
 

 

1 

 

Aprova o Plano Municipal pela 

Primeira Infância do Município 

de Salvador – PMPI 

SALVADOR e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA 

BAHIA, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal pela Primeira Infância do 

Município de Salvador – PMPI SALVADOR, com vigência de dez anos, a contar 

da publicação desta Lei, na forma do Anexo Único, com vistas ao cumprimento 

dos dispostos no artigo 7º da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA e nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância. 

 

Art. 2º O Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de 

Salvador – PMPI SALVADOR tem a finalidade de garantir a proteção integral, a 

promoção e a defesa dos direitos da criança em idade da Primeira Infância que 

abrange do nascimento os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) 

meses de vida da criança (Lei 13.257, Art. 2º) e conforme os Princípios da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

 

Art. 3º As metas previstas no Anexo Único da presente Lei serão 

cumpridas no prazo de vigência deste PMPI - SALVADOR, desde que não haja 

prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 

 

Art. 4º O Anexo Único contido nesta Lei, destina-se a orientar os 

programas, projetos e ações voltados para o atendimento a crianças de até (seis) 

anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida, a serem elaboradas e 

executadas por cada Secretaria responsável pelos pilares apontados neste 

instrumento.  

 

Art. 5º Os programas, projetos e ações das Secretarias afins e transversais 

se integrarão de forma intersetorial conforme os eixos prioritários finalísticos: 

 

§ 1º São os eixos prioritários finalísticos: 

a) Criança com saúde; 

b) Educação Infantil; 

c) A família e a comunidade da criança; 

d) Assistência Social à criança e sua família; 

e) Atenção à criança em situação vulnerabilidade; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.257-2016?OpenDocument
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f) Do direito de brincar ao brincar de todas as crianças; 

g) A criança e o espaço - a cidade e o meio ambiente; 

h) Atendendo às diversidades étnicas; especialmente crianças negras, 

quilombolas e indígenas 

i) Enfrentando as violências contra as crianças; 

§ 2º Se integrarão na implementação das ações dos eixos prioritários 

finalísticos todos os órgãos/unidades afins e que possuam focos transversais que 

compõem a municipalidade. 

 

 

Art. 6º Será criada uma Comissão Municipal de monitoramento e 

avaliação contínua do PMPI SALVADOR, por ato do Prefeito, composta por 13 

(onze) membros: 

 

I. 01 Coordenador Executivo; 

II. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) da Secretaria 

Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e 

Juventude; 

III. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) da Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS; 

IV. 02 membros (Secretário e/ou Técnico)  da Secretaria 

Municipal de Educação - SMED; 

V. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) o da Secretaria 

Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza - 

SEMPRE; 

VI. 02 membros (Secretário e/ou Técnico)  da Secretaria 

Municipal da Reparação; 

VII. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) da Secretaria 

Municipal de Cultura - SECULT; 

VIII. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) da Secretaria 

Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência - 

SECIS; 

IX. 02 membros (Secretário e/ou Técnico) da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer - SEMTEL; 

X. 02 Representantes de cada Conselho Tutelar do 

município; 

XI. 02 Representantes do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA; 

XII. 02 Representantes do Poder Judiciário, sendo 1 

representante do Ministério Público e um da Defensoria 

Pública ou Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 

XIII. 02 Representantes de entidades não governamentais, 

devidamente registradas com foco específico em 

crianças e atuação na área da Primeira Infância; 

XIV. 02 Representantes de organização não governamental, 

comunitária, com atuação na área da Primeira Infância; 
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§ 1º O monitoramento das ações do PMPI SALVADOR deverá ser 

contínuo; conduzido pela Comissão instituída; e será apresentado à Prefeitura e 

publicado semestralmente,  

§ 2º O coordenador executivo da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do PMPI SALVADOR a ser indicado pelo Prefeito(a), deverá ter perfil 

técnico e experiência condizentes com a função e desenvolverá as funções 

executivas e de articulação entre as várias áreas governamentais, o CMDCA e a 

Sociedade Civil. 

 

Art. 7º  O Município promoverá, em colaboração com o Estado e a União, a 

realização de no mínimo 03 (três – a cada três anos) Conferências Municipais da 

Primeira Infância até o final da década, com o objetivo de apresentar o 

monitoramento acerca da implementação e avaliação do Plano Municipal pela 

Primeira Infância do Município de Salvador – PMPI SALVADOR, bem como 

qualificar a elaboração do próximo PMPI, a partir da experiência da década inicial. 

 

Parágrafo único. As Conferênciais Municipais da Primeira Infância e o 

processo de elaboração do próximo plano, serão realizados democraticamente, com 

ampla participação da Sociedade Civil; inclusive organizando a escuta das 

crianças, alvo deste dispositivo, especialmente aquelas em idade da Primeira 

Infância. 

 

Art. 8º Fica mantido o regime de colaboração entre o Município, o Estado e  

a União para a consecução das metas do Anexo Único do PMPI SALVADOR, 

assim como, a implementação das estratégias. 

 

§ 1º As estratégias definidas no Anexo Único do PMPI Salvador não 

excluem a adoção de medidas adicionais em âmbito local, ou de instrumentos 

jurídicos de natureza ampla ou específicos, que formalizem a cooperação entre os 

entes federados; podendo ser complementadas com ações nacionais e locais de 

coordenação e colaboração recíproca. 

 

§ 2º A Comissão de monitoramento e avaliação do PMPI Salvador deverá 

prover o planejamento de processos de acompanhamento para consecução das 

metas. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em XX de 

dezembro de 2020. 
 

 

 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE 

MAGALHÃES NETO 

Prefeito 
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“A criança é inocente, vulnerável e dependente. Também é curiosa, 

ativa e cheia de esperança. Seu universo deve ser de alegria e paz, 

de brincadeiras, de aprendizagem e crescimento. Seu futuro deve 

ser moldado pela harmonia e pela cooperação. Seu 

desenvolvimento deve transcorrer à medida que amplia suas 

perspectivas e adquire novas experiências. Mas para muitas 

crianças a realidade da infância é muito diferente”. 

(ONU – Encontro Mundial da Cúpula pela Criança, 

30 de setembro de 1990) 

 

 

 

 
 
 

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida do ser 
humano”. 

(Jean Piaget) 
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MENSAGEM DAS CRIANÇAS 
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MENSAGEM DO PREFEITO 
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

 
 

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Salvador oportunizou a 

discussão sobre a primeira infância junto a profissionais envolvidos na temática, 

com uma participação amplamente democrática das OSC's, Sociedade e claro, das 

nossas crianças e isso foi extremamente importante e enriquecedor, pois a criança 

precisa ser compreendida de fato, no sentido holístico e todos precisam atuar 

entendendo a importância da intersetorialidade para enfrentar os desafios e 

atingirmos os avanços fundamentais.  

Ainda temos muito trabalho a fazer! O PMPI Salvador traça metas e 

estratégicas que nortearão até 2030, mas precisamos começar pela conscientização 

da relevância desta fase que é fundamental para o desenvolvimento humano. 

Precisamos investir em políticas essenciais, como a educação, em saúde, 

assistência social e em vertentes que colaborem para o fomento da primeira 

infância. O que queremos no futuro precisa ser construído nesta fase. É preciso que 

juntos, por uma só causa, consideremos os orçamentos públicos diante da real 

necessidade da primeira infância de Salvador.  

Destarte, neste instrumento, afirmamos mais uma vez, o nosso compromisso 

em continuar promovendo e reavaliando a eficácia de políticas públicas positivas 

para a primeira infância de Salvador, com muito trabalho, dedicação, transparência, 

compromisso, lealdade à causa, respeitando as peculiaridades da primeiríssima 

infância e da primeira infância, com muita tecnicidade e, sobretudo, sincero amor 

para cuidar de nossas meninas e meninos soteropolitanos. 

As nossas crianças precisam de cuidados desde a sua fecundação, assim 

como, nos processos desenvolvimento físico, psicológico e em todos os sentidos. O 

show da vida começa na primeira infância! É a melhor fase da vida, é na primeira 

infância que tudo começa! 
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MENSAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, na 

condição de órgão colegiado, de caráter deliberativo, controlador da política da 

criança e do adolescente no âmbito do município de Salvador, compreende a 

importância de propor, refletir e debater questões que tangenciam os direitos 

consolidados da primeira infância.  

Por meio da aprovação do Plano Municipal pela Primeira Infância, em 

conjunto com o Poder Executivo, e demais atores sociais que compõe o Sistema de 

Garantia de Direitos do Município de Salvador, o CMDCA é mais uma vez 

protagonista do debate e construção de políticas públicas voltadas à primeira 

infância. 

Nós do CMDCA, reconhecemos os direitos da primeira infância como prioridade 

absoluta, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal: 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.   

Portanto, trabalhamos para que seja ofertada igualdade de oportunidade para 

todas as crianças terem uma efetivação de políticas públicas que zele pelo 

cumprimento integral do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, permitindo o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existências, prevista no 7º artigo do ECA.  

Acreditamos que, o estímulo e acompanhamento da primeira infância por 

meio de planos, programas, serviços, e projetos efetivos corroboram para o 

rompimento de ciclos de pobreza e vulnerabilidade. Estudos científicos 

fundamentam esta afirmativa e comprovam o impacto de políticas públicas no 

período da gestação aos seis anos de idade, auxilia a formação dessas crianças, 

que se tornaram o futuro da sociedade e do País. 

Por isso, o CMDCA assume o compromisso ético-político em busca da 

legitimidade e efetivação de direitos e formação de uma sociedade melhor, segura e 
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equânime, em que criança da primeira infância seja reconhecida como sujeito de 

direito, objetivando alcançar o interesse superior. 
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MENSAGEM COLETIVA DAS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARTICIPANTES DA ELABORAÇÃO DO 

PMPI 2020 – 2030 
 
 
 

A Primeira Infância é o espaço onde o ser humano desenvolve todas as 

capacidades fundamentais para a vida e apreende, em seus registros mais 

profundos, tudo aquilo que o mundo lhe oferece. Fazendo uma analogia com a 3ª 

Lei de Newton, lembremos que a resposta a toda força de ação aplicada a um 

corpo, corresponderá uma força de reação em um corpo diferente, com a mesma 

intensidade daquela recebida, atuando na mesma direção, mas em sentido oposto. 

Assim, a criança que se desenvolve em ambiente propício nos diferentes níveis 

(familiar, comunitário, urbano) tende a devolver a atenção, o afeto e o cuidado à 

sociedade, da mesma forma e com a mesma intensidade que recebeu...  

Todos somos responsáveis pelo que fazemos hoje, pelo futuro... 

Multipliquemos pelo número enorme de pequenos soteropolitanos e soteropolitanas 

que serão beneficiados com a efetivação desse PMPI e teremos a previsão de uma 

Salvador mais acolhedora, mais promissora para todos e mais justa!!!” 

 

(Grupo de Trabalho para elaboração do 
Plano Municipal pela Primeira Infância de Salvador)



 

 

10 

 
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (2012-2020) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

Gestão 2012/2020  

Prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto 

Vice Prefeito Bruno Soares Reis 

 

SECRETARIA RESPONSÁVEL 

Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. 

Rogéria de Almeida Pereira dos Santos 

 

SECRETARIAS ARTICULADAS 

Secretaria Municipal de Educação 

Bruno Oitaven Barral 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Leonardo Prates 

 

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza 

Juliana Guimarães Portela 

 

Secretaria Municipal da Cultura 

Pablo Rodrigo Barrozo dos Anjos Vale 

 

Secretaria Municipal de Reparação 

Ivete Alves do Sacramento 

 

Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer - SEMTEL 

Sidelvan Almeida Nóbrega  

 

 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

“A infância constitui uma etapa da vida com sentido e conteúdo 

próprios. (...) Por isso, não olhamos para as crianças na 

perspectiva do adulto que desejamos que sejam; mas como 

cidadãs, sujeitos de direitos, enquanto crianças. (PNPI, 2010)” 

 

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Salvador – PMPI Salvador 

tem como referência principal o Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI, 

aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente em 

2010, o qual é uma carta de compromisso do Brasil com suas crianças e que 

se consolida no município de Salvador através do presente PMPI. Desta forma, 

este plano municipal estabelece diretrizes gerais, metas e estratégias para o 

governo e a sociedade civil, na defesa, promoção e efetivação dos direitos das 

crianças de zero a seis anos de idade; devendo vigorar até 2030 e tendo como 

princípios norteadores, a dignidade da pessoa humana, o respeito à criança 

como sujeito e indivíduo com direitos, a prioridade absoluta dos direitos da 

criança, o interesse prioritário da criança, a integralidade da criança, o 

respeito às diversidades étnicas, sociais, culturais e geográficas, a inclusão 

social e digital, a integração das visões científicas e humanistas. Para o 

contemplar os princípios definidos, o PMPI prevê como imprescindíveis a 

articulação dos entes federados, dos setores da administração pública e a 

parceria entre a sociedade civil e o governo, bem como ressalta a importância 

da intersetorialidade das políticas públicas. 

O PMPI Salvador é reconhecido como um instrumento político e 

técnico, sendo um plano de Estado, intersetorial, que visa o atendimento 

integral aos direitos das crianças na Primeira Infância (zero até os seis 

anos de idade completos) no âmbito do município de Salvador, cuja 

elaboração ocorreu no período da pandemia COVID-19 /2020. Cumpre 

ressaltar que, por meio de um processo amplamente democrático, com a 

participação das diferentes secretarias municipais e órgãos públicos da 

administração municipal, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Salvador, de Organizações da Sociedade Civil (OSC´s), de 

representação da comunidade e, principalmente - e mais importante - a 
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participação de crianças soteropolitanas que vivem a fase da Primeira Infância 

- sendo elas, cidadãs, sujeitos de direitos a quem se destina exclusivamente, o 

PMPI Salvador, por meio da escuta e atenção às suas diversas manifestações 

de necessidades. 

