A Constituição Federal reconheceu a Assistência Social como política pública que
integra o Sistema de Seguridade Social, de responsabilidade do Estado e direito
daqueles que dela necessitam.
Em 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social criou uma nova matriz para a
política de assistência social, que a insere no sistema de proteção social articulada com
as outras políticas do campo social, voltadas à garantia de direitos e de condições
dignas de vida: “A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas” -> (art. 1º, LOAS).
A Assistência Social, política pública de Seguridade Social não contributiva,
estruturada

no

SUAS,

oferta

serviços,

programas,

projetos

e

benefícios

socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal,
social e econômico, onde busca materializar as seguintes seguranças socioassistenciais:
1- de sobrevivência (rendimento e autonomia); 2- de acolhida; 3- de convívio ou
vivência familiar e comunitária. Quanto aos objetivos, destaque para: 1.1 - garantia de
proteção, redução de danos e prevenção da incidência de riscos; 2.1 - vigilância social:
análise territorial da capacidade protetiva das famílias e a ocorrência de
vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos; 3.1 - defesa de direitos: garantia do
pleno acesso no conjunto das provisões socioassistenciais.
A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), localizada na Rua Alípio
Barberino de Miranda, s/n, Centro, na cidade de Miguel Calmon-BA, tem como
finalidade formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e
estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do município,
considerando a articulação de suas funções de proteção, defesa, garantia, justiça,
igualdade e equidade, devendo identificar / (re) conhecer: 1- o papel da família e as
suas potencialidades; 2- as necessidades individuais e coletivas, bem como a função do
Estado na promoção do acesso a direitos e no apoio à família em situação de
vulnerabilidade e/ou risco socioeconômico; 3- a família como espaço de cuidado e
proteção, mas também como instituição de prováveis conflitos e até mesmo violações.
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No que tange à rede socioassistencial, Miguel Calmon-BA dispõe dos seguintes
programas, serviços e benefícios: Proteção Social Básica - Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS (02 equipamentos físicos na SEDE do município, além de uma
Equipe Volante voltada para demandas da Zona Rural); Unidades Referenciadas ao
CRAS (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Primeira
Infância no SUAS -> SEDE e Zona Rural); Encaminhamentos/Concessões de Benefícios
(Benefício de Prestação Continuada – BPC; benefícios eventuais -> em conformidade a
Lei Municipal Nº596/2018); Proteção Social Especial - Centro de Referência
Especializada de Assistência Social – CREAS; Gestão Municipal do Cadastro Único.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a “porta de entrada” da
Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior
vulnerabilidade, onde são oferecidos serviços com o objetivo de fortalecer a
convivência com a família e com a comunidade.
NOME DA
UNIDADE

ENDEREÇO

CÓDIGO IBGE

TELEFONE PARA CONTATO / EMAIL

QUANTIDADE
DE FAMÍLIAS
REFERENCIADAS

CRAS JOSÉ
ROMANO
DOS ANJOS
DATA DE
FUNDAÇÃO:
01/08/2006

PRAÇA DUQUE DE
CAXIAS, NR 18
(PRÓXIMO À
ESCOLA PAULO
AMÉRICO).

29212002964

74 9 9805 1655
crasjoseromanodosanjos@gmail.com

3.500

CRAS JOSÉ
XAVIER
NUNES
DATA DE
FUNDAÇÃO:
14/06/2010

RUA JOÃO
SALDANHA, NR
223 (PRÓXIMO
AO PSF DR
WELLINGTON).

