
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR

DIRETORIA DE PESSOAL
SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Seção de Assistência Social da Polícia Militar do Paraná, Rua Santo Antônio, 231, Rebouças, 
Curitiba, Paraná, Fone: (41) 3333-8328- e-mail sas@pm.pr.gov.br

Para alcançar o emocional é preciso falar sobre tudo aquilo que tem trazido o desequilíbrio! Procure um psicólogo!

SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PMPR

DESCRITIVO DO ASSISTENTE SOCIAL

O Serviço Social é o setor encarregado pela triagem dos militares e seus dependentes encaminhados ou quais buscam 
os serviços prestados pelo SAS/PMPR. 

O (a) assistente social no SAS atua diretamente com a política da Assistência, que é uma política pública prevista na 
Constituição Federal de 1988, e também com o direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a previdência 
social etc. Esta política é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

Em sua atuação este profissional também está embasado nos Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Estatuto do 
Idoso, Lei Maria da Penha nº 11.340/06, entre outras.

Com o objetivo de promover o bem-estar dos integrantes da Corporação e seus familiares, o Serviço Social da Policia Militar 
do Paraná atua de diversas formas, realizando:

• Acolhimento;

• Escuta qualificada;

• Triagens / avaliações / levantamento sócio econômico;

• Intervenção quanto à necessidade social do Militar e seus dependentes;

• Atendimento preventivo e interventivo;

• Abordagem e encaminhamento para tratamento, pacientes com transtorno mental e/ou dependentes quími-
cos;

• Acompanhamento dos pacientes e avaliação dos resultados do tratamento;

• Abordagem, intervenção e encaminhamento, após diagnostico social, dos militares e seus dependentes que 
necessitem de outro tipo de intervenção ou apoio: psicológico, medico jurídico, rede especializada e outros;

• Acolhimento e atuação direta das demandas que se apresentam;

• Promoção da reabilitação biopsicossocial;

• Promoção de ações afirmativas para a retirada de pré-conceitos e pré-julgamentos;

• Abordagem social em domicilio;

• Visitas domiciliares e hospitalares;

• Encaminhamento alternativo dos pacientes para as redes sociais locais e regionais;

• Atua no plantão-social.

        O serviço social possui como objetivo mais importante propiciar a conquista de autonomia dos usuários, através do exercício 
de empoderamento, visando à participação e à ocupação por parte dos usuários e familiares nos espaços que são oferecidos, 
assim como a conquista de novos espaços e a proteção integral.Para maiores informações entre em contato pelo telefone: 
(41)3333-8328.