Cumpre ressaltar que o processo de elaboração do PMPI Salvador 

iniciou-se no mês de fevereiro de 2020, período em que o Presidente da 

República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro decretou Estado de 

Emergência para conter a disseminação do novo coronavírus no país, 

conforme o disposto da Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 20201. Ainda, 

em março de 2020, o Prefeito Municipal de Salvador, ACM Neto, por meio do 

Decreto Municipal Nº 32.280 de 23 de março de 20202, definiu medidas 

complementares para o enfrentamento da pandemia decorrente Covid-19. No 

momento atual, o Brasil está em risco de uma segunda onda da pandemia. 

Diante dos desafios que seriam enfrentados, sob a necessidade de 

adaptação de estratégias de trabalho, devido a um período de nova realidade 

que não se saberia quando acabaria, com o auxílio da tecnologia, a SPMJ 

coordenou o processo de elaboração do PMPI Salvado. O trabalho seguiu, 

atentando para as orientações do Guia de Elaboração do Plano Municipal pela 

Primeira Infância da Rede Nacional Primeira Infância e observando planos 

municipais apontados como referências para outros municípios brasileiros. 

Diante das orientações para a elaboração de um PMPI, foi verificada a 

necessidade de oficializar as secretarias municipais e órgãos ligados à 

administração pública do executivo municipal, para que indicassem 

representantes para compor a comissão de elaboração do PMPI. Sinalizando a 

importância da participação, foram convidados para a construção deste 

instrumento, as Organizações da Sociedade Civil, o CMDCA, Conselhos 

Tutelares, representantes da sociedade civil e, como participantes especiais, 

foram ouvidas crianças que estão na fase da Primeira Infância.  

                                                
1 Acesso disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/lei/l13979.htm> 
2 Acesso disponível em: 

 <https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/decreto/2020/3228/32280/decreto-n-32280-
2020-define-medidas-complementares-para-o-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-
coronavirus> 
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Durante o processo de elaboração, considerou-se a criança através da 

visão de Direitos Humanos imprescindíveis para garantir uma vida digna do ser 

humano, sendo a criança prioridade absoluta da nação (Constituição Federal, 

Art. 227). Além disso, foi adotado o conceito holístico; ou seja, a criança é uma 

pessoa singular, inteira, cidadã, detentora de todos os direitos, em sua 

integralidade. Esse entendimento básico foi compartilhado com os envolvidos 

no processo. 

A Primeira Infância compreende a fase de vida do ser humano, a partir 

do momento do nascimento até os seis anos completos de idade (Lai 13.257, 

Art. 2º), quando a criança ingressa na educação formal. Trata-se de uma fase 

crucial - a mais importante para o desenvolvimento humano – durante a qual a 

criança precisa ter assegurado o direito, com prioridade absoluta, ao acesso 

aos cuidados essenciais, aos estímulos ao desenvolvimento pleno de suas 

capacidades, à saúde integral (física e mental), à educação, à proteção social e 

à infraestrutura para que tudo isso possa ocorrer da melhor forma possível, 

incluindo espaços de cultura e lazer, que devem ser garantidos, tanto pela 

família, como pelo Estado e pela Sociedade em geral (Constituição Federal, 

Art. 227). 

Destaca-se que a construção deste instrumento, com ampla participação 

social e política, ocorreu de forma atenciosa e comprometida, zelando para 

atender a previsão legal do parágrafo 7º do artigo 227, CF/1988 que discorre 

sobre a necessidade da “participação da população por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas públicas e no controle das ações 

em todos os níveis”, pelas instituições presentes no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; tendo sido submetido a um 

minucioso processo de análise, críticas, debates, ajustes e complementações, 

do qual participaram diversas organizações governamentais e não 

governamentais, especialistas, técnicos, conselheiros tutelares, pesquisadores 

e trabalhadores “de campo” nos diversos setores que trabalham pelos direitos 

das crianças. 
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Através da priorização absoluta, inclusive do Orçamento da Criança e do 

Adolescente – OCA e com investimento de diversas políticas públicas voltadas 

à Primeira Infância, é certeza que o PMPI resultará em um impacto positivo 

com melhora significativa na vida das crianças soteropolitanas,  refletindo em 

todas as fases até a velhice e, efetivamente, evitando violações de direitos.  

O PMPI Salvador possui 9 Eixos prioritários, tendo em vista as ações 

finalísticas que referenciaram a elaboração deste instrumento municipal,  

atendendo aos direitos da criança afirmados pela Constituição Federal, Marco 

Legal da Primeira Infância e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São os 

seguintes: 

● Criança com saúde; 

● Educação Infantil; 

● A família e a comunidade da criança; 

● Assistência social a criança e suas famílias; 

● Atenção a criança em situação vulnerabilidade; 

● Do direito de brincar ao brincar de todas as crianças; 

● A criança e o espaço - a cidade e o meio ambiente; 

● Atendendo as diversidades: crianças negras, quilombolas e indígenas 

● Enfrentando as violências contra as crianças; 

Vale ressaltar que o Plano Municipal pela Primeira Infância é uma das 

prioridades da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), a qual é uma iniciativa 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em cooperação com 

governos e outros parceiros, para promover os direitos das crianças e dos 

adolescentes mais afetados pelas desigualdades existentes em cada cidade. 

Em sua terceira edição (2017 a 2020), a PCU está presente em dez capitais 

brasileiras: Salvador, Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, Recife, Rio de 

Janeiro, São Luís, São Paulo e Vitória. A cada uma delas, o UNICEF propõe 

uma atuação articulada com governos e diferentes parceiros em torno de 

quatro desafios cruciais e interrelacionados, com o objetivo de melhorar a vida 

das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis e excluídos nos centros 

urbanos. 
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Destarte, o PMPI Salvador está sendo entregue para avaliação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que de 

forma participativa e amplamente democrática, procedam com as análises e 

contribuições necessárias para posterior validação. Deste modo, após 

validado, a Prefeitura Municipal de Salvador encaminhará ao Poder Legislativo 

Municipal, sugerindo à Casa Legislativa que realize audiência pública 

específica para tratar do PMPI, bem como acolha, aperfeiçoe por meio de um 

debate democrático, aprove e encaminhe ao Poder Executivo Municipal para 

conversão em Lei. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 consolida não apenas o que 

reza a Declaração Universal dos Direitos da Criança, como também a 

Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), adotando a doutrina da 

proteção integral, prevista no seu artigo 227, vejamos: 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

Com base na referida doutrina, a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente com 

absoluta prioridade, colocando-os a salvo de qualquer tipo de violação. 

Salvador, a primeira capital do Brasil, fundada no ano de 1549, com o objetivo 

de ser o centro administrativo ibérico na América e Atlântico Sul, pretende, com 

a implementação de seu Plano Municipal pela Primeira Infância, ser 

reconhecida como cidade modelo no cuidado e assistência às crianças.  

Fruto de uma deliberação política de ocupação do território brasileiro, 

São Salvador da Bahia de Todos os Santos nasceu cosmopolita e determinada 

a ser referência nacional e internacional. Tal vocação e o constante movimento 

em busca do futuro se sedimentaram e se tornaram a própria essência da 

cidade. 

A partir do século XVI, a capital do Estado da Bahia se tornou o maior 

porto para a chegada dos povos africanos que vieram escravizados para o 

Brasil. As consequências da forte presença africana na cidade são claramente 

percebidas nos dias atuais, através da cultura, hábitos, costumes e tradições. 

Mas Salvador é eclética. Há colônias de diferentes origens étnicas nesta 

metrópole, o que a torna mais colorida e interessante. Todas com suas 

crianças que aqui nascem ou adotam a nossa cidade como mãe. 

 A luta pela garantia da igualdade e equidade de direitos em Salvador 

ainda representa um desafio para o Poder Municipal, mesmo diante de muitos 

avanços nos últimos 10 anos. As desigualdades em nossa cidade atingem 
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diretamente as nossas crianças; e este plano pretende assegurar o acesso aos 

direitos básicos de forma igualitária, corroborar para a promoção social das 

famílias de crianças em idade da Primeira Infância, além de reduzir os índices 

de mortalidade infantil e neonatal, dentre outras metas. Investir na criança é 

demonstrar esperança no futuro.  

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em Salvador (2018), existem aproximadamente 2.675.656 pessoas, 

desse total, aproximadamente, 200 mil (8%) dentre a população local, são 

crianças entre 0 e 6 anos. Essa parcela importante não carece apenas de 

investimentos, mas de decisões prioritárias no que se refere ao planejamento 

orçamentário, evitando gastos sociais maiores, posteriormente; e, 

principalmente, buscando alcançar ganhos em alta escala para toda a 

sociedade, ao longo dos anos.  

Na última década, Salvador vem investindo e ampliando sua atenção à 

Primeira Infância por meio da promoção e execução de políticas públicas 

voltadas a atender qualitativamente às demandas existentes desse grupo 

social. 

Em 2012, a nova gestão da Prefeitura Municipal da cidade do Salvador 

percebeu a deficiência de boas práticas voltadas à Primeira Infância, na 

cidade; verificando ainda, a necessidade de criação de creches e pré-escolas, 

para atender à estimativa populacional municipal da cidade, visto que o IBGE, 

o Censo Escolar, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira demonstraram que, em 2012, residiam 

201.433 (duzentos e um mil quatrocentos e trinta e três) crianças na faixa etária 

de zero a cinco anos, na capital baiana. Dentre esse total, apenas 28,2% eram 

alunos matriculados em unidades de creche e pré-escola da rede municipal de 

ensino. Estes dados nos levam a concluir que quase 145 mil crianças 

soteropolitanas ficaram sem atendimento em estabelecimentos de ensino em 

2012. 

Deste modo, sabendo da extrema carência e importância da promoção 

de políticas públicas voltadas a Primeira Infância, bem como a assistência no 

desenvolvimento infantil,  a gestão municipal criou o Programa Primeiro Passo 

que tem como finalidade promover e proteger os direitos da criança na Primeira 

Infância, através da assistência ao desenvolvimento infantil, visando garantir 
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uma infância mais feliz. Para isso, passou a conceder um auxílio pecuniário no 

valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em conjunto com ações 

intersetoriais periódicas de educação, saúde e promoção social, atendendo, 

assim, à previsão legal do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 “Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 
único. A garantia de prioridade compreende: c) preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas.” 

O Programa Municipal Primeiro Passo (PMPP)  foi instituído pela Lei nº 

8.651, de 03 de setembro de 2014 e regulamentado pelo Decreto nº 31.273, de 

29 de julho de 2019, que altera o Decreto nº 25.822, de 11 de fevereiro de 

2015. A gestão Orçamentária e a operacionalização do Programa passaram a 

ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, 

Infância e Juventude – SPMJ (anteriormente Superintendência de Políticas 

para Mulheres) por meio da Lei nº 9.186/2016; que a partir de então, passou a 

assumir as competências e atividades relacionadas às políticas públicas para a 

juventude e para a promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

O PMPP foi uma forma de suprir carências demonstradas por dados da 

Secretaria Municipal de Saúde que, em 2013, mostraram uma taxa de 

mortalidade infantil em Salvador foi de 17 por 1.000 nascidos vivos; e que a 

cobertura do Programa de Triagem Neonatal alcançou 71% das crianças. 

Também foi demonstrado que 20,3% das crianças de 0 (zero) a 06 (seis) 

meses não estavam em aleitamento materno. 

As consultas médicas para avaliação do crescimento e desenvolvimento 

alcançaram menos de 20% das crianças na faixa etária de zero a 02 (dois) 

anos. Ainda em 2012, a cobertura vacinal alcançou 88% dos menores de 05 

(cinco) anos em nossa cidade.  

O Programa Primeiro Passo foi considerado, no ano de 2019, como uma 

boa prática nacional de políticas públicas pela Primeira Infância, reconhecido 

pelo Conselho Nacional de Justiça. 
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O Programa “Pé na escola” foi criado em 2018, pioneiro no Brasil com a 

finalidade de ampliar a oferta de vagas na educação infantil através de 

parcerias com instituições privadas, tornando-se case nacional. O estudo 

“Parceria Público-Privada na Educação: O exemplo de Salvador” foi produzido 

pela Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP), cujo e-book está 

disponível no sítio eletrônico da entidade e contém “a metodologia e as boas 

práticas da experiência de Salvador, com a proposta de inspirar e estimular 

outras localidades a adotarem ideias similares”. O e-book apresenta, também, 

depoimentos de gestores das escolas parceiras e de mães de crianças 

beneficiadas pelo programa. 

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que Salvador é a terceira capital brasileira com maior taxa de 

escolarização da pré-escola, alcançando 98,4%. Assim, o município está à 

frente de cidades maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro.  

Esse avanço é resultado da soma de vários fatores, como políticas e 

programas voltados à Educação; dentre eles o Programa Pé na Escola, citado 

acima. Funciona da seguinte forma: A Prefeitura “compra a vaga” para que a 

criança possa frequentar. Tal programa representa um aumento substancial do 

investimento na área, refletindo uma gestão de resultados e mais eficiente. 

É importante salientar que a Prefeitura Municipal de Salvador realiza 

busca ativa das crianças em idade pré-escolar, para que ocorra a efetiva 

matrícula nas 42 escolas parceiras credenciadas, as quais ofertam mais de 

4.500 vagas, garantindo o acesso a uma educação de qualidade. 

