
Eixo Serviço Público Entidade Metas R$ Mensal Informados* Válidos** Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC
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os Associação de Amigos da Pessoa Idosa 60 6.600,00R$                     45 21 15 0 4 3 0 1

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG
Departamento de Gestão do SUAS

RELATÓRIO MENSAL DE METAS - ENTIDADES COM TERMOS DE COLABORAÇÃO   
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Total 60 6.600,00R$                     45 21 15 0 4 0 3 0 1

Instituto Educacional Duque de Caxias 315 88.200,00R$                   

Casa do Menor Irmãos Cavanis 180 50.400,00R$                   

Instituto João XXXIII 80 22.400,00R$                   

Associação Reviver 65 18.200,00R$                   
Abase - Casa do Piá 115 32.200,00R$                   

Jocum 65 18.200,00R$                   
Transformando Gerações 120 33.600,00R$                   
Apam 95 26.600,00R$                   
Associação Lua Nova 65 18.200,00R$                   

1100 308.000,00R$                 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo Renascer 90 10.800,00R$                   
Assoc. Amigos da Pessoa Idosas 120 14.400,00R$                   

Serviço de Obras Sociais - SOS 90 10.800,00R$                   
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ABRIL 2020

300 36.000,00R$                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSARTE 80 36.640,00R$                   

ADFPG 110 50.380,00R$                   
APROAUT 80 36.640,00R$                   
APAE 55 25.190,00R$                   
Acap Geny Ribas 80 36.640,00R$                   
APADEVI 55 25.190,00R$                   
APACD 60 37.800,00R$                   

520 248.480,00R$                 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lar Guilherme Cavina - Abrigo 21 50.400,00R$                   20 20 1 1 0 20 19 0 14

AAPNENSEL - Residência Inclusiva 10 39.700,00R$                   10 10 0 0 0 0 10 0 8
APEDEF - Residência Inclusiva 20 79.400,00R$                   18 18 0 2 2 18 10 0 14

51 169.500,00R$                 48 48 1 3 2 38 39 0 36

Francisclara - Casa Lar 17 34.000,00R$                   11 11 0 6 1 11 10 3 0
Pequeno Anjo - Casa Lar 30 60.000,00R$                   21 21 0 9 9 21 2 3 0

João XXIII - Casa Lar 30 60.000,00R$                   12 12 0 18 4 12 11 9 0
APAM - Casa Lar 8 16.000,00R$                   7 7 0 4 3 7 7 3 0

85 170.000,00R$                 51 51 0 37 17 51 30 18 0
Melhor Viver - República Adultos 10 10 10 0 0 2
Melhor Viver - República Jovens 6 4 4 2 2 0

Total

57.650,00R$                   
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Melhor Viver - Abrigo 50 64 64 0 0 17 64 60 9 3
Casa da Acolhida -  Casa de Passagem 50 44.500,00R$                   67 67 0 0 52 67 18 17 4

116 102.150,00R$                 145 145 2 2 71 131 78 26 7
Asilo São Vicente - ILPI 105 189.000,00R$                 99 99 0 6 2 99 94 5 54
Colméia Espírita- ILPI 30 54.000,00R$                   29 29
Lar das Vovozinhas- ILPI 40 72.000,00R$                   38 38 0 2 1 38 11 0 11
Casa Paulo de Tarso- ILPI 30 54.000,00R$                   30 30 0 1 1 30 30 2 14

205 369.000,00R$                 196 196 0 9 4 167 135 7 79
Metas R$ Mensal Informados Válidos Lista de Espera Vagas Disponíveis Desligados Públ.Prioritário CadÚnico Bolsa Família BPC

2437 1.409.730,00R$             485 461 18 51 98 387 285 51 123

Gráfico comparativo de metas e atendimentos:

Totais

 * Informados: Nº de pessoas atendidas informado pela entidade no Relatório Mensal de Frequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
** Válidos: Nº de pessoas atendidas pela entidade, considerando os critérios estabelecidos nas Orientações Técnicas e nos Decretos Municipais nº 13.522, 13.523 e 13.524/2017 (usuários com informação de NIS e dados completos na planilha de cadastro; 
com frequência igual ou superior a 70% no SCFV e Centro dia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                       = Atividades coletivas suspensas através do Decreto Municipal nº 17.112/2020, devido ao enfrentamento ao Corona Vírus.                        = Não informado
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Alta Complexidade Meta Atendido

60 51 85 116 20521 48 51 145 196
0

50

100

150

200

250

Serviço de Proteção Básica no Domicílio - idosos Acolhimento Institucional - PCD Acolhimento Institucional - criança e adolescente Acolhimento Institucional - população em situação de rua Instituição de Longa Permanência para Idosos

