionamento de trabalho na 
instituição de acolhimento Casa Abrigo 
Esperança será realizado na forma de 
escala semanal por equipe  e o Centro de 
Promoção Humana Infanto Juvenil  em 
regime normal, em função do número de 
acolhimentos em cada instituição.



Em função da Portaria Ministerial  nº 330 
de 18 de março de 2020, houve a 
prorrogação por 120 dias do prazo para 
r e g u l a r i z a ç ã o  d o  b l o q u e i o  d o s 
Benefícios de Prestação Continuada - 
BPC que não se encontravam no Cadastro 
Único ou estavam com cadastros desa-
tualizados, não havendo portanto, sus-
pensão de repasses.
As orientações referentes aos atendimen-
tos da Gestão do Cadastro Único, 
Programa Bolsa Família e Divisão de 
Habitação, estão sendo realizadas por 
meio de ligação telefônica ou aplicativo 
de mensagens como WhatsApp.

A distribuição do leite relativo ao 
Programa Leite das Crianças está sendo 
efetuada por servidores estaduais (9 
escolas estaduais) e municipais (2 
escolas) nos dias e horários normais, sem 
alterações.



Os atendimentos relacionados ao auxílio 
f u n e r a l  e n c o n t ra m - s e  n o r m a i s , 
observando as precauções relativas ao 
distanciamento e ao acúmulo de pessoas;

Os atendimentos do Conselho Tutelar de 
Pato Branco respeitarão as orientações 
emanadas do Governo do Estado do 
Paraná e orientações do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- CMDDCA, contando com a 
atuação dos cinco conselheiros, com 
expediente interno e com plantões. 



Para o público de passagem pelo 
município, alcoolistas e usuários de 
drogas, o atendimento do Resgate Social 
é de 24 horas, tendo como locais para 
acolhimento o Missão Vida Nova/SOS 
Vida e Albergue Bom Samaritano, os 
quais receberam orientações para o 
atendimento com segurança. Estará 
sendo disponibilizado um kit higiene a 
cada usuário pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

Criado um grupo de WhatsApp “Mãos 
para o Bem” como canal de orientação e 
auxílio às entidades do município ligadas 
à Assistência Social.



ESTRATÉGIAS 
DE AÇÃO PARA 

60 DIAS



Com a finalidade de prestar o 
atendimento emergencial às famílias 
em situação de risco e vulnerabilidade 
social, em decorrência dos agravos 
que acometem à população pato-
branquense, por ocasião da pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19), 
estabeleceu-se:



Considerando que a Assistência Social tem 
papel fundamental  na vida daqueles que 
dela necessitam, em especial na situação 
em que vivenciamos no contexto atual, 
instituiu-se uma CENTRAL DE ARRECA-
DAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO  DE ALIMENTOS E 
KIT LIMPEZA na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, com atendimento via:

Telefone e aplicativo de 
mensagem WhatsApp
3225-5544/3220-6052/3225-7781
 
E-mail: 
atendimentosocial@patobranco.pr.gov.br 

Contando com uma equipe de assistentes 
sociais e demais técnicos  para atendimento, 
registros no sistema IDS Social e posterior 
entrega dos benefícios.  

Pontos de coleta de apoio: 
Supermercados do município.



PÚBLICO PRIORITÁRIO 
NESTE PRIMEIRO MOMENTO:

Pessoas que não possuem renda e/ou 
inseridas no mercado de trabalho informal, 
vulneráveis economicamente;

Idosos que não possuem renda;

Famílias que integram pessoas com 
deficiência e acamados  que não recebam 
BPC- Benefício de Prestação Continuada 
e/ou aposentadoria por invalidez;

Famílias que são acompanhadas 
pelas equipes da Secretaria Municipal
de Assistência Social;

Demais situações serão avaliadas 
pela equipe técnica.



SÁBADO SOLIDÁRIO 
ÁREA RURAL
Nestes dias, as entregas de alimentos e 
kit limpeza serão realizadas pela equipe 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Agricultura do município, 
das 8h30 às 11h30, nas comunidades 
que apresentarem demanda.

COLETORES EM CASA 
Entrega mensal de alimentos aos 
coletores autônomos de material 
reciclável, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SER MULHER VOLUNTÁRIO
Confecção de jalecos, sapatilhas, toucas 
e máscaras para os profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde do 
município e confecção de jalecos para a 
equipe de profissionais do SAMU,  para 
atender a demanda de proteção.



PÃES DO BEM
Fabricação de pães na panificadora da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação. Serão 
produzidos, semanalmente, 5.000 pães 
franceses. A distribuição ocorrerá, 
quinzenalmente, a cada um dos 10 
conjuntos habitacionais do município, 
sendo, portanto, a cada semana, 5 
conjuntos habitacionais atendidos, 
totalizando 597 famílias.

SABÃO SÃO JOÃO 
Confecção de barras de sabão 
realizadas pela equipe da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
voluntários do bairro São João, a serem 
entregues inicialmente nos 10 conjuntos 
habitacionais do município, bairro São 
João e bairro Alto da Glória.



MÃOS EM AÇÃO
Entrega de álcool 70%, material 
informativo  às entidades assistenciais 
do município, ligadas à política de 
Assistência Social, e confecção de 
jalecos e máscaras de proteção  para as 
entidades  Missão Vida Nova/ SOS Vida 
e Lar dos Idosos.

MobilizAção
Mobilização da sociedade civil 
organizada, iniciativa  pública e privada  
e empresários para o voluntariado na 
captação de insumos. Poderão entrar 
em contato via WhatsApp  99912-2951 e 
3225-5544.



VISITA ON-LINE
Canal via WhatsApp, com chamadas de 
vídeo, em parceria com os clubes de 
Rotary, para socialização dos idosos que 
encontram-se em isolamento social.  
Não se trata de terapia e nem mesmo 
atendimento, e sim para que tenham 
convívio social com novos amigos. O 
grupo de voluntários receberá 
orientações sobre o procedimento das 
visitas, por meio  de gravação de lives 
por parte dos técnicos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
WhatsApp 3225-3343.