A Semana do Bebê em Salvador, aprovada por unanimidade pela Casa 

Legislativa Municipal e sancionada pela gestão do Prefeito ACM Neto (Lei Nº 

9348/2018)3 institui, no calendário oficial de eventos do município, a primeira 

semana do mês de outubro como a Semana do Bebê e da Proteção à Primeira 

Infância. Trata-se de uma estratégia de mobilização social, realizada pela 

Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da SPMJ, em parceria com o 

UNICEF e demais secretarias municipais, órgãos e entidades que atuam em 

prol da Primeira Infância. A periodicidade é anual e, de modo especial, no ano 

                                                
3 Acesso disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-

ordinaria/2018/934/9348/lei-ordinaria-n-9348-2018-institui-no-calendario-oficial-de-eventos-do-
municipio-a-primeira-semana-de-outubro-como-a-semana-do-bebe-e-da-protecao-a-primeira-
infancia 

https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/934/9348/lei-ordinaria-n-9348-2018-institui-no-calendario-oficial-de-eventos-do-municipio-a-primeira-semana-de-outubro-como-a-semana-do-bebe-e-da-protecao-a-primeira-infancia
https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/934/9348/lei-ordinaria-n-9348-2018-institui-no-calendario-oficial-de-eventos-do-municipio-a-primeira-semana-de-outubro-como-a-semana-do-bebe-e-da-protecao-a-primeira-infancia
https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/934/9348/lei-ordinaria-n-9348-2018-institui-no-calendario-oficial-de-eventos-do-municipio-a-primeira-semana-de-outubro-como-a-semana-do-bebe-e-da-protecao-a-primeira-infancia
https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/934/9348/lei-ordinaria-n-9348-2018-institui-no-calendario-oficial-de-eventos-do-municipio-a-primeira-semana-de-outubro-como-a-semana-do-bebe-e-da-protecao-a-primeira-infancia
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de 2020 foi realizada na modalidade 100% remota, devido à pandemia do novo 

coronavírus, tendo como tema: “Semana do Bebê: Olhares para a Primeira 

Infância em tempos de pandemia”, objetivando o fortalecimento de estratégias, 

e a promoção de ações direcionadas aos cuidados com a Primeira Infância, 

para o desenvolvimento saudável das crianças de zero a seis anos, nesta 

capital. 

Salvador possui reconhecimento nacional por promover boas práticas 

para a Primeira Infância. Mesmo diante deste cenário de conquistas, ainda há 

muito em que avançar, em prol da Primeira Infância. Para orientar as ações 

finalísticasdo PMPI, é essencial identificar as respostas às seguintes 

demandas: O que desejamos para a Primeira Infância de Salvador nos 

próximos 10 anos? Como almejamos que as nossas crianças estejam vivendo, 

no futuro? O que devemos fazer para isso? Quais políticas públicas precisam 

ser promovidas e executadas com essa finalidade? 

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Salvador é destinado à 

promoção do desenvolvimento de crianças na Primeira Infância, visto que, é a 

fase do desenvolvimento humano na qual se formam com intensa celeridade e 

consistência as sinapses cerebrais, determinando o desenvolvimento das 

capacidades físicas, cognitiva, motora, emocional e de interação social das 

crianças pequenas (PNPI, 2010). 

Para efetivar o PMPI, se faz necessário tomar decisões assertivas, bem 

administrar investimentos públicos e atender a todas as crianças 

soteropolitanas, diariamente, sem distinção; o que consiste em uma meta 

densa, mas possível.  

A primária e fundamental condição para o sucesso de uma jornada que 

se quer longa e profícua é saber aonde se almeja chegar. Estabelecer o rumo 

é vital para evitar os ventos das circunstâncias, os desvios de rota e as 

facilidades temporárias que, por vezes, nos impossibilitam de atingir, na sua 

plenitude, os resultados que nos dedicamos alcançar em prol da Primeira 

Infância. 

As crianças em fase da Primeira Infância nos dias atuais, serão 

adolescentes ou jovens nos próximos 10 anos e se tornarão os 

adultos/pais/responsáveis/trabalhadores que pertencerão a diferentes grupos 

sociais. O Estado, a família e a Sociedade devem auxiliar na condução desse 
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processo de desenvolvimento, para guiá-los a uma nova ordem social mais 

justa e feliz.  

Cumpre destacar que as tomadas de decisões pelos gestores públicos e 

as ações realizadas com foco na Primeira Infância atingem, não somente o 

modo como uma criança percorre e conclui o processo de desenvolvimento, 

mas, sobretudo, a maneira como uma Nação, um Estado e um Município 

avançam em suas práticas.  
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2. O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

 

Toda criança tem assegurada a inviolabilidade dos direitos previstos na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança e do adolescente, na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e no Marco Legal da Primeira Infância (MLPI) (Lei nº 

13.257, de 8 de março de 2016). Essa última normativa legal dispõe, 

especificamente, sobre as políticas públicas direcionadas à Primeira Infância. 

De acordo com o Art. 3º do MLPI, a garantia de condições para que toda 

criança desenvolva integralmente suas potencialidades, é um dever do poder público: 

A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do 
adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição 
Federal e do art. 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, 
programas e serviços para a primeira infância que atendam às 
especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu 
desenvolvimento integral. (MLPI, Art.3º) 

A elaboração e execução das políticas públicas para crianças de zero a 

seis anos é o foco do artigo 4º do MLPI: 

 

As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da 
criança na Primeira Infância serão elaboradas e executadas de 
forma a: I - atender ao interesse superior da criança e à sua 
condição de sujeito de direitos e de cidadã; II - incluir a 
participação da criança na definição das ações que lhe digam 
respeito, em conformidade com suas características etárias e 
de desenvolvimento; III - respeitar a individualidade e os ritmos 
de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da 
infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças 
em seus contextos sociais e culturais; IV - reduzir as 
desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam 
aos direitos da criança na Primeira Infância, priorizando o 
investimento público na promoção da justiça social, da 
equidade e da inclusão sem discriminação da criança; V - 
articular as dimensões ética, humanista e política da criança 
cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no 
atendimento da Primeira Infância; VI - adotar abordagem 
participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas 
organizações representativas, os profissionais, os pais e as 
crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na 
garantia da oferta dos serviços; VII - articular as ações setoriais 
com vistas ao atendimento integral e integrado; VIII - 
descentralizar as ações entre os entes da Federação; IX - 
promover a formação da cultura de proteção e promoção da 
criança, com apoio dos meios de comunicação social. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.257-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.257-2016?OpenDocument
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Parágrafo único. A participação da criança na formulação das 
políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de 
promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de 
acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser 
realizada por profissionais qualificados em processos de escuta 
adequados às diferentes formas de expressão infantil. (MLPI, 
Art. 4) 

 

Como visto acima, o Marco Legal autentica a criança como sujeito de 

direitos, assegurando, principalmente, a sua participação na formulação de 

políticas públicas que lhe dizem respeito, por meio da escuta adequada, 

realizada por profissionais qualificados. 

Como áreas prioritárias para as polit́icas públicas para a primeira infância, o 

MLPI detrmina a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência 

familiar e comunitária, a assistência social à famiĺia da criança, a cultura, o brincar e o 

lazer, o espaço e o meio ambiente, a proteção contra toda forma de violência e de 

pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a 

exposição precoce à comunicação mercadológica.  (MLPI, Art.5º) 

Outro aspecto muito importante do MLPI é o reconhecimento da 

necessária qualificação para os profissionais que atuam nos diferentes ambientes 

de execução das polit́icas e programas destinados à criança na primeira infância; os 

quais, de acordo com o Art. 10, devem ter acesso garantido e prioritário à qualificação 

na forma de especialização e atualização em programas que contemplem a 

especificidade da primeira infância, a intersetorialidade na promoção do 

desenvolvimento integral e a prevenção e a proteção contra violência com alvo em 

crianças. Para essa finalidade, o MLPI orienta, em seu Art. 9º, que as polit́icas para a 

primeira infância devem ser articuladas com as instituições de formação profissional, 

visando a adequação da formação às caracteriśticas e necessidades das crianças,  

qualificando os profissionais em vias de graduação e de qualificação. Tal característica 

assegura, também, que as políticas públicas sejam contempladas e que as instituições 

de ensino possam contribuir em consonância e com qualidade, nos diversos serviços 

e unidades onde atuam, como parceiros em programas docente-assistenciais.  

O presente documento, além de garantir os direitos essenciais 

preconizados pela Legislação Federal, visa contribuir para alcançar os 

objetivos  dos acordos internacionais:  A Convenção dos Diretos da Criança 
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(CDC) e Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), dos quais o 

Brasil é signatário. 

As metas do milênio, estabelecidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) nos anos 2000, com o apoio de 191 nações; e conhecidas como 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são: 

1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Oferecer educação básica de qualidade para todos 

3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a Aids, a malária e outras doenças 

7. Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

Em 2015, a partir do sucesso de vários desses ODM, foi estabelecida a 

“Agenda 2030”, por 193 países que, coordenados pela Organização das 

Nações Unidas, concluíram que exterminar a pobreza extrema é o maior 

desafio que o mundo tem a enfrentar. Um Grupo de Trabalho Abeto (GTA-

ODS), composto por 70 países, elaboração de uma proposta para os ODS. 

Assim, a agenda se constitui em um plano de ação com 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), abrangendo 169 metas, que visa 

promover vida digna e erradicar a pobreza; e pretende que os países o adotem 

e, de acordo com suas próprias prioridades, atuem em parceria para melhorar a 

vida das pessoas, atualmente e no futuro. O documento “Transformando o 

Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), 

aprovado na Assembléia Geral da ONU em 2015 apresenta o compromisso dos 

países signatários criar condições impactantes e transformadoras para 

promover o desenvolvimento sustentável até 2030, adotando a ampla inclusão 

social. 

Os ODS envolvem o empoderamento de pessoas em condição de 

vulnerabilidade, incluindo o reforço, o apoio e o atendimento às necessidades 

especiais das pessoas que vivem em regiões com emergências humanitárias 
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complexas e em áreas afetadas pelo terrorismo; a luta para que todas as 

pessoas desfrutem de um padrão de vida básico, inclusive através de medidas 

e sistemas de proteção socialo extermínio da fome e o alcancede segurança 

alimentar como prioridade, acabando com todas as formas de desnutri ção. 

Envolve o compromisso de desenvolvera qualidade de vida de famílias 

moradoras das zonas rurais, particularmente nas regiões de menor 

desenvolvimento. Também há o comprometimento com a educação inclusiva e 

equitativa de qualidade em todos os níveis, incluindo a Primeira Infância, além 

dos esforços para proporcionar às crianças e aos jovens um ambiente que 

propicie a plena realização dos seus direitos e de suas capacidades. O 

compromisso em promover a cobertura universal de saúde e o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, para proporcionar saúde física e mental e o 

bem-estar, também é outro ODS que vem ao encontro dos dispositivos 

referenciais e das metas do presente PMPI.  

Assim, o Brasil, os seus Estados e Municípios devem zelar pelo 

cumprimento dos acordos firmados, assim como, atender aos direitos 

consolidados nas leis brasileiras em prol da Primeira Infância. 
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3. JUSTIFICATIVA:  IMPORTÂNCIA DA ELABORAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DE 
SALVADOR 
 

 

“Tornou-se lugar comum afirmar que as crianças 
são o futuro da nação e que o país que não cuida 
de suas crianças não terá um futuro melhor do que 
o presente.”. (PNPI, 2010) 

 

 

A Primeira Infância compreende o período entre o nascimento até os 

seis anos de idade completos. Evidências científicas vastamente apresentadas 

nos campos das Neurociências, da Medicina, das Ciências Sociais, da 

Psicologia e do Direito, demonstram a importância dessa fase de crescimento e 

desenvolvimento ímpares, a qual é a mais importante na vida do ser humano, 

por ser a base para o desenvolvimento de todas as capacidades que a vida 

oferece. A partir dessa idade, a criança ingressa na educação formal e carrega 

por todo o seu caminho, os estímulos que recebeu até então. Assim, a Primeira 

Infância constitui a fase mais oportuna para o aproveitamento de investimentos 

nela focados. 

O processo de desenvolvimento infantil é considerado como complexo e 

contínuo, visto que a criança recebe de forma inerente a capacidade de se 

locomover, coordenar-se, pensar, sentir e interagir com os outros e o meio que 

a rodeia (OPAS, 1999). 

Promover e proteger o direito ao desenvolvimento humano integral é 

uma política estratégica reconhecida internacionalmente, como fundamental e 

prioritário na promoção dos direitos da coletividade.  

Conforme as evidências científicas nas mais variadas áreas, desde a 

Biologia, Direito, Ciências Sociais, Medicina, Psicologia e Neurociências, a 

Primeira Infância é a fase para investimento em cuidados, educação, proteção 

e estrutura de oferta de serviços e políticas públicas, em todos os sentidos. 
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O município que investe em políticas públicas para a Primeira Infância 

investe na cidade como um todo porque começou a investir na fase mais 

importante na vida do ser humano. Uma criança que vive feliz, de maneira 

plena e justa e que possui acesso aos direitos básicos de qualidade de vida é 

uma criança cujos direitos são assegurados e, consequentemente, terá mais 

chances de contribuir positivamente com a coletividade. Quanto mais crianças 

nessas condições, maior será a redução de males sociais no território que a 

elas proporciona um desenvolvimento pleno e saudável. 

 

O Plano Municipal pela Primeira Infância – PMPI Salvador se apresenta 

como uma ferramenta de Gestão que consolida uma agenda comum de 

prioridades e esforços a serem realizados pelo Executivo Municipal de 

Salvador nos próximos dez anos. Esse Plano Decenal resulta de um esforço 

intersetorial, visando cumprir o princípio constitucional da prioridade absoluta, 

da proteção integral e interesse superior das crianças e adolescentes desta 

cidade, permitindo uma vida mais digna e maior acesso às políticas sociais 

públicas que lhes são inerentes como sujeitos de direitos. 

 

Destarte, o Plano Municipal pela Primeira Infância configura uma carta 

de compromisso de Salvador com as suas crianças e, sendo um plano de 

Estado, está acima de qualquer plano de governo. 
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5. CARACTERÍSTICAS DA CIDADE DE SALVADOR 
 

Salvador, a capital do Estado da Bahia, possui a área territorial total de 

693,831 km² e acolhe, aproximadamente, 28,6% da população do Estado. O 

município está dividido em 163 bairros, sendo esses subdivididos em 10 (dez) 

Regiões Administrativas. Tendo parte de sua costa na Baía de Todos os 

Santos, o município de Salvador abrange três ilhas da baía: Ilha de Maré, Ilha 

dos Frades e Bom Jesus dos Passos. 