Alta Complexidade Meta Atendido



Nº Entidade Serviço Funcionamento* Resumo das principais  atividades realizadas**

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Confeccionadas máscaras para nossos usuários e seus familiares, com doação de tecido recebido pela entidade.  
Encontros e reuniões entre os membros da equipe ara verificação de  materiais para entrega aos usuários para atividades  em casa.
Elaboração de apostila com desenhos grandes de personagens para colorir. 
Visando a entrega de kits e receitas médicas para os usuários foram realizamos 70 visitas domiciliares. 
Repasse de álcool gel para os usuários que não possuíam e das  máscaras confeccionadas no Centro Dia para os usuários e familiares.    
Criação de grupo de whatsapp onde a Terapeuta Ocupacional orientou atividades de vida autônoma, atividades de alongamento e de relaxamento através de 
vídeos simples e de fácil compreensão. O psicólogo também repassou vídeos e áudios com atividades lúdicas, recreativas, de música e entretenimento. As 
cuidadoras gravaram vídeos com os fantoches. Falamos da prevenção, cuidados diários e da importância de permanecer em casa.  
Foram realizados 135 atendimentos do  psicólogo com usuários, familiares e cuidadores.  
O Serviço Social esteve em contato constante com os usuários, através de ligações telefônicas, mensagens e vídeos explicativos. Informações e orientações 
sobre o auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas que recebemos de doação à alguns usuários mais vulnerabilizados. 

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Atividades de Vida Diária, Oficina Criativa de Páscoa (recorte e colagem) , Oficina de Jardinagem e Horta, exercícios de memorização através da música, 
eaboração de Cartão de Páscoa de forma individualizada, auxílio na tarefa escolar dos alunos da Escola Maria Dolores, Oficina de pintura: trabalho em grupo, 
entre outros.

2         Associação dos Deficientes Físicos de Ponta 
Grossa  - ADPFG

Centro dia PCD e idosos Atividades coletivas suspensas.

Contatos telefônicos através da Assistente Social e Psicóloga para orientações sobre a suspensão presencial das atividades,  importância do isolamento para 
prevenção do COVID 19, questionamentos sobre a necessidade de auxilio de custos financeiros, orientações sobre cestas básicas, repasse deos números  de 
telefones do CRAS, auxílio emergencial, verificação da questão emocional e psiquica dos usuários e familiares, orientações sobre métodos para melhorar 
qualidade de vida em casa.
Contatos contínuos via redes sociais (whatsapp e messenger) para repasse de informações necessárias sobre COVID 19  e os cuidados na higiene.   Vídeos: 
técnico cuidador interpretando o Palhaço "Alface" para melhoria na qualidade de vida neste momento de isolamento social, vídeos da oficina de música 
realizados de forma "home office" pelo instrutor responsável.                                                                                                                        
Atividade recreativa via facebook de jogos online com os usuários.

Acompanhamento familiar através de contato contínuo com os usuários,  por telefone, email ou por redes sociais; articulação com a rede socioassistencial 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1         Associação Artesanal do Excepcional de 
Ponta Grossa

3         Associação de Proteção aos Autistas  - 
APROAUT

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Acompanhamento familiar através de contato contínuo com os usuários,  por telefone, email ou por redes sociais; articulação com a rede socioassistencial 
para garantia de direitos e acesso a benefícios; levantamento de cuidadores familiares em vulnerabilidade para recebimento de cesta básica; ; contatos com 
todos os usuários informando sobre as questões relacionadas ao Covid 19; contatos para orientações da psicóloga e psicopedagogas sobre questões 
comportamentais.  Atividades  realizadas  na sede da  entidade,  por escala e em "home office", com programação previamente definida, no 
acompanhamento de documentações e e-mails, serviços de caráter administrativo, etc. A equipe teve por foco o acompanhamento e  apoio às famílias, 
realizando os encaminhamentos necessários,  elaboração de  vídeos, atividades e materiais para envio pela internet para orientar a continuidade nas ações 
de aquisição e desenvolvimento de autonomias nas "atividades da vida diária e da vida prática" (AVDS e AVPS), com os técnicos de Terapia Ocupacional e 
Psicopedagogia, entre outras ações.

