
 
 

 

 

À Secretaria de Assistência Social - compete: 
 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à assistência e promoção social do 

Município; 

II. Assessorar os Conselhos Municipais e outros movimentos já existentes, no sentido de aprimorar e fortalecer o 

relacionamento estabelecido com o poder público; 

III. Atuar no âmbito das políticas socioeconômicas setoriais com vistas à integração das políticas sociais para o 

atendimento das demandas de proteção social e enfrentamento da pobreza; 

IV. Garantir e regulamentar a implementação de serviços e programas de proteção social básica e especial a fim 

de prevenir e reverter situações de vulnerabilidade, riscos sociais e desvantagens pessoais; 

V. Assessorar no estabelecimento de convênios com instituições de assistência social e fiscalizar a sua execução 

e demais atividades que lhe forem atribuídas; 

VI. Coordenar, controlar e avaliar as atividades de assistência social prestadas por instituições da comunidade que 

recebem subvenção ou auxílio da Prefeitura Municipal; 

VII. Formular as diretrizes e participar das definições sobre o financiamento e orçamento da assistência social, 

assim como acompanhamento e avaliação da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; 

VIII. Incrementar e desenvolver programas de natureza social, a cargo do Município e/ou supletivamente ao Estado 

e a União; 

IX. Encaminhar providências e prestar orientação oriunda do Poder Executivo, dentro do processo de informação, 

organização, participação e conscientização a indivíduos e grupos da população, de forma a garantir a 

integração comunitária. 

X. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XI. Executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretária: Rita Cristina Viana Boa Sorte 

Contato: Telefone: (77) 3691-2097 

Email: acaosocial@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Praça Santa Cruz, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 14h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS 

mailto:acaosocial@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Assistência Social tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; 

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Projetos e Programas; 

b) Setor de Assistência Pública. 

c) Outros. 

 

OBS – Na SEMAS o cidadão pode acessar os serviços 
 
 

1. BENEFÍCIO EVENTUAL; 

2. INCLUSÃO DA FAMÍLIA NO CRAS (Programa de Atenção Integral à família – 

PAIF); 

3. CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS – CADUNICO; 

4. CONSELHO TUTELAR; 

 

 

 

 