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2018) em Salvador, existem aproximadamente 2.675.656 

habitantes.  As três ilhas possuem, juntas, cerca de 12.734 habitantes; o que 

corresponde a 2,4% da população de Salvador. Considerando o total de 

habitantes do município, aproximadamente 200 mil são crianças entre 0 e 6 

anos (8%). 

Diante da necessidade de facilitar o acesso aos serviços públicos no 

município, principalmente para a população mais carente, bem como estender 

o gabinete da Prefeitura Municipal de Salvador, localizado no centro da cidade, 

às demais regiões da capital, a fim de atender e ouvir o cidadão, foram criadas 

as 10 Prefeituras-Bairro, em cada uma das chamadas “Regiões 

Administrativas”.  

A Secretaria Geral de Articulação Comunitária e a Prefeitura-Bairro, 

constituem uma unidade representativa da Prefeitura que, conforme a Lei nº 

8.376/2012, Artigo 13, visa oferecer todos os serviços disponibilizados à 

população, sem que haja necessidade de deslocamento até a sede de cada 

órgão ou secretaria, garantindo um diálogo permanente com o cidadão e 

agilizando em um prazo reduzido, as articulações necessárias para a execução 

de serviços, desde a solicitação até a resolução dos problemas.  

A Secretaria Geral de Articulação Comunitária é a responsável pela 

interlocução das dez unidades de Prefeituras-Bairro e suas 

comunidades. Propicia a articulação entre os órgãos governamentais, não 

governamentais e demais secretarias municipais, com o objetivo de realizar e 

supervisionar o exercício de atividades administrativas de competência do 
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Município, promovendo também uma participação da comunidade na Gestão 

Pública. A seguir, são citadas as unidades das Prefeituras-Bairro: 

 

● Prefeitura-Bairro Centro / Brotas 

● Prefeitura-Bairro Subúrbio / Ilhas  

● Prefeitura-Bairro Cajazeiras 

● Prefeitura-Bairro Itapuã 

● Prefeitura-Bairro Cidade Baixa 

● Prefeitura-Bairro Barra / Pituba 

● Prefeitura-Bairro Cabula / Tancredo Neves 

● Prefeitura-Bairro Pau da Lima 

● Prefeitura-Bairro São Caetano / Liberdade 

● Prefeitura-Bairro Valéria 

 

O território onde está localizada a Prefeitura-Bairro Centro/Brotas possui 

21 bairros integrantes, distribuídos numa área de 17,26 km² com 287.088 

habitantes - ou seja, 16 habitantes por km².  

A Prefeitura-Bairro do Subúrbio/Ilhas reúne 15 bairros, com uma 

população de 286.115 habitantes, numa área de 52,84 km² com baixa 

densidade de habitantes (5,4) por km². As ilhas possuem pequenas localidades 

próximas ao mar; a densidade é maior no subúrbio ferroviário.  

A Prefeitura-Bairro de Cajazeiras compreende 17 bairros, distribuídos 

numa área de 22,18 km² com uma população total de 152.653 habitantes; o 

que corresponde a 8,9 habitantes por km². 

A Prefeitura-Bairro de Itapuã e Ipitanga reúne 17 bairros - é a maior em 

extensão, com 93,81 km², sedno também uma das mais populosas, com 

340.450 habitantes. 

  A Prefeitura-Bairro da Cidade Baixa engloba 14 bairros, com 180.432 

habitantes numa área pequena, de apenas 8,10 km²; no entanto, é 

densamente povoada, havendo 22,3 habitantes por km². 

A Prefeitura-Bairro Barra/Pituba congrega 21 bairros, dentre os mais 

nobres da cidade e, portanto, a população com maior poder aquisitivo. Dotado 

de infraestrutura e de serviços básicos, possui uma população de 361.616 

habitantes, distribuídos numa área de 23,21 km². 
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A Prefeitura-Bairro Liberdade/São Caetano é constituída por 19 bairros, 

com uma população de 384.095 habitantes. É seguramente a mais 

densamente povoada, com 26,6 habitantes por km², distribuídos em 14,46 km². 

A Prefeitura-Bairro Cabula/Tancredo Neves é composta por 22 bairros, 

numa área geográfica de 25,73 km² e possui 374.013 habitantes, com uma 

densidade populacional de 14,5 habitantes por km². 

A Prefeitura-Bairro de Pau da Lima tem apenas 13 bairros, com muitos 

conjuntos habitacionais, somando 184.795 habitantes, distribuídos em 19,91 

km², com uma densidade de 9,3 habitantes por km². 

A Prefeitura-Bairro de Valéria é a menor da cidade, tem apenas 4 

bairros, com 79.047 habitantes, numa área total de 25,31 km² e tem a menor 

densidade populacional entre as regiões: 3,1 habitantes por km². 
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7. ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

Segundo o estudo “Textos para Discussão n 19”4, elaborado pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), pela 

Faculdade de Arquitetura da UFBA e pelo Observatório das Cidades, Salvador 

destaca-se como o principal polo econômico das regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. Tal categorização deve-se à diversidade de sua estrutura produtiva, 

principalmente, do setor terciário, além da presença de uma sólida indústria de 

transformação. É a sétima capital do Brasil em termos populacionais. No 

Nordeste, posiciona-se após as regiões metropolitanas de Recife e Fortaleza, 

em número de habitantes. Contudo, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) 

detém o 1º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) no Norte e Nordeste e o 7º 

lugar no ranking nacional. Salvador e seu entorno é destacada em sua 

preponderância na atividade econômica, assim como, no seu entorno frente a 

outras metrópoles do eixo norte-nordeste do país. 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS), criada através da Lei 

Federal nº 14, de 1973 (BRASIL, 1973), é composta administrativamente pelos 

municípios de Camaçari, Dias D’Ávila, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, 

Mata de São João, Madre de Deus,  Pojuca, São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz e Salvador.  

O estudo “Textos para Discussão n 19”5 apontou ainda, que a Região 

Metropolitana de Salvador apresenta uma relevante mudança positiva no 

número de habitantes. Com uma taxa de 14,4%, o crescimento populacional da 

RMS fora duplicado em relação ao verificado no território do estado da Bahia, 

para o mesmo período (7,1%). À exceção dos municípios de São Sebastião do 

Passé (5,5%), Candeias (8,3%) e Itaparica (9,4%), todos os demais tiveram um 

incremento acima de 25,0% em sua população. Por sua vez, nesse mesmo 

período, o município de Salvador apresentou crescimento populacional da 

ordem de 9,5%. Em números absolutos, a população da RMS teve um 

                                                
4 Acesso disponível em: < http://estudoscolaborativos.sei.ba.gov.br/covid19/wp-

content/uploads/2020/07/Texto-para-Discuss%C3%A3o_n.19-A-economia-de-Salvador-entre-
2021-e-2030.pdf> 
5 Acesso disponível em: < http://estudoscolaborativos.sei.ba.gov.br/covid19/wp-

content/uploads/2020/07/Texto-para-Discuss%C3%A3o_n.19-A-economia-de-Salvador-entre-
2021-e-2030.pdf> 
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acréscimo de 433.177 habitantes, entre os anos de 2000 e 2010. Somente a 

capital baiana foi responsável por 232,5 mil novos habitantes na Região 

Metropolitana de Salvador no período. Em termos de adensamento 

populacional, segundo dados do Censo Demográfico, no município de Salvador 

viviam 3.859,44 habitantes por km², sendo o 24º município mais densamente 

povoado do país.  

 

 

 

Observa-se também que, em 2017, a cidade de Salvador teve o seu 

Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 62,7 bilhões, liderando a 

economia do eixo Norte-Nordeste do Brasil e no 9º lugar dentre os municípios 

brasileiros. Tal valor representava, naquele ano, cerca de 23,0% de toda a 

riqueza produzida no estado e pouco mais de 54,0% do PIB metropolitano.  
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8. INDICADORES SOCIO, EDUCACIONAL E DE SAÚDE 

 

POBREZA E INDIGÊNCIA 

 

De acordo com o último censo6 (2018), Salvador possui 92.8% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 39.5% de domicílios urbanos 

em vias públicas com arborização e 35% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparada com os outros municípios do 

Estado da Bahia, nos três indicadores apresentados, ocupa a posição 1 de 

417, 358 de 417 e 29 de 417, respectivamente. Já quando comparada a outras 

cidades do Brasil, quanto aos mesmos indicadores, sua posição é 302 de 

5570, 4532 de 5570 e 962 de 5570, respectivamente. 

No ano de 2018, o salário médio mensal da população era de 3.5 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 29.7%. Na comparação com os outros municípios do Estado da 

Bahia, Salvador ocupava as posições 5 de 417 e 3 de 417, respectivamente. 

Em comparação com cidades de todo o Brasil, ficava na posição 70 de 5570 e 

505 de 5570, respectivamente. Levando em consideração os domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por munícipe, Salvador 

possuía 36.8% da população nessas condições; o que o colocava a capital 

baiana na posição 414 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 3211 

de 5570 dentre as cidades do país. 

Com base nos dados do Relatório do Portal ODS7, no ano de 2000 o 

município tinha 25,26% de sua população vivendo com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00; percentual que foi reduzido para 12,74% no ano de 

2010. Mesmo diante de uma redução de 49,56% no período, são apresentadas 

327.098 pessoas nessa condição de pobreza. 

Para que seja estimada a proporção de pessoas que estão abaixo da 

linha da pobreza, faz-se necessário somar a renda de todas as pessoas do 

domicílio, sendo o total dividido pelo número de moradores. Considera-se 

                                                
6 Acesso disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama 
7 Acesso disponível em: < http://rd.portalods.com.br/relatorios/9/erradicacao-da-

pobreza/BRA002029336/salvador---ba> 
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abaixo da linha da pobreza aqueles que possuem renda per capita até R$ 

140,00 (cento e quarenta reais). Em relação à indigência, este valor será 

menor que R$ 70,00 (setenta reais). 

Ainda, o relatório aponta que a participação dos 20% mais pobres da 

população de Salvador na renda da cidade, ou seja, o percentual da riqueza 

produzida na capital baiana com que ficam os 20% mais pobres, passou de 

2,07%, em 1991, para 2,48%, em 2010; reduzindo os níveis de desigualdade.  

Já em 2010, avaliando o oposto, ou seja, a participação dos 20% mais ricos na 

renda da cidade foi de 67,54%; ou seja, 27,23 vezes superior à participação 

dos 20% mais pobres. 

 

 

VULNERABILIDADE SOCIAL  

 

De acordo com o mesmo Relatório do Portal ODS8, o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) contém três dimensões: IVS Infraestrutura Urbana; 

IVS Capital Humano; e IVS Renda e Trabalho. Tais dimensões são 

correspondentes a um conjunto de ativos, recursos ou estruturas, cujo acesso, 

ausência ou insuficiência sinalizam como está o padrão de vida das famílias do 

domicílio. O IVS varia de 0 (zero) a 1 (um), em que 0 (zero) equivale à situação 

ideal, ou desejável, e 1 (um) equivale à pior situação.  

O IVS geral do município de Salvador era 0,449, em 2000, reduzindo 

para 0,350 em 2010. Diante dessa evolução, considera-se que o município 

está com o nível de médio de vulnerabilidade. 

Desmembrando o índice nas suas três dimensões básicas – 

Infraestrutura, Capital Humano e Renda e Trabalho – verifica-se que a 

dimensão “capital humano” apresentou a maior evolução registrada; passando 

de 0,439, no ano de 2000, para 0,300 no ano de 2010. A 

dimensão “infraestrutura urbana” foi a que apontou a menor variação, 

passando de 0,456 no ano de 2000, para 0,426 no ano de 2010. 

 

  

                                                
8 Acesso disponível em: < http://rd.portalods.com.br/relatorios/9/erradicacao-da-

pobreza/BRA002029336/salvador---ba> 
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SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Todos os cidadãos soteropolitanos que estão em situação de 

vulnerabilidade social podem ser beneficiários de Programas de Proteção 

Social. Em Salvador, no ano de 2006, o número de famílias incluídas no 

Cadastro Único – CAD Único para Programas Sociais fora de 168.500, 

alterando para 308.395 famílias no ano de 2018. Quanto ao Programa Bolsa 

Família, no ano de 2014 foram registradas 84.637 famílias beneficiárias, 

aumentando para 174.944 famílias em 2018.  

 

INFORMAÇÕES CADASTRO ÚNICO - ANO DE 2020 

 

● Famílias cadastradas no Cadastro Único: 326.561 

● Com cadastro atualizado nós últimos 2 anos: 233.556 

● Com renda até 1/2 salário mínimo: 280.319 

● A taxa de atualização do município é de 71,05% a média nacional é 

78,61% 

 

INFORMAÇÕES DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA - ANO DE 2020 

 

● Na base do mês de agosto de 2020 existem 180.706 famílias 

beneficiadas sendo 476.633 pessoas diretamente beneficiada pelo 

Programa. 

● Cerca de 90,3% dos Responsáveis Familiares (RF) são do sexo 

feminino.  

● Esse número de famílias beneficiadas equivale a aproximadamente 16% 

da população total do município, abrangendo 136.961 famílias que, sem 

o auxílio do programa, estariam em condições de extrema pobreza.  

● A cobertura do Programa é de 90% em relação às estimativas de 

famílias pobres no município. Dados do último censo (IBGE). 

● Em agosto de 2020 foi repassado o valor de R$ 26.936.672,00 às 

famílias do Programa no município, equivalendo a uma média de R$ 

154,60 por família.  
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● O número de famílias que recebem de R$ 0,00 até 89,00 é igual a 

174.479 (53%); famílias que recebem de R$ 89,01 até 178,00, são cerca 

de 38.924 (12%); e famílias que recebem de R$ 178,01 até metade de 

um salário mínimo são 66.916 (20%) e famílias que recebem acima da 

metade de um salário mínimo são 46.242 (14%). 