4         Associação de Pais e Amigos do Excepcional - 
APAE

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Atendimento por meio de Grupo de WhatsApp para os susuários e suas famílias com envio de vídeos e atividades diárias, sendo:
Segunda: atividades Psicologia, Terapia Ocupaciona e Serviço Social;
Terça: Oficina Mais Saúde, Mais Vida - aprender como limpar os próprios calçados, organização das roupas;
Quarta: Oficina Colorindo a Vida  - Produção artística com cores primárias, confecção de jogos de raciocínio,  materiais recicláveis, desenhos de mãos e pés; 
Quinta - Oficina Falando com meu corpo, Amarelinha Africana, Amarelinha Maluca, jogos de pés e mãos;                                                                                                                            
Sexta: Oficina de Culinária saber e sabor: receita de pão de queijo, pipoca caramelizada, gelatina.
Visitas domiciliares com entrega de cestas básicas e receitas médicas.
Plantão para atendimentos emergenciais.



5         Acap. Geny de Jesus Souza Ribas Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Atividades executadas  através de visita domiciliar, contato telefônicos, orientações gerais, limpeza e higienização dos alimentos distribuídos, entrega nas 
residências e/ou na instituição, etc. Os familiares e/ou cuidadores dos atendidos pela ACAp Geny Ribas receberam orientações e foram esclarecidas dúvidas 
em relação ao COVID-19 e as mudanças nesse período.
Dúvidas e esclarecimentos prestados foram:
- Se todos da casa se encontravam bem, se alguém na casa apresentava algum sintoma de gripe, e se necessitavam de algum encaminhamento; Quais 
números ligar em caso apresentar algum sintoma de tosse seca, febre, cansaço, dificuldade de respirar (em casos graves); Orientação quanto cartão isento, 
documentações;  Orientação quanto ao BPC;  Orientação quanto ao Auxílio  Emergencial.
Contatos telefônicos realizados pela equipe técnica: 170
Encaminhamentos para CRAS/ Auxílio Emergencial: 49
Orientações gerais: 170
Levantamentos, relatórios técnicos, e-mails: 20
Visitas domiciliares: 05
Atendimentos individualizados presenciais de urgência na instituição: 08
Fornecimentos de itens de higiene e alimentação na residência ou/e na instituição: 40
A psicóloga orientou e atendeu os casos que apresentaram maior instabilidade emocional, crises de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, realizando 
também atendimentos em LIBRAS por vídeo chamada.

6         Associação de Pais e Amigos do deficiente 
Visual - APADEVI

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

Todas as atividades que deveriam ser realizadas presencialmente e de maneira coletivas, que haviam condições de serem realizadas de maneira home office, 
obedecendo o isolamento e distanciamento social. Seguindo as orientações do Decreto 17112 de 19/03/2020.
Orientações Psicológicas;
Orientações de automassagem e autorelaxamento.
Visitas domiciliares com entrega de alimentos e orientações. 
Organização de documentação para cadastro do cartão muncipal de isento 
Vídeos de orientação para estimulação visual, braille e soroban.
Orientações realizadas pela TO, com relação a AVAS.
Acompanhamento com relação a acolhimento de usuário, em residênca inclusiva.

Fornecimento de 30 cestas com itens de alimentação e fraldas para as famílias mais vulneráveis;
Encaminhamento das famílias para CRAS para requerer Benefício Eventual com a devida orientação quanto a forma atual de atendimento dos CRAS 
(agendamento, horário de atendimento, informativo com numero de ramais) e Cad Único;

7         Associação Pontagrossense de Assistência à 
Criança Deficiente  - APACD

Centro dia PCD Atividades coletivas suspensas.

(agendamento, horário de atendimento, informativo com numero de ramais) e Cad Único;
Informação quanto aos serviços de Saúde a serem procurados em caso de suspeita do Covid;
Encaminhamento para isenção na conta de Luz por 3 meses;
Orientação quanto a vacina H1N1;
Orientação sobre o auxílio emergencial;
Elaboração de Planilha das famílias mais vulneráveis para Benefício Eventual
Devido a Pandemia de Corona Vírus e ao Decreto Municipal nº 17.112/2020 que  suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade na modalidade Centro Dia a partir do dia 20 de março, demos continuidade as nossas atividades em home office através de nossa equipe de 
trabalho. Devido ao grande comprometimento dos nossos usuários e ao aumento da sobrecarga que as mães estão vivenciando neste momento planejamos 
atividades que não onerem as famílias mas que tragam um alento e contentamento para os usuários e principalmente que mantenham o vínculo destes com 
o serviço através da imagem das cuidadoras e da equipe. Outro fator importante é manter as famílias informadas, orientadas e apoiadas mesmo a distância. 
Criamos um grupo de WhatsApp exclusivo para este fim para manter um contato contínuo. Iniciamos com a contação de histórias, show do Palhaço Picolé 
que atendeu nossa solicitação até por saber a importância da presença dele no nosso serviço e vídeo sobre o COVID 19 e seus cuidados.