29212020618

74 9 9805 1655
crasjosexaviernunes@gmail.com

3.500

Oportuno pontuar que a EQUIPE VOLANTE a qual atende demandas dos Distritos
Brejo Grande, Itapura e Tapiranga, bem como solicitações das respectivas regiões, é
vinculada ao CRAS JOSÉ ROMANO DOS ANJOS.
AÇÕES/ATIVIDADES NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIFCRAS):
 Acolhida Particularizada e em Grupo realizada por técnica (o) de nível superior;
 Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos;
 Grupo/Oficina com famílias;
 Palestras;
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 Visitas Domiciliares;
 Busca Ativa para inserção e/ou adesão de famílias ao acompanhamento familiar;
 Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço
socioassistencial;
 Encaminhamento de famílias com gestantes e criança na primeira infância para
o PROGRAMA Criança Feliz;
 Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas
(exemplos: educação, habitação, saúde);
 Encaminhamentos para acesso a qualificação profissional e serviços de
intermediação de mão-de-obra;
 Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único;
 Acompanhamento dos encaminhamentos realizados, e das famílias;
 Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar;
 Registro dos atendimentos/família atendidas em prontuário;
 Apoio para obtenção de documentação pessoal;
 Orientação e emissão da Carteira do Idoso;
 Oferta de Benefícios Eventuais;
 Orientação e apoio a famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz;
 Orientação e apoio a famílias com crianças e adolescente / BPC-Escola;
 Compartilhamento de informações com a rede de proteção por meio de
relatórios.
UNIDADES REFERENCIADAS AO CRAS: SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)
E PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ (PIS-PCF):
O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS ofertado de forma
complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), mediante atividades grupais
- artísticas, culturais, de lazer e esportivas, considerando a faixa etária de cada coletivo,
onde visa a criação de propostas interventivas e desafiadoras que estimulem e
orientem os sujeitos na construção e reconstrução de suas histórias e vivências
individuais, coletivas e familiares.
Quanto ao Programa Criança Feliz (PCF), este foi instituído pelo Decreto nº
8.869, de 05 de outubro de 2016, como parte da implementação do Marco Legal da
Primeira Infância, e tem como característica principal a intersetorialidade (articulação
de ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos
e Direitos das Crianças e dos Adolescentes), com a finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. O eixo central de atuação
do Programa são as visitas domiciliares as quais compreendem ação planejada e
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sistemática, com metodologia específica para atenção e apoio à família, fortalecimento
de vínculos e estímulo ao desenvolvimento infantil; onde, para além, visa colaborar no
desempenho da função de cuidado, proteção e educação.
Obs.: A Equipe do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS encontra-se
alocada no espaço físico do antigo PETI – Rua Agnaldo Moura Vieira, e compreende um
total de 07 servidoras (06 Visitadoras e 01 Supervisora), atendendo demandas da SEDE
e dos principais Distritos do município, de acordo às pessoas cadastradas, sendo 160
usuários dentre crianças e famílias.

NOME DO SCFV

LOCALIDADE

PÚBLICO-ALVO/FAIXAS
ETÁRIAS

CASA DA CRIANÇA
PROFESSORA AGUEDA
XAVIER

SEDE (PRÓXIMO AO
BAIRRO DAS
POPULARES)

Entre 5 e 6 anos;
7 a 14 anos.

REFERENCIADO PELO
CRAS JOSÉ XAVIER
NUNES
SCFV DISTRITO DE
ITAPURA

DISTRITO DE ITAPURA

REFERENCIADO PELA
EQUIPE
VOLANTE/CRAS JOSÉ
ROMANO DOS ANJOS
SCFV DISTRITO DE
TAPIRANGA

DISTRITO DE TAPIRANGA

REFERENCIADO PELA
EQUIPE
VOLANTE/CRAS JOSÉ
ROMANO DOS ANJOS
SCFV DISTRITO BREJO
GRANDE
REFERENCIADO PELA
EQUIPE
VOLANTE/CRAS JOSÉ
ROMANO DOS ANJOS

DISTRITO BREJO
GRANDE

Entre 5 e 6 anos;
7 a 14 anos;
15 a 17 anos;
Adultos entre 18 e 59
anos;
Idosos/as.

Entre 5 e 6 anos;
7 a 14 anos;
15 a 17 anos;
Adultos entre 18 e 59
anos;
Idosos/as.

Entre 5 e 6 anos;
7 a 14 anos;
15 a 17 anos;
Adultos entre 18 e 59
anos;
Idosos/as.
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CONVIVER

SEDE (PRÓXIMO A
RODOVIÁRIA LOCAL)

Idosos/as

REFERENCIADO PELO
CRAS JOSÉ ROMANO
DOS ANJOS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma
unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas
que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. A unidade deve,
obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos (PAEFI), podendo outros serviços, como: Abordagem Social e para Pessoas
com Deficiência, Idosas e suas famílias. É também unidade de atendimento do serviço
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de
Serviços a Comunidade).
NOME DA
UNIDADE

ENDEREÇO

CREAS
NEVITON
ANTÔNIO
BACELLAR
VIEIRA
DATA DE
FUNDAÇÃO:
26/05/2011

PRAÇA

CÓDIGO IBGE

TELEFONE PARA CONTATO / EMAIL

QUANTIDADE
DE FAMÍLIAS
PACTUADAS

CANABRAVA, NR
102 (EM

29212096236

74 9 9805 1655
Creasmiguelcalmon.ba@hotmail.com

50

FRENTE AO

POSTO DE
GASOLINA

GUANABARA).