 

Devido à pandemia do novo coronavírus a gestão do executivo 

municipal encaminhou à Casa Legislativa a proposição do Programa Salvador 

por Todos, que beneficia trabalhadores informais que foram prejudicados com 

a falta de renda nesse período. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção 

Social e Combate a Pobreza, foram beneficiados, até o mês de novembro de 

2020, cerca de 40 mil cidadãos soteropolitanos que pertençam as seguintes 

categorias: 

● Baianas de acarajé; 

● Ambulantes; 

● Feirantes; 

● Camelôs; 

● Barraqueiros; 

● Baleiros; 

● Taxistas, motoristas de aplicativo e mototaxistas, com idade superior a 

60 anos; 

● Guardadores de carro; 

● Recicladores; 

● Titulares do benefício moradia, em razão da vulnerabilidade social, que 

não recebam Bolsa Família. 

Além disso, a Prefeitura distribuiu mensalmente, no período da 

pandemia em 2020, cestas básicas para os alunos matriculados na rede 

pública de ensino. 

O Programa Primeiro Passo, exclusivo para a Primeira Infância 

soteropolitana, no ano de 2019, beneficiou 23.830 crianças. No ano de 2020, 

até o mês de novembro foram beneficiadas 21.495 crianças entre zero a seis 

anos completos. 

Como a capital baiana realiza, anualmente, a maior festa de rua do 

planeta, o Carnaval e,  além disso, é reconhecida como uma capital de muitos 
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festejos, a exemplo do Festival da Virada e demais festas populares que 

ocorrem de dezembro a março todos os anos, evidencia-se, nesses períodos 

festivos, um crescimento da quantidade de menores em trabalho de 

ambulantes, entre outros.  Por isso, houve a necessidade de implementação de 

uma política pública para a erradicação do Trabalho Infantil durante as 

chamadas “festas de Largo”. Assim, foram criados os Centros de Convivência, 

onde as crianças podiam permanecer, enquanto seus pais e/ou responsáveis 

trabalhavam nos circuitos das festas. Em 2019-2020 esses Centros de 

Convivência assaram a denominar-se Centros de Acolhimento, Aprendizagem 

e Convivência – CAAC. 

No CAAC é ofertado atendimento e acolhimento temporário para 

crianças de zero a dezoito anos que são filhos(as) de ambulantes ou catadores 

de materiais recicláveis que trabalham nas festas supracitadas: isto é, a 

Prefeitura seleciona escolas municipais, próximas aos locais das festas e 

monta uma estrutura onde as crianças possuem 06 (seis) refeições diárias, 

dormitórios divididos por alas, atendendo às necessidades de cada faixa etária, 

com atendimento médico, banho, lazer, cultura, esporte e principalmente, 

garantindo a proteção integral das crianças e adolescentes.  

 

Os profissionais que trabalham nas unidades CAAC, são capacitados 

pela equipe técnica da Diretoria de Infância e Juventude, com a parceria de 

outras secretarias municipais e órgãos do Sistema de Garantias de Direitos. 

Em 2019, 570 (quinhentos e setenta) crianças e adolescentes foram acolhidos; 

sendo 248 (duzentos e quarenta e oito crianças) com idade de zero a seis 

anos, correspondendo a 43,51% os atendidos. Dessas, 74% recebem 

benefícios de Programas Sociais. No ano de 2020 foram acolhidas 

temporariamente 628 (seiscentos e vinte e oito) crianças e adolescentes; 

sendo 278 (duzentos e setenta e oito) crianças na Primeira Infância; o que 

equivale a 54% do total de atendidos. Dessas, 65% são beneficiárias de 

Programas Sociais. Tal política pública tornou-se referência positiva para a 

erradicação do trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes 

nos períodos de grandes festas na capital baiana. 

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram que Salvador é a terceira capital brasileira com maior taxa de 
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escolarização na pré-escola, alcançando 98,4% das crianças. Desta forma, o 

município está à frente de cidades maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

A educação na Primeira Infância abrange a Educação Infantil (0 a 5 

anos) até o 1º ano do Ensino Fundamental (06 anos). 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador possui 11 Gerências 

Regionais de Educação - GRE que atuam para atender as demandas das 

escolas nos bairros das seguintes regiões:  

 

● Centro 

● Cidade Baixa 

● São Caetano 

● Liberdade 

● Orla 

● Itapuã 

● Cabula 

● Pirajá 

● Subúrbio I 

● Cajazeiras 

● Subúrbio II 

 

Cerca de 242 escolas atendem a educação infantil no município. 

Algumas de forma exclusiva, e outras envolvem também o ensino fundamental. 

Em 2020 estão matriculadas 26 mil crianças na educação infantil da rede 

pública; sendo 13.386 crianças nas escolas conveniadas à Prefeitura e 4.491 

através do Programa Pé na Escola. (TABELA 3) 

TABELA 3. Distribuição das escolas que atendem à Educação Infantil 
em Salvador 
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Vale ressaltar que, das 26 mil crianças matriculadas nas unidades de 

ensino pública, 21.188 são declaradas negras ou pardas, quase 80% das 

crianças matriculadas. (QUADRO 1) 

 

QUADRO 1. Distribuição Étnica dos alunos matriculados na Rede Pública 
Municipal de Ensino em Salvador - 2020 
 

Nível 
Educacional 

 
Etnia / Cor 

 

CRECHE 

 

PRÉ-

ESCOLA 

 

EJA I  

 

EJA II 

 

FUNDAMENTAL I 

Não 
declarado 

793 1.866 848 725 7.713 

Indígena 7 23 15 28 161 

Branco 642 1.251 314 443 4.783 

Pardo 5.124 10.124 4.153 5.816 46.941 

Preto 2.074 3.866 2.340 2.784 16.217 

Amarelo 62 127 27 57 500 

TOTAL 8.702 17.257 7.697 9.853 76.315 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação -PMS 

 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua - 2019 (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a taxa de escolarização de crianças na faixa etária de 4 a 5 

anos, em Salvador, aumentou de 96,2% em 2016, para 98,8% em 2019. Com 

esse resultado, Salvador alcanoçu a universalização de matrículas na pré-
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escola. A taxa de crianças matriculadas em creches (0 a 3 anos), 

correspondente a 43,3% colocou Salvador na posição de 7ª melhor capital do 

país no quesito. 

 

Posição de Salvador no ranking das capitais, por ano: 

Cobertura pré-escola 

2010- 88% 

2016- 4º lugar 

2019- 98,8% 

2020- 1º lugar 

Cobertura Creche 

2010- 29,7% 

2019- 43,6% 

2020- 7º lugar

 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2020, cerca de 

44,1 mil alunos foram matriculados para a Educação Infantil. São 50 mil vagas 

em creches e pré-escolas. A expansão ocorreu por meio de três estratégias: 

fortalecimento e ampliação das creches comunitárias conveniadas, que 

aumentou de 93 para 119; construção de novas creches e pré-escolas em 

regiões de baixa oferta; construção de salas em unidades já existentes, além 

da implantação do Projeto Pé na Escola. 

 

O município possui o “Mapa Digital da Educação”9, que é uma 

ferramenta de gestão que possibilita a Secretaria Municipal de Educação, 

compartilhar com as diretoras as principais questões das unidades de ensino. 

As decisões, que resultam de encontros periódicos e regionalizados – entre 

diretoras e representantes dos setores, mediados por representante direto do 

secretário, norteiam as ações estratégicas da gestão. A visualização das 

informações e decisões são disponibilizadas por meio da internet. Os dados 

são dispostos em gráficos, tabelas e no mapeamento geográfico das unidades 

de ensino, facilitando a tomada de decisões e proporcionando transparência à 

gestão pública. 

Ademais, a capital possui o Programa Agente da Educação10, que tem 

por finalidade promover a aproximação entre família, escola e comunidade, 

                                                
9 Acesso disponível em: < http://www.mapadigitaldaeducacao.salvador.ba.gov.br/> 
10 Acesso disponível em: <http://educacao.salvador.ba.gov.br/programa-projeto/agente-da-

educacao/> 
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através do desenvolvimento de ações que possibilitam a participação dos 

familiares no ambiente escolar, bem como o seu envolvimento na rotina 

estudantil, auxiliando no acompanhamento e no apoio à aprendizagem dos 

alunos. O agente de educação é aquele que sabe escutar e acolher os 

diferentes olhares, dúvidas e desejos dos alunos e seus familiares, ao tempo 

em que ajuda a equipe escolar a fortalecer a relação de parceria com as 

famílias e com a comunidade local. 

De acordo com o Instituto Maria Cecília Souto Vidigal11, Salvador já 

cumpriu praticamente a meta de universalização da pré-escola; com 98,8% das 

crianças de 4 e 5 anos matriculadas. Salvador precisa continuar avançando 

sem deixar de fora nenhuma criança, pois essa etapa é essencial para todas 

as crianças que estão na fase da Primeira Infância, pelo fato da pré-escola 

significar a oferta de estímulos essenciais para o desenvolvimento humano. 

De acordo com o último censo (2018)12, o índice médio de mortalidade 

infantil na cidade é de 14,56 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido 

a diarreias têm taxa de incidência igual a 0,2 para cada 1.000 habitantes. 

Comparando o índice de Mortalidade Infantil e das internações por diarreia em 

Salvador, com todos os municípios do estado da Bahia, a cidade ocupa as 

posições 221 de 417 e 353 de 417, respectivamente. Quando comparado a 

cidades do Brasil, essas posições são de 2.011 de 5.570 e 4.284 de 5.570, 

respectivamente.    

Segundo o Boletim Epidemiológico de Sífilis (2018), entre os meses de 

janeiro de 2007 a setembro de 2018, foram notificados 7.474 casos de sífilis 

congênita em menores de 01 (um) ano de idade residentes na Bahia; sendo 

que a cidade de Salvador apresentou 86,4% dos casos. 

Segundo estudos do Instituto Maria Cecília Souto Vidigal13, apenas 45% 

das mães afirma amamentar seus filhos de até 6 meses. É do conhecimento 

                                                
11 Acesso disponível em: < https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/capitais/salvador-ba/> 
12 Acesso disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama> 
13 Acesso disponível em: < https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/capitais/salvador-ba/> 



 

 

51 

geral que não existe alimento mais completo do que o leite materno para 

melhor proporcionar o desenvolvimento do bebê. Além disso, através da 

amamentação, a maternidade pode ser vivida de forma saudável, pois colabora 

com o fortalecimento do vínculo mamãe-bebê e, através dos vínculos afetivos, 

o equilíbrio emocional é reforçado, resultado em experiências positivas para a 

mãe e seu filho. 

Dois terços das mortes de bebês de menos de 01 (um) ano poderiam 

ser evitadas por meio de ações mais eficientes; incluindo ações de assistência 

a gestantes e ao recém-nascido, melhores condições de parto, diagnósticos e 

tratamentos mais precisos ou ações de promoção da saúde. Daí a importância 

das políticas específicas para a gestante e para a atenção ao parto, assim 

como outras ações não focadas diretamente na Primeira Infância. Na capital 

baiana existem apenas maternidades estaduais e da rede provada de 

assistência à saúde; o que resultou na decisão da gestão, de planejar a 

implantação da primeira maternidade municipal, a qual pretenderá oportunizar 

assistência à gestante e acesso a serviço de saúde de qualidade, impactando 

em benefício para a criança, desde a sua concepção.  

O índice de crianças que nascem com menos de 2,5 quilos, é de cerca 

de 10% e pode ser resultado de problemas nutricionais durante a gestação ou 

da necessidade de melhor acesso à assistência pré-natal. A prematuridade e 

as cesarianas também são preditores de baixo peso ao nascer. No que diz 

respeito a crianças de até 5 anos, o risco de obesidade afeta 9% dos infantes. 

O estudo concluiu que, no ano de 2017, Salvador registrou 161 

notificações de violência contra crianças de até 04 anos. Nessa idade, as 

crianças não possuem autonomia para sair sozinhas, e, na imensa maioria das 

vezes, é nos domicílios que a violência acontece. Por isso, fomentar as 

políticas públicas de proteção à criança, em colaboração com o sistema de 

garantias de direitos, é fundamental. Também é crucial investir cada vez mais, 

em programas de orientação e capacitação das famílias, para práticas de 

parentalidade positiva. 
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6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES POLÍTICAS 
 

 

PRINCÍPIOS 

 

● A criança como indivíduo singular, inteiro, cidadão e sujeito de direitos; 

● Respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa, de gênero e geográfica; 

● A criança como um ser integral e detentora de direitos humanos; 

● A prioridade absoluta dos direitos inerentes a criança; 

● A garantia da prioridade absoluta na implementação de políticas 

públicas e sociais e no Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA 

no município; 

● Garantia do fortalecimento dos vínculos e de atenção da família, da 

sociedade e do Estado. 

 

DIRETRIZES POLÍTICAS 

 

● Prioridade absoluta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei 

Orçamentária Anual – LOA, Orçamento da Criança e do Adolescente – 

OCA e no Plano Plurianual – PPA; 

● Articulação com o Plano Nacional e complementação deste; 

● Perspectiva de ações ao longo de 10 anos; 
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● Elaboração participativa do Plano entre o Poder Público, Organizações 

da Sociedade Civil, Sociedade, e sobretudo, com as crianças da 

Primeira Infância; 

● Atribuição de prioridade para as crianças que estão em situação de 

maior vulnerabilidade e risco social, em cada uma das regiões do 

município. 

 

DIRETRIZES TÉCNICAS 

 

● Integralidade: o plano deve garantir todos os direitos da criança da 

Primeira Infância; 

● Multissetorialidade das ações: deve cuidar para que a aplicação seja 

realizada de forma integrada; 

● Intersetorialidade: as políticas públicas em prol da Primeira Infância 

devem ser promovidas e executadas de forma intersetorial e integrada, 

sendo monitorada e potencializando a rede de proteção da criança 

através de cooperação e sinergia; 

● Deve ser assegurada a valorização dos processos que gerem a 

proteção, a promoção e a defesa dos direitos da criança na Primeira 

Infância; 

● Deve prever a valorização e a qualificação dos que operam diretamente 

com as crianças em idade da Primeira Infância e suas famílias, e 

aqueles cuja atividade, de alguma forma, relaciona-se com a qualidade 

de vida das crianças de zero a seis anos completos.  