República para Adultos
Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;



República para Jovens

Abrigo para POP de Rua

1. Cadastramento e orientação quanto ao Auxílio Emergencial;         
2. Cuidados referentes ao CONVID 19 - procedimentos de conduta para minimizar os riscos de contágio               
3. Orientações à respeito do uso de EPI's (máscaras e luvas), disponibilização de alcool em gel e afixação de cartazes informativos nos murais e banheiros                   
4. Palestra sobre Temas Transversais - Saúde, Educação                 
5. Atividades Educacionais  - Inclusão Telecurso             
6. Realização de Dinâmicas de Grupos, com objetivo de trabalhar auto estima, projeto de Vida          
7. Reuniões administrativas e prevenção de recaídas;                 
8. Construção do plano individual de atendimento;                  
9. Atendimento e acompanhamento socioassistencial, psicossocial e de orientação, entre outros, aos usuários; 
10. Orientação e encaminhamentos para acesso a documentação pessoal, encaminhamentos e orientações juridicas; 
11. Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora do abrigo;           
12. Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios do abrigo;                 
13. Inclusão dos usuários com direito ao BPC;                

9         Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
idosos

Atividades coletivas suspensas.

Etapa de desenvolvimento, formação e construção de grupo. Estão sendo desenvolvidas periodicamente reuniões entre os funcionários, a fim de alinhar as 
discussões e conhecimento, elaboração de cronograma e atividades. Assim também ressaltamos que estão sendo feitas as aproximações com o local de 
atuação, para familiarização com a população atendida, assim como, colhendo demandas.

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
Convívio e organização da vida cotidiana dentro e fora da República;
Participação ativa do usuário nas rotinas e nos processos decisórios da República;
Promoção da saída voltada à completa reinserção do usuário, de acordo com suas necessidades, com ações articuladas e direcionadas à moradia, ao suporte 
familiar, à geração de trabalho de renda;
Roda de conversa sobre assuntos de paternidade, maternidade, educação de filhos, saúde, sexualidade, finanças, princípios e valores, entre outros;
Acompanhamento diário da coordenação, que possibilita o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autosustentação e independência;
Acompanhamento individual dos usuários através de aplicativo de mensagens, por motivo do COVID-19;
Informações e orientações para prevenção do novo COVID-19, em formato de reunião com os moradores e individual;
Atualização sobre as novas regras para a República de Apoio, seguindo os decretos colocados pela Prefeitura de Ponta Grossa para prevenção do COVID-19;
Acompanhamento para que os cuidados com a prevenção do COVID-19 sejam realmente cumpridos.

8         Associação Ministério Melhor Viver

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos - Aldeia da 
Criança

Levantamento social da situação dos usuários, para atendimento emergencial com alimentação, entrega de cestas básicas, visitas domiciliares, atendimentos 
Individualizado, entrega de material de higiene e limpeza.
Total de 3.075 entregas de marmitas e 758 pães caseiros realizadas no horário do almoço de segunda a sexta feira.
Acolhimento e  acompanhamento social das  famílias atendidas através da escuta, orientações e  encaminhamentos. 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos -  Guarda 
Mirim

Estudo social da situação das famílias dos  usuários do SCFV, para realizar um atendimento social específico de cada integrante.                                          
Entrega de marmitas de segunda a sexta feira para os cadastrados ,juntamente com pão caseiro e bolos feito pela Instituição.     
Diariamente atendemos 34 famílias, totalizando 197 marmitas , além de doações de alimentos aos finais de semana, kits de higiene, máscaras de proteção,  
roupas e calçados.                                                                                                                                                                                                                                                            
Entrega de  cestas básicas e kits de higiene, totalizando nesse mês 30 famílias atendidas.                                                                                                                     
Contatos  através do whatsapp, messenger e por ligação telefônica.  Nesse mês foram realizadas 185 contatos por whatsapp, 80 ligações telefônicas, 39 
orientações a respeito de benefícios sociais, 02 escutas qualificadas por vídeo  chamada.                                                                                                                              
Repasse de informações a respeito da campanha de vacinação e orientações de prevenção ao COVID-19.    

Atividades coletivas suspensas.10     Instituto Educacional Duque de Caxias



11     Associação Antonio e Marcos Cavanis – Casa 
do Menor Ir. Cavanis

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos 
Atividades coletivas suspensas.