AÇÕES/ATIVIDADES NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E
INDIVÍDUOS (PAEFI-CREAS):
 Acolhida Particularizada e em Grupo realizada por profissional de nível superior;
Acompanhamento individual / familiar;
 Acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
 Registro do acompanhamento individual/familiar em prontuário;
 Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e/ou individual;
 Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento;
 Elaboração de relatórios técnicos para o sistema de justiça;
 Grupo/Oficina com famílias ou indivíduos;
 Orientação jurídico-social;
 Visitas domiciliares;
 Palestras;
Ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das situações de
violação de direitos;
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 Orientação para inserção no BPC;
 Encaminhamento para o CRAS;
 Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço
socioassistencial;
Encaminhamento para serviços da rede de saúde;
 Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas
(educação, habitação, trabalho);
 Encaminhamento para o Conselho Tutelar;
 Encaminhamento para órgãos de defesa e responsabilização (Promotoria,
Ministério Público, Poder Judiciário);
 Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais;
 Encaminhamento para atualização de famílias no Cadastro Único.

GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO
É um instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar
todas as famílias de baixa renda existentes no município para fins de inclusão em
programas de assistência social e redistribuição de renda.
A Equipe encontra-se disponível no prédio da Secretária Municipal de
Assistência Social, e conta com 05 funcionários (a Gestora e 04 Entrevistadores Sociais).
Dentre as principais responsabilidades, destaques para:
 Coordenar a identificação das famílias que compõem o público-alvo do Cadastro
Único;
 Estruturar a coleta de dados nos formulários de cadastramento;
 Orientar a digitação dos dados dos formulários no Sistema de Cadastro Único;
 Entrevista;
 Inclusão de dados no sistema do Cadastro Único;
 Manutenção das informações constantes na base do Cadastro Único;
 Atualização e Transferência de Cadastro.
Qual a importância do Cadastro Único nos territórios? O Cadastro Único é “carro
chefe” para mais de 20 programas sociais – é um instrumento que identifica as famílias
de baixa renda, permitindo que o Prefeito/Governador/Presidente e Equipes Técnicas
conheçam melhor a realidade socioeconômica de cada uma delas.
Relevante registrar que por determinação da instância federal, em âmbito
nacional, o município de Miguel Calmon-BA, atualmente, encontra-se em transição para
compreensão das informações e orientações referentes ao chamado Programa Auxílio
Brasil, a fim da comunidade permanecer sendo acolhida mediante atendimentos
exitosos e qualificados.
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Miguel Calmon/BA
Bolsa Família e Cadastro Único
no seu Município - Resumido
Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania

População (CENSO 2010): 26.475 habitantes
Porte do município: Pequeno Porte II
Famílias inseridas no Cadastro Único: 7.313 famílias
Famílias beneficiárias do PBF no mês de outubro de 2021: 4.385 famílias
% da população beneficiada pelo PBF: 34,17% aproximadamente
Valor transferido no mês de outubro de 2021 aos beneficiários: R$ 326.631,00
Valor médio do beneficio: R$ 74,49 por família

Gestão das condicionalidades
Perfil Educação:
Total de crianças e adolescentes com perfil de educação no município: 3.147 (quinto período - out/nov - de 2019)
Total de crianças e adolescentes acompanhados: 3.042 (quinto período - out/nov - de 2019)
Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar (TAFE): 96,66% (quinto período - out/nov - de 2019)
TAFE Nacional: 93,07% (quinto período - out/nov - de 2019)

Perfil Saúde:
Total de beneficiários(as) com perfil de saúde no município: 6.691 (segundo semestre de 2019)
Beneficiários(as) acompanhados(as): 6.157 (segundo semestre de 2019)
Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde (TAAS): 92,02% (segundo semestre de 2019)
TAAS Nacional: 79,71% (segundo semestre de 2019)

Gestão do Cadastro Único
Famílias com renda até ½ salário mínimo no município: 6.047 famílias
Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado: 4.151 famílias
Taxa de Atualização Cadastral (TAC): 68,65%
TAC Nacional: 61,16%

Índice de Gestão Descentralizada (IGD):
Índice IGD do município: 0,87 (valor máximo 1)
Último repasse (setembro de 2021) realizado ao município: R$ 12.505,21
Teto de repasse (mês): R$ 17.303,00
Saldo em conta corrente dos recursos repassados (agosto de 2019): R$ 27.826,87
(Gerado em 26/11/2021)
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