● Deve buscar o reconhecimento de que a forma como se enxerga, ouve e 

atende a criança, precisa exteriorizar a priorização, a valorização, o 

respeito, o afeto e a solidariedade que devem ser a ela destinados; 

principalmente porque a criança percebe e absorve todo sentimento que 

lhe é oferecido. 
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7. AÇÕES FINALÍSTICAS  
 

 

CRIANÇA COM SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador trabalha para que o 

acesso à saúde seja, realmente, um direito de todos e uma obrigação do 

Estado, conforme determina a Constituição Federal em seu Artigo 196: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado; garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à prevenção, redução e 
eliminação de doenças e outros agravos, e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de 
saúde para sua promoção, recuperação e proteção.” 

 

A SMS considera também, em suas ações de Saúde, a legislação que 

criou o Sistema Único de Saúde - “Lei do SUS” (Lei 8.080 de 19/09/1990) e, no 

que diz respeito a crianças e adolescentes, também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; passando a contemplar, no presente Plano Municipal, o Marco 

Legal da Primeira Infância, o qual determina que a saúde é a primeira das 

áreas prioritárias para as políticas públicas direcionadas à Primeira Infância, 

conforme reza o artigo 5º: 
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“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as 
políticas públicas para a Primeira Infância: a saúde, 
a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a 
convivência familiar e comunitária, a assistência 
social à família da criança, a cultura, o brincar e o 
lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a 
proteção contra toda forma de violência e de 
pressão consumista, a prevenção de acidentes e a 
adoção de medidas que evitem a exposição precoce 
à comunicação mercadológica.” 

 

Sendo assim a Atenção Primária à Saúde deve assegurar a 

implementação de políticas específicas de atenção integral à saúde do 

recém-nascido, da criança e do adolescente, que priorizem ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, articuladas 

intersetorialmente, com equipe multiprofissional, inter e transdisciplinar, 

garantindo a inclusão efetiva dessas equipes nos diferentes serviços, em 

todos os níveis de atenção à saúde. É imprescindível ressaltar a necessidade 

de garantir o acesso de crianças e adolescentes moradores da zona rural aos 

serviços de saúde, além de incentivar a criação dos “Comitês Defesa da Vida” 

em todos os municípios, visando a redução dos índices de mortalidade infantil 

e, conseqüentemente, a melhoria de vida da criança, como determinado no 

Relatório Final da 12ª Conferência Nacional de Saúde. 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde tem, como uma 

das suas finalidades, formular e executar a política de saúde pública do 

município, onde se inclui: 

● Condução, formulação e coordenação da Política de Saúde do 

município de acordo os instrumentos legais que dispõem sobre o 

Sistema Único de Saúde – SUS;  

● Planejamento e operacionalização das ações e serviços públicos de 

saúde; regulação, controle e avaliação dos serviços de atenção à saúde 

em todo o território Municipal; ações de promoção da saúde, vigilância, 

proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, 

(abrangendo vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e do 

trabalhador e assistência); 
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● Promoção e desenvolvimento da política de gestão do trabalho e 

educação permanente em saúde;  

● Provimento de condições materiais e administrativas necessárias ao 

funcionamento da rede de saúde do SUS Salvador, bem como, da 

gestão competente dos recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde;  

● Apoio ao processo de mobilização social em defesa do Sistema Único 

de Saúde;  

● Realização de ações de auditoria no âmbito do Sistema Municipal de 

Saúde para a melhoria da qualidade da atenção à saúde. 

 

Tais competências, devem ser direcionadas com prioridade ao 

compromisso com a Saúde Integral da Criança na Primeira Infância, 

lembrando que há metas e estratégias traçadas para a Criança, envolvendo 

diversas Secretarias Municipais de Salvador e contemplando a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança – PNAISC, criada em 2015.  

Para a construção de nossa proposta foram utilizados dados como 

as taxas de natalidade e de fecundidade, de elevada utilidade nas atividades 

de vigilância epidemiológica, planejamento e avaliação de políticas de saúde, 

considerando número e condições de nascimento, expressas pelos 

indicadores de prematuridade, baixo peso ao nascer e taxa de mortalidade 

infantil.  

Compreendendo a importância da atenção à gestante e os benefícios do 

Pré-natal precoce para o binômio mãe–filho, a Secretaria Municipal de Saúde, 

através da Programa Rede Cegonha, vem intensificando ações para viabilizar 

o início do pré-natal antes da 12ª semana de gestação, buscando garantir o 

mínimo de seis consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Tais medidas 

contribuerm sobremaneira para a redução das mortes evitáveis nos primeiros 

dias de vida, da redução da taxa de sífilis congênita, da promoção do 

Aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e complementado até os dois 

anos ou mais de vida, redução da desnutrição, promovendo, assim, os direitos 

da Primeira Infância. 

A mortalidade infantil constitui um indicador de avaliação do nível de 

saúde de uma população. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saúde vem 
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realizando ações para reduzir a mortalidade infantil na cidade de Salvador 

melhorar a qualidade da assistência dos serviços desde o pré-natal até as 

consultas para acompanhamento, o crescimento e desenvolvimento infantil. 

Entre as ações desenvolvidas pelo Campo Temático da Saúde da 

Criança - Subcoordenação Materno Infantil da Atenção Primária à Saúde, 

estão grupos de trabalho (GT) diversos, que incluem, desde a vinculação das 

gestantes às maternidades e dos recém-nascidos às Unidades Básicas de 

Saúde, através da Rede Cegonha, GT cujo alvo é o projeto de qualificação do 

pré-natal com os profissionais da rede de Atenção Básica; GT de atualização 

para implantação do método canguru na Atenção Básica, GT de 

monitoramento da triagem neonatal para otimizar a coleta em tempo oportuno, 

e GT de busca ativa de crianças com suspeita de microcefalia, para realização 

dos exames necessários ao diagnóstico e tratamento, bem como 

encaminhamento aos centros de reabilitação. Além disso, a SMS prevê 

inauguração de novas Unidades Básicas de Saúde; e está trabalhando para a 

ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, com novas equipes. 

Ressalte-se que o Programa Nacional Imunização (PNI) para a 

Primeira Infância está implantado nas salas de vacina de todas as UBS do 

município de Salvador. 

Considerando que é de suma importância os cuidados integrados e 

integrais à criança, com atenção aos aspectos físicos, cognitivos, psicológicos, 

sociais e culturais e, no que diz respeito a área de Saúde Mental nos primeiros 

anos de vida, é recomendado que cada criança seja considerada em sua 

totalidade, incluindo o contexto familiar, as especificidades e suas 

necessidades, visando o seu acompanhamento; e não apenas efetuar o 

diagnóstico. 

A ausência de diretrizes políticas na área da saúde mental, no que se 

refere ao cuidado de crianças foi, durante muito tempo preenchido por 

instituições em sua maioria privadas e/ou filantrópicas que configuravam as 

únicas opções. Atualmente, um dos maiores desafios para a Saúde Mental é a 

construção de uma política de Saúde Mental voltada para a população de 

crianças, que considere suas peculiaridades e necessidades, seguindo os 

princípios estabelecidos pelo SUS, com uma rede ampliada de atenção em 

Saúde Mental para a criança soteropolitana. Nessa rede devem estar 
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articulados serviços de diferentes setores, com graus diferenciados de 

complexidade e níveis distintos de intervenção, capazes de responder pelas 

diferentes problemáticas envolvidas na Saúde Mental infantil. 

Hoje, o número de profissões e especialidades que se ocupam do 

desenvolvimento infantil é muito grande. A Neurologia, a Psicologia, a 

Psicanálise, a Psicopedagogia, a Psicomotricidade, a Fonoaudiologia, entre 

outras, além da saúde geral, são consideradas programas estratégicos para 

acesso de crianças e ao cuidado em Saúde Mental; articulando-se, muito 

fortemente, com a Assistência Social e a Educação. Importante ressaltar que a 

atenção à saúde integral da criança é a função primordial da Pediatria; 

especialidade que é escassa nas Unidades Básicas de Saúde, de modo que, 

frequentemente, há necessidade de encaminhamentos para serviços 

específicos de Pediatria Geral; o que seria minorizado com a presença dessa 

oferta nas equipes de Saúde da Família. 
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Os CAPS-IA (Centros de Atenção Psicossocial da Infância e 

Adolescência) presta atendimento a crianças e adolescentes. São 

atendimentos individuais, grupais, oficinas terapêuticas, atendimento familiar, 

visitas domiciliares, assembleias com equipe técnica, usuários, familiares, 

comunidade e outros. Além disso, por ser um serviço territorial, o CAPS-IA 

utiliza todos os dispositivos existentes no território, quer sejam de saúde, 

educação, esporte e lazer para possibilitar a inclusão familiar e social.  

No que se refere às políticas transversais, como é o caso da 

Política da Primeira Infância, se constituem um desafio especial; pois envolve 

a coordenação entre as diversas Secretarias para o alcance de seus 

objetivos. 

Os atores que constituem a sociedade civil atuam como um alicerce 

para a vida em sociedade, contribuindo para a manutenção da democracia, 

sustentando ações de vigilância e combate às desigualdades e isso se deve 

a existência de espaços institucionais específicos, como Comissões e 

Conselhos, constituindo característica fundamental para que uma política 

possa avançar; e devem fazer parte do conteúdo de várias metas e 

estratégias do presente Plano. 

 A seguir, são apresentadas metas e erstratégias implementadas ou em 

implementação, com viastas, respectivamente à Saúde da mulhar com impacto 

na Saúde do Recém-Nasdcido; à Saúde da criança na Primeira Infância e na 

Saúde da Criança, na SMS.  
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE SAÚDE DA 
MULHER COM IMPACTO NA SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO 

 

META ESTRATÉGIAS 

Ampliar o percentual de gestantes 
com 7 ou mais consultas de pré-

natal de 60% para 70%. 

 Disponibilizar teste rápido de gravidez nas Unidades 
Básicas de Saúde; 

 Implementar o Programa Mãe Salvador; 

 Ampliar a captação precoce das gestantes para início 
do pré-natal no primeiro trimestre de gestação; 

 Ampliar a rede de apoio diagnóstico; 

 Realizar educação permanente com as equipes da 
Atenção Primária à Saúde sobre assistência ao pré-
natal, incluindo as equipes de Consultório na Rua; 

 Realizar atividades de educação em saúde (salas de 
espera, grupos) acerca da importância do pré- natal 
com início precoce; 

 Monitorar o mapa de vinculação de todo território do 
município às Unidades Básicas de Saúde para 
realização do acompanhamento do pré-natal; 

 Capacitar os profissionais quanto a realização dos 
Testes Rápidos para diagnóstico de HIV, HTLV, Sífilis 
e Hepatites B e C; 

 Disponibilizar Testes Rápidos para diagnóstico de 
doenças de transmissão vertical nas Unidades 
Básicas de Saúde; 

 Monitorar a realização das testagens nas UBS; 

 Monitorar o mapa de vinculação para 
acompanhamento de pré-natal de Alto Risco; 

 Reduzir os casos de sífilis congênita para 0,5 caso 
por mil nascidos vivos; 

Reduzir o número de recém- 
nascidos de gestantes adolescentes 

 Identificar e monitorar adolescentes gestantes 
através de busca ativa; 

 Realizar rodas de conversa e orientar os 
adolescentes sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos; 

 Realizar atividades de educação em saúde; 

 Disponibilizar informações sobre métodos 
anticoncepcionais e insumos de prevenção 
combinada preservativo peniano (externo), 
preservativo vaginal (interno) e lubrificante; 
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METAS E ESTRATÉGIAS EXISTENTES RELATIVAS A PROGRAMAS DE 
SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

Ampliar o número 
das consultas de 

puericultura 

Realizar Educação Permanente com as equipes da Atenção Primária à 
Saúde sobre assistência à puericultura, incluindo as equipes de 
Consultório na Rua; 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças, com 
ênfase na fase de lactente (de zero a 2 anos); 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças de 2 
a 5 anos; 

Acompanhamento de recém-nascidos prematuros e/ou com baixo peso; 

Promover e apoiar o 
Aleitamento Materno 

Exclusivo nos 
primeiros seis meses 

de vida e 
complementado 

(alimentação 
complementar) por 
dois anos ou mais 

Promover atividades educativas sobre aleitamento materno e 
alimentação complementar saudável nas Unidades de Saúde; 

Aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde 
para a promoção do aleitamento materno e da alimentação 
complementar como atividade de rotina das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS); 

Implantação das salas Mulher Trabalhadora que Amamenta nas 
diversas Secretarias do Município e Unidades de Saúde; 

Monitorar o estado nutricional da população < 5 anos atendida na 
atenção básica, visando a vigilância alimentar e nutricional por meio de 
marcadores antropométricos e de consumo alimentar para identificação 
precoce das alterações 

Capacitar 100% das equipes de atenção básica para a promoção do 
aleitamento materno e alimentação complementar saudável. 

Promover o cuidado 
integral à criança na 

Primeira Infância 

Ampliar a cobertura da Atenção Primária à Saúde  (APS) 
 
Realizar campanha de doação de frascos para os Bancos de Leite 
Materno; 
 
Realizar anualmente, a Semana do Bebê com ações intersetoriais. 
 
Realizar periodicamente as ações do Programa MaterSalvador; 
 
Realizar campanhas e orientar sobre o uso adequado de medicamento, 
visando a prevenção dos riscos e perigos da automedicação e da 
exposição aos medicamentos. 
 