Foram realizadas em abril 138 contatos via telefone com as famílias sinalizadas como  prioritárias, e atendimento individual respeitando as recomendações 
de proteção e segurança para o Covid-19. Fornecidas 216 Cestas Básicas  para as famílias, através de triagem e agendamento para evitar aglomerações.
Orientações quanto  o  Auxilio Emergencial, visitas domiciliares, videos de orientação e mensagens de  otimismo frente ao Covid-19 publicado em nossas 
redes sociais  no sentido de estreitar os laços com nossos usuários e familiares.
Reuniões de formação de Equipe por meio do aplicativo ZOOM, onde foi discutido estrategias para o retorno e prevenção ao COVID-19, orientações quanto 
ao planejamento das atividades do SCFV, visando o retorno, assim como estratégias para a captação de recursos para a entidade. 
Distribuição de 200 pães francês dia, para 40 famílias selecionadas pela equipe técnica. 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 anos

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.                                                                                                                                                                                                                              

 Atividades escolares através do canal disponível,  atividades esportivas, conversas em grupo sobre o COVID-19, atividades lúdicas, sessão cinema na 
Instituição.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
Atividades coletivas suspensas.

Neste período em que as atividades coletivas estão suspensas, os esforços estão concentrados no enfrentamento à pandemia e todas as suas consequências, 
atentos aos documentos disponibilizados pelo DGSUAS (Portarias, Normativas e informes) na habilitação da equipe quanto às ações a serem realizadas 
relativas a: acompanhamento, encaminhamento e orientações às famílias acerca de benefícios, auxílios emergenciais, contatos com os CRAS de referência, 
efetivadas via telefone no contato com os responsáveis; disponibilizados números de telefones para contatos privados e através de aplicativo de mensagem-
whatsapp e grupo de whatsapp para informes gerias, atingindo o total de 99 usuários.

13     Associação Reviver de Assistência ao 
Portador do Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
Atividades coletivas suspensas.

78 atendimentos via telefone e whats app visando informar sobre dias de atendimento presencial (caso necessário), entregas de cestas básicas, 
encaminhamentos; 15 atendimentos presenciais visando tirar dúvidas sobre atendimentos da rede e sobre o COVID 19; 24  entregas de cestas básicas para 
famílias mais necessitadas atendidas pela entidade; 4 visitas domiciliares para casos extremos, com todo o cuidado necessário, sendo que a responsável 
ficou apenas no portão da residência; entregas de ovos de páscoa para as crianças e adolescentes que frequentam a entidade, com hora marcada; confecção 
de máscaras de proteção toda terça e quinta feira; confecção de alimentos (pão, macarrão, sequilhos, cuques) para ajudar nas despesas da entidade.

12     Escola Profissional Piamartina- Instituto João 
XXIII

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

Atividades coletivas suspensas.

A equipe de trabalho alterna dias em pequenos grupos para realização de atividades diversas de manutenção da entidade. São realizados contatos 
telefônicos, e contato por rede social com os responsáveis que tem dúvidas. Estamos com celular ativo para sanar dúvidas. Os serviços de cunho 
administrativos são realizados com frequencia, pois há prazos a serem cumpridos. A entidade está realizando a construção da casa da caixa d'agua, 
necessária para  melhor atender as necessidades. Está sendo feito uma campanha para arrecadar alimentos a serem repassados para as famílias mais 
necessitadas. 

Além do grupo das crianças e adolescentes criamos outro grupo de pais e responsável a fim de continuar o acompanhamento e repassar as informações 
necessárias.
Nos mês de abril também realizamos entregas de aproximadamente 30 cestas básicas para as famílias cadastradas no SCFV da Jocum, além da distribuição de 
ovos de páscoa para as crianças e adolescentes.

15     Jovens com uma Missão Atividades coletivas suspensas.
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos



16     Programa Social Transformando Gerações
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

Atividades coletivas suspensas.

A equipe técnica e operacional do Transformando Gerações, busca constantemente e diariamente estratégias que sejam de fácil acesso para nossos usuários 
e suas famílias, visando manter a convivência mesmo que de longe, para continuarmos fortalecendo nossos vínculos sociais e comunitários durante esse 
período de crise.
Montagem e distribuição de cestas básicas advindas de doações da comunidade, bem como do estoque de alimentos do Transformando 
Gerações.Realizamos a entrega com horário marcado a famílias que residiam mais próximo na entidade, bem como para as mais distantes realizamos a 
entrega domiciliar.
Criação do canal TRANSFORMANDO COM VOCÊ, estratégia  utilizada pela equipe do Transformado Gerações para estreitar o contato com nossos usuários e 
suas famílias, são utilizadas as redes sociais institucionais (Facebook, Instagram e Whatsapp) para postar diariamente vídeos interativos e informativos para 
que nossas crianças e suas famílias tenham ideias de atividades para executar durante a quarentena como por exemplo: Instruções de dança, judô, jogos, 
atividades para a família, oficinas de massinha de modelar, Yoga, jogos de tabuleiro, bem como informações a respeito de benefícios sociais ( Auxilio 
emergencial, atendimento dos CRAS), essa ferramenta tem sido muito aproveitada pela equipe e usuários.
A equipe se reúne semanalmente através do aplicativo de vídeo chamada ZOOM, para programar, elaborar estratégias, temáticas para as próximas semanas, 
as ligações realizadas servem para continuar os vínculos que a entidade possui com seus usuários.

