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Relatório de atendimentos do Serviço Social da 

Maringá Previdência – Primeiro semestre de 2019 

  



 

 

      Maringá Previdência - Previdência dos Servidores    
Públicos Municipais de Maringá 

 

 

 

Relatório de atendimentos do Serviço Social da Maringá Previdência 

entre os períodos de 05 de abril a 31 de julho de 2019 

 

 

 

Todas as visitas domiciliares são realizadas com agendamento prévio. 

Quando a pessoa não é localizada previamente, realiza-se busca ativa a sua 

residência.  

Os encaminhamentos realizados são efetuados de acordo com análise do 

profissional de Serviço Social. Nestes casos, os serviços referenciados são 

acionados para que haja uma complementação de atendimentos da rede de 

serviços municipais. 

 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social – Serviço vinculado à 

política Municipal de Assistência Social que atende a casos de Proteção Social 

Básica. 

Encaminhamentos realizados 1 - CRAS Esperança - Sarandi  

 

6 
3 - CRAS Ney Braga 

1 - CRAS Morangueira 

1 - CREAS Zona Norte 

Contatos Institucionais 2 - CAPS III  

 

5 
1 - UBS - INDUSTRIAL 

1 - UBS - Morangueira 

1 - UBS - Vila esperança 

Mês Atendimentos -

total 

Visitas 

domiciliares 

Recadastramentos Busca 

ativa 

Emissão de 

relatórios 

sociais 

Abril 46 13 10 0 3 

Maio 29 11 5 3 1 

Junho 55 15 10 1 3 

Julho 45 8 6 1 1 

Total 175 47 31 5 8 
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 CREAS -  Centro de Referência de Assistência Social Especializado de 

Assistência Social – Serviço vinculado à Política de Assistência Social que 

atende a casos onde haja ou tenha-se suspeita de violação de direitos. 

Além dos encaminhamentos formais, foram realizados 5 contatos 

institucionais, que se caracterizam como contato com órgãos para colher ou 

repassar informações sobre pessoa atendida, dependendo da situação. 

 CAPS III – Centro de Atenção Psicossocial, serviço que realiza 

atendimentos a pessoas com transtornos mentais severos. 

 UBS – Unidade Básica de Saúde – realiza atendimentos de saúde na 

atenção básica. 

Dos atendimentos realizados, dois idosos encontravam-se 

institucionalizados, um, no Asilo São Vicente de Paula, em Maringá e outro em 

casa de apoio no Município de Sarandi. 

A emissão de relatórios sociais é realizada em casos como, solicitação de 

inclusão de pensionistas, recebimento de pensão por morte, confirmação de 

situação de união estável/ marital, entre outras; em complemento, pode-se emitir 

parecer social, que a opinião técnica do profissional de Serviço Social acerca da 

situação, quando houver necessidade. Cabe ressaltar que a emissão do 

documento não se dá em caráter investigativo, sendo realizado a partir de 

conhecimento da realidade, com a finalidade de sua interpretação, sempre 

visando a manutenção dos direitos dos segurados, situação que se estende a todos 

os atendimentos realizados pelo departamento. 

 

Maringá, 7 de agosto de 2019 

 

 

_______________________________ 
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