Implantar a primeira Maternidade Municipal de Salvador com a oferta de 
80 leitos e 15 leitos de berçário de risco, permitindo o acolhimento às 
mães; 
 
Realizar atendimentos humanizados para gestantes, parturientes e, 
sobretudo, dos bebês; 
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Implementar o protocolo humanizado “Meu Bem” no ato de alta 
hospitalar a fim de sensibilizar às famílias que a criança é o maior bem 
da família, assim como, orientar sobre os direitos e deveres das 
crianças em Primeira Infância e os cuidados necessários para a saúde 
do bebê; 
 
Ampliar a rede de multicentros a fim de atender às crescentes 
necessidades, especialmente das regiões do Subúrbio e do “miolo” de 
Salvador, onde vive uma parcela significava da população com elevado 
grau de vulnerabilidade social em  relação ao acesso a consultas, 
procedimentos, apoio diagnóstico especializado e práticas de 
reabilitação atentando, sobretudo, para crianças na Primeira Infância. 
 
 
 

Qualificar os profissionais da APS para a realização da Triagem 
Neonatal Biológica nas Unidades Básicas de Saúde 

Aprimorar as ações  de acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil 

Qualificar os profissionais da APS no preenchimento da Caderneta da 
Criança 

Fortalecer a utilização da Caderneta de Saúde da Criança nas UBS 

Realizar a investigação epidemiológica dos óbitos infantis 

Promover a proteção 
das crianças 

 < 5 anos contra as 
doenças 

imunopreveníveis do 
Calendário Nacional 

de Imunização. 

Imunizar as crianças < 5 anos contra as doenças imunopreviniveis; 

Realizar a busca ativa dos faltosos através de visitas domiciliares e 
esclarecimentos sobre a importância das vacinas 

Realizar atividades educativas em salas de espera nas UBS 

Associar a matricula escolar a apresentação de cartão vacinal 
atualizado – não como impeditivo, mas como um documento 
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METAS E ESTRATÉGIAS EXISTENTES RELATIVAS A PROGRAMAS DE 
SAÚDE DA CRIANÇA 

 

Promover o cuidado 
integral à criança em 

situação de 
vulnerabilidade 

Identificar durante consultas do pré-natal e primeira consulta de 
puericultura as situações de risco e vulnerabilidade à saúde do 
Recém-nascido 

Monitorar durante as consultas de acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da criança a garantia dos direitos 
da criança na Primeira Infância; 

Garantir o número de consultas preconizado pelo Ministério da 
Saúde para acompanhamento da Saúde da Criança na Primeira 
Infância; 

Garantir a realização de exames e vacinas nas UBS. 

Redução da 
morbimortalidade das 
crianças portadoras de 

Doença Falciforme 

Realizar busca ativa dos usuários com resultado alterado na 
triagem neonatal biológica 

Realizar eletroforese de hemoglobina nas Unidades Básicas de 
Saúde para o diagnóstico da Doença Falciforme em todos os 
Distritos Sanitários. 

Qualificar o fluxo de referência e contra referência para o cuidado 
integral dos usuários com Doença Falciforma 

Capacitar os profissionais da Atenção Primária à Saude na Linha 
de Cuidado em Doença Falciforme 

Realizar atividades educativas sobre Doença Falciforme 
(diagnóstico, características da doença e autocuidado) para os pais 
e cuidadores de Crianças portadoras de Doença Falciforme 

Redução da 
morbimortalidade das 
crianças portadoras 

deficiências 

Realizar busca ativa das crianças com diagnóstico de deficiência 
no território 

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças 
portadoras de deficiência na Atenção Primária 

Acompanhar a criança com deficiência na Atenção Básica em 
conjunto com Atenção Especializada 

Promover a integração e 
articulação entre a 

Educação e a Escola 
através do Programa 

Saúde na Escola (PSE) 

Monitorar da operacionalização do Programa Saúde na Escola nos 
12 Distritos Sanitários, com base no SISAB/Vida; 

Realizar encontros do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI); 
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Ampliar a cobertura do Programa Saúde nas Escolas; 

Promoção do acesso às 
práticas esportivas 
saudáveis 

Estimular o acesso e a pratica de atividades físicas nos espaços 
públicos para gestantes, de modo que o nascituro e a sua mãe 
durante as fases gestacionais tenham garantido o direito a um 
acompanhamento assistido por profissionais de educação física, 
nutrição, fisioterapia, yoga dentre outros correlatos prol a qualidade de 
vida e bem estar. 
Oportunizar que 100% das gestantes e crianças atendidas conheçam 
e adquiram novos hábitos saudáveis durante a gestação e pós 
gestação. 
 
Estimular hábitos que melhorem a qualidade de vida e por 
consequente, tragam menos impactos a saúde pública, tais como: 
reduzir os custos com o tratamento das doenças relacionadas com a 
obesidade e o sedentarismo de crianças e suas famílias. 

Promoção de ações de 
educação na área da 
saúde destinado a 
crianças e seus 
responsáveis. 

Ofertar atividades educativas, como oficinas (prática), rodas de 
conversa, palestras e material instrucional para as famílias assistidas 
pelo Programa Bolsa Família, Programa Primeiro Passo assim como, 
pais e mães adolescentes; 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

O Marco Legal da Primeira Infância também determina que a Educação 

é uma das áreas prioritárias para as políticas públicas direcionadas a Primeira 

Infância, conforme artigo 5º: 

 

“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas 

para a Primeira Infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a 

educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a 

assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o 

lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção 

contra toda forma de violência e de pressão consumista, a 

prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a 

exposição precoce à comunicação mercadológica.” 

 

 

Assim, se faz necessário considerar o que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação (2009) Infantil ressaltam:  

 

“Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 

oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam 

como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no 

período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social” 

  

O que vai ao encontro da facilitação para que seja garantido o acesso, a 

permanência e a qualidade de atendimento de crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental. 

Considerando que as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria Municipal de 

Educação estabelecem uma abordagem epistemológica sociointeracionista, de 

apropriação do conhecimento, com o compromisso histórico-cultural de 
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posicionamento interétnico para o currículo da Escola Municipal Pública de 

Salvador, esse é um aspecto a ser contemplado nas ações deste Plano. 

A concretização de ações básicas que visem garantir a permanência do 

aluno na escola e o sucesso de sua formação escolar, de modo a contribuir 

para a inclusão social e o exercício da cidadania em situações de igualdade 

com crianças, jovens e adultos de condições sociais e econômicas mais 

favoráveis, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com 

as normas legais locais, deve definir pressupostos que garantam a equidade e 

a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Assim, o eixo de Educação do presente PMPI deve contemplar: 

● Democratização do acesso, mediante a qualificação, reordenação e 

expansão da rede física municipal; 

● Equidade e qualidade nos processos de ensino e de aprendizagem; 

● Valorização da cultura e do saber popular no processo de ensino e de 

aprendizagem; 

● Democratização e modernização da gestão, garantindo o caráter 

participativo e descentralizado; 

● Valorização e formação continuada dos trabalhadores e trabalhadoras 

em educação, que atuem diretamente com crianças na Primeira 

Infância. 

 

Educação Interétnica 

A Educação Interétnica envolve as concepções de diversidade e 

cidadania na composição curricular da educação municipal de crianças, jovens 

e adultos que estudam na rede de ensino de Salvador. Por essas concepções 

são transversalizados estudos e intervenções com alicerces em: 

● Memória 

● Ancestralidade 

● Cultura plural 

● Pertencimento 



 

 

68 

● Afirmação sócio-histórica 

● Inclusão 

● Antirracismo 

● Antidiscriminação 

● Educação e Linguagens 

As relações do eixo Educação e Linguagens tratam das linguagens 

artísticas, midiáticas e tecnológicas. Por meio de seus desdobramentos, o 

sujeito pode se apropriar de um legado estético e cultural produzido pela 

humanidade e tornar-se um crítico sensível dos modos de produção do 

conhecimento; além de agente dessa mesma produção. A arte aqui é 

concebida como conhecimento de mundo e não como acessório decorativo. 

Ela é essência, e não mero entretenimento. 

 

Educação Ambiental – Ecopedagogia 

Aborda o tratamento transversal das questões que envolvem a 

integração sujeito e meio natural. Trata do paradigma que articula qualidade de 

vida à responsabilidade socioambiental e planetária. Nele, a escola exerce seu 

papel de agente formador de representações positivas e implicativas sobre a 

atuação humana responsável, sustentada e previdente, sobre as relações 

sociais e suas consequências para o respeito e à preservação das fontes 

naturais de energia, assim como, a todas as formas de vida que integram a 

ecologia do planeta. 

 

Educação Continuada 

Esse eixo representa a produção de saberes de docentes e demais 

profissionais de Educação, considerando seu exercício laboral como uma 

prática formativa e geradora de oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional no âmbito dos espaços de trocas espontâneas e sistematizadas. 

Dessa forma, a educação continuada expressa a concepção de conhecimento 

como resultado da práxis social e como tal, dispositivo fértil para elaboração de 

novos sistemas interpretativos sobre a realidade e sobre a experiência docente 

historicamente construída. 
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Educação, Corpo e Historicidade 

Este eixo pretende abarcar as experiências de expressão e educação 

corporal, seja no âmbito artístico, cultural ou, sobretudo, nas dimensões da 

ludicidade e dos esportes. Admite dinâmica e historicidade nas representações 

mediadas pelo corpo, considerando-as como estratégias de afirmação e de 

construção de outras lógicas de comunicação e de exercício do poder. 

 

Educação Inclusiva 

A Educação Inclusiva traduz a preocupação com a inserção social e 

acadêmica dos sujeitos, sobretudo, com aqueles que revelam algum tipo de 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. A inclusão escolar obedece a orientações que 

recomendam uma educação de qualidade para todos. 

O eixo de Educação deste plano deve considerar as principais 

concepções que embasam as Diretrizes Curriculares e Pedagógicas da 

Educação Infantil, bem como do Ensino Fundamental e EJA, de acordo com o 

que se segue: 

Construção do Conhecimento: Representa a ideia de apropriação do 

real por interações, superações, problematizações sobre as experiências 

vividas na comunidade e na família e nos desafios cognitivos do contexto da 

sala de aula. 

Diálogo entre culturas: Reflete um posicionamento crítico frente às 

diversas contribuições, sistematizadas ou não, que guardam em suas 

peculiaridades ricos componentes que ajudam a caracterizar linguagens, 

ideologias e formas de produção de riquezas que compõem o cenário das 

tramas sociais contemporâneas, que precisam ser interpretadas, valorizadas e 

aproveitadas de forma consciente e sensível para construir referências mais 

humanas e sensíveis para orientar as futuras gerações. 

Gestão de Ensino: Compreende processos de mediação de situações 

didáticas e seus impactos na práxis pedagógica, considerando as variáveis 
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histórico-culturais, políticas, situacionais, além de componentes cognitivos que 

influenciam nessas dinâmicas. 

 Foco na aprendizagem: Elege como prioridade a construção de 

situações didáticas que envolvem os saberes locais, cotidianos e as dimensões 

científica, filosófica, estética, ética, com vistas a garantir condições 

desafiadoras para o fortalecimento, no sujeito, dos campos conceituais, 

procedimentais e atitudinais em seu processo de conhecer. A aprendizagem, 

neste documento, compreende o conjunto de complexas apropriações 

cognitivas que contribuem para o sujeito interpretar o real e construir o 

conhecimento. 

Economia Solidária: Envolve escolhas de arranjos e práticas produtivas 

sintonizadas com formas responsáveis, não hegemônicas e eficazes de 

produção de riquezas. Esse modelo pressupõe uma compreensão de mundo e 

de sociedade, na qual, há oportunidades para que todos ganhem, superando a 

lógica do lucro e das desigualdades. 

Empreendedorismo: Evidencia um movimento proativo de participação 

social que envolve o protagonismo das crianças e jovens na reflexão sobre a 

construção de uma sociedade mais justa, consciente e competente para gestar 

o futuro, cuidando do presente. O sujeito empreendedor revela inserção 

responsável no mundo produtivo, respeitando a diversidade, por meio da 

ativação da memória, da crítica e da criação de formas sustentáveis de 

geração de riquezas. 

Avaliação: Representa acompanhamento, processos e resultados das 

situações didáticas que visam proporcionar apropriação crítica de habilidades e 

de competências. Dispositivo regulador e formativo para vitalizar de forma 

rigorosa e criativa as apropriações discentes. É mais bem aproveitada quando 

usada para o crescimento de todos os envolvidos no processo didático, 

destacando as aprendizagens e, investindo por meio de reelaborações, nos 

desempenhos que precisam de maior eficiência. 
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

METAS ESTRATÉGIAS 

Garantir o acesso a 
Educação Infantil de 
qualidade. 
 

Ampliação da oferta de vagas da Pré-escola e creches em 
unidades de ensino municipais. 
 
Atender 100% das crianças da pré- escolas e 60% das crianças 
das creches em escolas municipais. 
 
Atender a 100% das crianças da Pré-escola e 50% das crianças 
nas Creches em escolas privadas nas localidades onde não 
houver oferta suficiente de vagas em escolas e creches 
municipais. 
  
Atender com igualdade de oportunidades educacionais entre as 
crianças de diferentes classes sociais, territórios geográficos e 
etnias, expandindo o acesso aos bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância, com atenção prioritária 
para crianças em situação de acolhimento institucional; 
 
Enriquecer a alimentação escolar, respeitadas as peculiaridades 
dos bebês e das crianças pequenas. 

Garantir o direito da Criança 
a continuar os estudos da 
Educação Infantil durante a 
hospitalização. 

Realizar acompanhamento pedagógico em 100% dos alunos de 
escolas municipais instaladas em unidades hospitalares. 

 
Garantir que as crianças 
matriculadas na Rede 
Municipal de Ensino e 
pelas escolas 
credenciadas pelo 
Programa Pé na Escola 
tenham as suas 
cadernetas de vacinação 
atualizadas. 

 

 
Monitorar 100% das crianças matriculadas na Rede Municipal 
de Ensino e nas escolas credenciadas pelo Programa Pé na 
Escola o registro de imunização por vacinação nas cadernetas 
de saúde.  
 