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
Atividades coletivas suspensas.

Equipe  trabalhando em escala, realizando serviços internos, organização de arquivos e documentos .                                                                                   Realizado  
contato telefônico ou via mensagens de whatszap para possíveis encaminhamentos, orientações, dúvidas, etc.                                 Orientações sobre o Auxílio 
Emergencial,  cuidados com a Covid 19, sobre as aulas do Aplicativo Aula Paraná e outros assuntos trazidos pelas famílias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Atendimento para 23 famílias  com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, pães, leite, legumes e ovos.                                                                     Levantamento 
das famílias mais vulneráveis de acordo com as fichas dos usuários e por   contato telefônico, buscando atender as necessidades mais urgentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Visitas domiciliares para a entrega das cestas básicas e kits higiene e limpeza devido à maioria das famílias não possuírem transporte próprio para retirar na 
Instituição.

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Considerando a pandemia do Covid-19, estamos redobrando os cuidados com a limpeza da Casa, estamos fazendo uso do alcool gel, máscaras, 
distânciamento de 2 metros, separação dos utensílios (copo, pratos, talheres etc), limpeza dos calçados e seguindo as demais orientações. Também zelamos 
pela higiene pessoal das meninas, do vestuários e elas estão tendo uma boa alimentação.                                      Todas as meninas estão sendo atendidas pela 
Psicóloga Hellyn com atendimentos individuais e em grupo, bem como  os familiares. 

17     Associação de Promoção à Menina - APAM

Adolescentes
funcionamento.

Psicóloga Hellyn com atendimentos individuais e em grupo, bem como  os familiares. 

18     Associação Beneficente Lua Nova
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

Atividades coletivas suspensas.

As atividades do SCFV foram suspensas através do Decreto Municipal 17.112/20, devido a pandemia do Corona Vírus. Desta forma, a equipe técnica tem 
realizado plantão de atendimento  na instituição para atendimentos emergenciais das famílias atendidas, bem como contato via telefone e whatsapp, 
orientações e encaminhamento para o CRAS e demais órgãos da rede socioassistencial.
Para o restante da equipe a instituição está se organizando para realizar revezamento para confecção de máscaras de tecido para distribuição as famílias 
atendidas, 
Os grupos de crianças e adolescentes não estão acontecendo em forma de presencial, porém, as educadoras repassaram orientações e atividades que   
poderiam ser executadas em suas residências, como algumas atividades de artes, bem como brincadeiras lúdicas. 
Embora, em sua minoria, tivemos famílias atendidas pessoalmente, nossa grande demanda foi via telefone e whatsapp, onde procuramos manter o contato 
com nossas famílias, e prestar orientações. 

 Associação de Amigos da Pessoa Idosa
Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio - Idosos
Atividades coletivas suspensas.

Teleatendimento aos idosos para saber de sua situação neste momento de pandemia.Reunião  com a divisão de Serviços do DPGB para discutir as ações em 
meio a covid-19. Interface com os CRAS e CREAS. Mediação de atendimento junto ao Serviço Social da Unimed.
Atendimento a duas familias que estavam em conflito com os idosos atendidos pelo serviço. Cessão de Beneficio eventual de alimentação para 7 idosos. 
Orientação quanto aos cuidados que o grupo de risco deve ter neste momento de pandemia.



Associação de Amigs da Pessoa Idosa
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

Atividades coletivas suspensas.

Levantamento junto aos/as coordenadores/as dos CECON’s sobre os/as idosos/as e suas famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
Repasse de auxílio alimentação – cesta básica (4unidades)
Mapeamento e organização das demandas apontadas pelos/as integrantes dos grupos no período de atendimento presencial no SCFV, conforme a 
metodologia utilizada (observação, roda de conversa, acordos e planejamentos).
Reuniões de equipe videoconferência
Reunião com equipe da Proteção Social Básica - PBS FASPG
Preenchimento de questionário sobre as estratégias no período da Pandemia, para a equipe da PBS - FASPG

20 Serviço de Obras Sociais - SOS
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
Idosos

Atividades coletivas suspensas.

Contatos telefônicos e visita domiciliar para verificar estado de saúde, orientar a respeito do COVID-19 e vacina H1N1; orientar sobre o SCFV. 
Contato por telefone com os idosos dos CECONS para realizar escuta humanizada, com empatia, com enfoque em perguntas que verificam o estado físico e 
emocional. Elaboração de roteiro de perguntas sobre a rotina do idoso levando em consideração: se reside com a família, rede de apoio, uso de 
medicamentos, doenças preexistentes, confirmação do endereço e telefone.
Visita domiciliar a 05 idosos para verificação de CADASTRO ÚNICO, alimentação, contato com UBS Nilton Luis de Castro, encaminhamento setor Órtese e 
Prótese para fralda geriátrica, contato telefônico com CRAS JD PARAÍSO e CREAS 1.
Planejamento de ações HOME OFFICE, pesquisa de atividades para os idosos.
Planejamento de ações na sede do SOS junto com toda a equipe, tomando todas as medidas de prevenção ao COVID 19.

21     
Associação de Atendimento para Portadoras 
de Necessidades Especiais Nossa Senhora de 

Lourdes  - AAPNENSEL

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Atividades em grupo e atendimento individual com a psicóloga. 
É importante destacar que as internas que frequentam a educação especial e centro dia estão realizando atividades em casa. As usuáris também realizaram 
atividades de rotina da própria casa. 

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

19     

Pessoas com Deficiência – 
Casa 1

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 2

23     Asilo São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Devido à Pandemia do COVID 19, as  atividades esxternas com a comunidade e visitas de familiares foram suspensas.

24     Colméia Espírita Cristã Abegail
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

O mês de abril foi um mês atípico. As visitas e atividades externas continuaram suspensas. A colméia passou o mês se atualizando para atuar de acordo com 
as normas da OMS e demais orientações. Recebemos doações de alimentos, materiais de higiene, roupas de inverno e produtos de pascoa. Dentro da 
Instituição, realizamos atividades para entretenimento com o tema Pascoa e toda equipe vem se mobilizando para que as idosas não se sintam acolhidas 
nessa fase onde não estão com as visitas suspensas. Neste período nenhuma idosa está saindo, a nao ser em consultas médicas. A triagem com os 
funcionários continua sendo feita e todas as medidas de higienização também. 

25     Francisclara Resgate da Família e da Criança
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.                                                                                                                                                                                                              

Socialização:  brincar livre e brincadeiras coletivas , aulas de ballet (online) e comemoração de aniversário.

Serviço de acolhimento em 
funcionamento

Atividade do Cotidiano: Pinturas de gravuras, crochê, Tapete de Retalhos, Bordado em tela,  atividade lúdica com lã.
Associação Pontagrossense de Emancipação 

para Deficientes Físicos  - APEDEF22     



26     SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

27     Casa  do Idoso Paulo de Tarso
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Psicologa deu inicio aos cardenos das emoções com os idosos.
Vacinação contra a gripe.
 Atividade de Caça ao Tesouro, caça aos chocolates da Páscoa.

28     Núcleo Promocional Pequeno Anjo
Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 
Adolescentes

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

As atividades que haviam sido planejadas foram canceladas, devido a pandemia da COVID-19, como a reunião de avaliação do Serviço com a equipe técnica, 
coordenação e diretoria. O projeto "Páscoa, partilhando valores" não foi executado, pois no mês de abril a entidade contava  apenas com bebês acolhidos, e 
01 criança de 1 ano e 10 meses.

29     Vila Vicentina - Casa da Acolhida*
Casa de Passagem para 

População em Situação de 
Rua

Serviço de acolhimento em 
funcionamento.

Devido a pandemia do novo Corona vírus, todas as atividades em grupo foram suspensas por tempo indeterminado.
Os usuários acolhidos por demanda espontânea não estão sendo encaminhados para o Centro Pop também por motivo de não aglomeração nos serviços.

* O Decreto Municipal nº 17.112/2020 suspendeu as atividades coletivas de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade a partir do dia 20 de março, devido à Pandemia de Corona Vírus.   Desta forma, 
apenas as entidades de Alta Complexidade  tiveram funcionamento normal no período.                                                                                                                                                                                                                                                                       
** Mesmo com a suspensão das atividades coletivas, as  equipes dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade  foram orientadas  a manter contato contínuo com os usuários, seja por 

                = Entidade não apresentou o relatório de atividades.

** Mesmo com a suspensão das atividades coletivas, as  equipes dos serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade  foram orientadas  a manter contato contínuo com os usuários, seja por 
telefone, e-mail ou redes sociais, informando sobre as questões relacionadas ao Covid 19 e outros temas  relevantes e desenvolvendo ações alternativas no modelo à distância.    Assim, apesar da frequência dos 
usuários não ser contabilizada para estes serviços,  o relatório do mês de  abril teve seu foco nas atividades executadas, ou seja, nas ações alternativas desenvolvidas pelos profissionais que compõem a  equipe  junto 
aos usuários dos serviços de Assistência Social.



Nº Entidade Serviço Metas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média %
Centro dia PCD 80 18 66 70 51 64%

 Lar Institucional Guilherme 
Cavina 21 21 21 19 20 20 96%

2         Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa  - 

Centro dia PCD e idosos 110 58 73 80 70 64%

3         Associação de Proteção aos 
Autistas  - APROAUT

Centro dia PCD 80 57 59 83 66 83%

4         Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional - APAE

Centro dia PCD 55 0 25 50 25 45%

5         Acap. Geny de Jesus Souza 
Ribas 

Centro dia PCD 80 86 79 78 81 101%

6         
Associação de Pais e Amigos 

do deficiente Visual - 
APADEVI

Centro dia PCD 55 28 33 39 33 61%

7         
Associação Pontagrossense 

de Assistência à Criança 
Deficiente  - APACD

Centro dia PCD 60 13 42 40 32 53%

RELATÓRIO ANUAL 2020

1         Associação Artesanal do 
Excepcional de Ponta Grossa

República para Adultos 10 9 9 10 10 10 95%
República para Jovens 6 2 3 4 4 3 54%

Abrigo para POP de Rua 50 61 53 76 64 64 127%

9         Grupo Renascer de Apoio 
aos Homossexuais

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

idosos
90 0 0 0 0 0%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos - Aldeia da 
Criança

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos -  Guarda Mirim

11     
Associação Antonio e 

Marcos Cavanis – Casa do 
Menor Ir. Cavanis

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos 
180 83 196 227 169 94%

229

8         Associação Ministério 
Melhor Viver

10     Instituto Educacional Duque 
de Caxias 73%316 319315 52



Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes  - 07 a 17 anos

30 20 15 15 12 16 52%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
80 10 100 176 95 119%

13     
Associação Reviver de 

Assistência ao Portador do 
Vírus HIV

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 12 26 48 29 44%

14     ABASE - Casa do Piá
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

115 16 124 127 89 77%

16     Programa Social 
Transformando Gerações

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
120 60 85 94 80 66%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
95 23 68 85 59 62%

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
8 8 6 10 7 8 97%

Serviço de Convivência e 

17     Associação de Promoção à 
Menina - APAM

12     
Escola Profissional 

Piamartina- Instituto João 
XXIII

15     Jovens com uma Missão 
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - 
07 a 17 anos

25 38%65 13 30 32

18     Associação Beneficente Lua 
Nova

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

07 a 17 anos
65 0 51 65 39 59%

Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio - Idosos 60 49 64 39 21 43 72%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos
120 0 0 0 0 0%

21     

Associação de Atendimento 
para Portadoras de 

Necessidades Especiais 
Nossa Senhora de Lourdes  - 

AAPNENSEL

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência 10 10 10 10 10 10 100%

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 

Idosos

19     Associação de Amigos da 
Pessoa Idosa

20 Serviço de Obras Sociais- 
SOS 0 0%90 0 0 0



Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 1
10 10 10 10 10 10 100%

Residência Inclusiva para 
Pessoas com Deficiência – 

Casa 2
10 9 9 9 8 9 88%

23     Asilo São Vicente de Paulo
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

105 101 101 101 99 101 96%

24     Colméia Espírita Cristã 
Abegail

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 29 29 29 29 98%

25     Francisclara Resgate da 
Família e da Criança

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
17 13 15 14 11 13 78%

26     SEFAN – Lar das Vovozinhas
Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - 
ILPI

40 40 40 39 38 39 98%

27     Casa  do Idoso Paulo de 
Tarso

Instituição de Longa 
Permanência para Idosos - 

ILPI
30 30 30 30 30 30 100%

Serviço de Acolhimento 

22     
Associação Pontagrossense 

de Emancipação para 
Deficientes Físicos  - APEDEF

28     Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

Adolescentes
30 28 29 33 21 28 93%

29     Vila Vicentina - Casa da 
Acolhida*

Casa de Passagem para 
População em Situação de 

Rua
50 96 147 152 67 116 231%

             = Entidade não apresentou relatório.                      = Serviço em fase de implantação.                               = Atividades coletivas suspensas pelo Decreto Municipal nº 17.112/2020 .                                                                                                                                                                                                                                                   
*Quanto ao atendimento da Casa da Acolhida, importante ressaltar que as metas são diárias e o atendimento é rotativo, por isso a desiguladade entre as metas previstas e atendidas.

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
Departamento de Gestão do SUAS

E-mail: gestaosuas.faspg@gmail.com          Blog: https://redeassocialpg.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/dgsuas      Telefones: (42) 3220-1065 ramal 2169 e 2171