 

Fomentar a 
intersetorialidade no 
Programa Saúde na Escola 
(PSE) 

Ampliar as ações intersetoriais de cuidados com a saúde de 
crianças, bem como, sobre os direitos e cuidados com a Primeira 
Infância; 
 
Capacitar 100% dos profissionais que atuam no Programa nas 
áreas de saúde e violações de direitos. 
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A FAMÍLIA E A COMUNIDADE DA CRIANÇA 

  

Considerando que durante o Preâmbulo da Convenção dos Direitos da 

Criança, os chefes de Estado afirmaram estar “convencidos de que a família, 

como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento 

e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças, deve 

receber a proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir 

plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade”; 

 Considerando que A Constituição Federal estabelece que a “família é a 

base da sociedade” (Art. 226); 

 Considerando que em 1990, durante a Conferência de Cúpula sobre a 

Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU), foi estabelecido que a 

família é considerada “grupo fundamental e ambiente natural para o 

crescimento e o bem-estar da criança, devendo receber toda a proteção e a 

assistência necessárias”; as metas e estratégias do eixo que envolvem esse 

foco são apresentadas a seguir. 

 
METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
 “A FAMÍLIA E ACOMUNIDADE DA CRIANÇA” 

METAS ESTRATÉGIAS 

Fomentar ações de 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 
 

Ampliar a execução Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCVF) em todo o município, conforme diagnóstico socioterritorial. 
 
Promover a articulação intersetorial dos serviços públicos com escolas e 
creches de sua respectiva área de abrangência das famílias. 
 
Realizar ações de lazer nos espaços coletivos (praças, campos, clubes) 
nos bairros. 
 
Desenvolver ações e divulgar os direitos da criança em idade da Primeira 
Infância, sobre planejamento familiar, a importância e necessidade da 
família na educação dos filhos bem como, a importância de brincar com a 
criança e de desenvolver competências e habilidades para uma formação 
saudável. 
 
Lançar campanhas de promoção aos direitos das crianças na Primeira 
Infância e suas famílias; 
 
Fortalecer os espaços de diálogo das organizações da sociedade civil, 
usuários das políticas públicas com as secretarias executoras das 
políticas públicas. 
 
Incentivar a leitura nos espaços públicos com famílias  na comunidade 
por meio de contações de histórias e oficinas criativas, buscando 
valorizar a história de vida das famílias para apresentar a própria 
comunidade. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS 

 

 Considerando que, segundo a Constituição Federal, art. 203, I, II e IV, a 

Assistência Social, no que diz respeito à criança pequena, tem por objetivos a 

proteção à família à maternidade e à infância, o amparo a crianças carentes, à 

promoção da integração das crianças com deficiência à vida comunitária; 

Considerando que a Assistência Social explícita na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS – Lei 8.742/1993) deve prover serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitarem, bem como, contribuir com a 

inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso 

aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 

rural, ainda, assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária;  

Considerando que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS regula 

e organiza em todo território nacional as ações sócio-assistenciais, 

disciplinadas pela Norma Operacional Básica – NOB; 

 Considerando que a Secretaria Municipal de Promoção Social e 

Combate à Pobreza, com a sigla SEMPRE, tem a finalidade de planejar, propor 

e coordenar a execução das políticas municipais de assistência social e 

garantia dos direitos das pessoas com deficiência, articular e mobilizar as 

ações voltadas à redução e erradicação da pobreza e à promoção da 

cidadania, garantir a manutenção dos direitos e necessidades básicas do 

cidadão, bem como proteger e defender os animais domésticos e silvestres e 

planejar, coordenar e atualizar cadastro de pesca e aquicultura e Seguro 

Defeso no Município, em parceria com órgão federal e estadual competente, no 

que concerne ao regular desempenho das competências do Município de 

Salvador,  as metas e estratégias do eixo que envolvem esse foco são 

apresentadas a seguir. 
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
 “ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS” 

METAS ESTRATÉGIA 

 
 
 
 
Fortalecer o atendimento ofertado nos 
serviços socioassistenciais para 
famílias de crianças na Primeira 
Infância.  
 
Serviços envolvidos: 
 
 

 Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família 
(PAIF) 

 Serviço Serviço de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos 
(SCFV)de Proteção e 
Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

 Serviço Especializado em 
Abordagem Social(SEAS) 

 Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas 
Famílias 

  Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua 

 

Monitorar, de forma contínua, dos indicadores 
socioassistenciais relacionados a famílias que possuem 
gestantes e crianças de até seis anos de idade. 
 
Implementar ações periódicas relacionadas à Primeira 
Infância nos serviços socioassistenciais. 
 
Assegurar o acesso aos serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais às famílias de crianças na Primeira 
Infância em situação de vulnerabilidade. 
  
Participação em ações e campanhas intersetoriais, no que 
tange à Política Nacional de Assistência Social, que visem 
difundir socialmente o significado da Primeira Infância no 
desenvolvimento do ser humano. 
 
Promoção de atividades de qualificação profissional para 
os (as) trabalhadores(as) dos serviços socioassistenciais 
tipificados acerca da Primeira Infância, conforme 
estabelece a Lei Nº13.257 de 08 de março de 2016 que 
dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância. 
 
 

Implementar ações socioassistenciais, conforme as 
especificidades das famílias com crianças com deficiência 
até os 06 anos de idade. 
 
Realizar busca ativa das famílias que possuem crianças de 
0 a 6 anos com deficiência, e se encontram em extrema 
pobreza e não estão incluídas nos programas 
governamentais de transferência de renda. 
 
Ampliar os recursos humanos nos serviços 
socioassistenciais destinados a famílias e usuários com 
deficiência para a efetivação do acompanhamento de 
famílias de crianças de 0 a 06 anos com deficiência. 
 
Realizar ações de cuidado e proteção que garantam 
atendimento, de acordo com suas especificidades, a 
crianças com deficiência, de 0 a 6 anos, em situação de 
vulnerabilidade e suas famílias. 
 
Estabelecer diretrizes de formação continuada para os 
técnicos que atuam nos serviços socioassistenciais de 
execução direta e indireta para atendimento as crianças de 
0 a 06 anos com deficiência. 
 
Garantir que os imóveis dos serviços socioassistenciais 
atendam critérios de acessibilidade de acordo com as 
normas da ABNT para garantir o acesso das crianças de 0 
a 6 anos com deficiência. 
 
Promover o acesso a informações sobre direitos e deveres 
de pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e 
outras situações que requerem atenção especializada, nos 
serviços socioassistenciais. 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA, 
ADOÇÃO 
 
 

Considerando que o direito da criança à convivência familiar e 

comunitária é um dos direitos fundamentais previstos no art. 227 da CF. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o preceito 

constitucional, garante, em seu artigo 19, que “toda criança e adolescente tem 

direito de ser criado e educado no seio de sua família”. Assim, é reconhecida a 

importância da família como espaço social privilegiado para a constituição do 

sujeito; 

Considerando que, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 

do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

(PNCFC 2006) ressalta que o Programa de Famílias Acolhedoras deve atuar 

em contínua articulação com os demais serviços que compõem as Políticas 

Públicas e a Justiça da Infância e da Juventude, no sentido de oferecer a 

proteção integral às crianças e adolescentes e o retorno mais breve possível à 

família de origem; 

 Considerando que é essencial a oferta do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora, conforme deliberação da Portaria nº 54, de 01/04/2020, do 

Ministério da Cidadania; as metas e estratégias do eixo que envolvem esse 

foco são apresentadas a seguir. 
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
 “ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA, ADOÇÃO” 

 

METAS ESTRATÉGIAS 

 
Promover a inserção de crianças 
em idade de Primeira Infância que 
foram afastadas das suas famílias 
por medida protetiva determinada 
judicialmente no Serviço da Família 
Acolhedora. 
 

 
Ofertar o Serviço da Família Acolhedora – SFA. 
 
Selecionar famílias voluntárias que cumpram os 
requisitos para participar do Serviço da Família 
Acolhedora. 
 
Capacitar profissionais para desenvolverem a 
metodologia do Programa Famílias Acolhedoras. 
 
Promover campanhas para esclarecimento sobre o 
Programa Famílias Acolhedoras, visando a ampliar o 
número de famílias para o acolhimento. 
 
Garantir a dotação orçamentária para pagamento de 
subsidio financeiro às famílias acolhedoras prevista na 
Lei Ordinária nº 9015/2016. 

Adequar a oferta de vagas nos 
serviços de acolhimento, conforme 
pactuado com a SNAS (Secretaria 
Nacional de Assistência Social).  

Publicar novo Edital de Chamamento Público; 
 
Estabelecer processo de instrução processual e  de 
comprovação de todos os  requisitos exigidos  a  fim  da 
consolidação da parceria, através do Termo de 
Colaboração; 
 

Ofertar, através de profissionais 
especializados, atendimento 
qualitativamente significativo as 
rotinas específicas e necessidades 
básicas das crianças de 0 a 3 anos. 

Capacitar 100% do corpo técnico das UAIs para 
atendimento especializado na faixa etária de 0 a 3 anos; 
 
 

Garantir acesso às políticas 
básicas de crianças acolhidas em 
idade da Primeira Infância nas 
Unidades de Acolhimento 
Institucional. 

Promover capacitação e formação continuada para  os 
educadores de referência que  trata a   Lei  13.257, art. 
92,§7. 
 
Promover  articulação intersetorial com vistas a 
efetivação da matrícula dos acolhidos na educação 
infantil em conformidade  com   o que preconiza a Lei de 
Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional e o Estatuto  
da  Criança  e do Adolescente (ECA). 
 
Criar grupo de trabalho (GT) para discutir ações 
relacionadas a educação na 1ª infância. 
 
Construir projeto visando firmar convênio com unidades 
de ensino da rede particular para que possam atender 
percentual da demanda. 
 
Pactuar parcerias com entidades para o atendimento 
das várias especialidades em saúde mental 
Pactuar o fluxo de atendimento em saúde mental. 
 
Criar     grupo     de trabalho  (GT)  que viabilize a 
discussão de ações relacionadas a saúde mental na 
1ªinfância. 
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Reduzir o número de adoções 
intuitu personae; 

Apoiar campanhas em parceria com o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia para adoção legal 
especificamente, para crianças em idade da Primeira 
Infância após esgotadas todas as possibilidades da 
permanência da criança com a família de origem; 
 
Sensibilizar e estimular o reconhecimento de 
paternidade em parceria com o Tribunal de Justiça da 
Bahia, Ministério Público e Defensoria Pública; 
 

Reduzir o número de adoções 
intuitu personae; 

Apoiar campanhas em parceria com o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia para adoção legal 
especificamente, para crianças em idade da Primeira 
Infância após esgotadas todas as possibilidades da 
permanência da criança com a família de origem; 
 
Sensibilizar e estimular o reconhecimento de 
paternidade em parceria com o Tribunal de Justiça da 
Bahia, Ministério Público e Defensoria Pública; 
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ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

O conceito de vulnerabilidade social amplia a análise dos problemas 

sociais, para além da condição econômica, passando também a considerar 

outras formas de alcance do chamado “Bem-Estar Social”. 

As vulnerabilidades sociais, em nosso país, são diversas e incluem 

desde as condições de nascimento, de registro social, de habitação e nutrição, 

passando pela organização familiar, pelos hábitos familiares que impactam em 

violência doméstica; pelo acesso a serviços públicos essenciais; pelo tipo de 

urbanização nas cidades e pela falta de condições básicas de sobrevivência 

digna em certas zonas rurais, bem como pela disseminação da marginalidade 

nas periferias dos grandes centros urbanos. 

Na primeira infância já ocorrem os riscos da exploração infantil, como 

por exemplo, quando se utilizam crianças como chamativos para pedintes que, 

multas vezes os alugam aos seus pais ou responsáveis. Tudo isso, afora a 

vulnerabilidade intrínseca da pouca idade 

Ainda são elevados os indicadores de violação dos direitos das crianças 

e dos adolescentes, no Brasil; apesar de haver a tendência de queda. Espera-

se que as ações dirigidas à Primeira Infância, neste eixo, sejam profícuas e 

mostrem efetividade em espaço breve. 

METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
“ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE” 

 
METAS ESTRATÉGIA 

Fomentar editais exclusivos 
para ações/projetos/campanhas 
voltadas para a Primeira 
Infância, priorizando   situações 
de vulnerabilidade social. 

Lançar editais para inscrição de projetos sociais voltados a 
Primeira Infância; 
 
Garantir o repasse dos recursos do Tesouro Municipal e 
Destinações de Pessoa Física e Jurídica destinados para a 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Articular o Sistema de Garantia 
de Direitos para que crianças 
sejam registradas, 
principalmente, as que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
social. 

Fortalecer os fluxos e procedimentos para acesso ao registro de 
nascimento e outros documentos de cidadania da criança. 
Produção de folhetos informativos sobre documento de cidadania 
da criança. 
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Fortalecer o trabalho do 
CMDCA e dos Conselheiros 
Tutelares 

Utilização do Sistema de Informação para a Infância e 
Adolescência – SIPIA nos Conselhos Tutelares. 
 
Criar doze Conselhos Tutelares. 
 
Executar reformas nas unidades. 
 
Adequar de mobiliário, veículos e quadro de funcionários. 
 
Fornecer veículo para uso exclusivo do CMDCA. 
 
Realizar a adequação do quadro de funcionários e mobiliário. 
 

Fortalecer o trabalho dos 
Conselheiros Tutelares 

Fornecer veículo para uso exclusivo do CMDCA. 
 
Realizar a adequação do quadro de funcionários e mobiliário. 

Combate ao trabalho infantil na 
Primeira Infância. 

Implementar um sistema informatizado de dados de crianças na 
Primeira Infância identificadas em situação de trabalho infantil. 
 
Articular o acompanhamento de famílias com crianças na 
Primeira Infância em situação de trabalho infantil na rede 
intersetorial do município. 
 
Ampliar a cobertura de ações sócio-educativas e de convivência 
à crianças em situação de trabalho infantil. 
 
Contribuir para a inserção de 100% das crianças entre 5 e 6 anos 
em situação de trabalho infantil na rede pública, na pré-escola ou 
no primeiro ano do ensino fundamental. 
 
Realizar ações intersetoriais juntamente com os demais órgãos 
da Prefeitura e do Sistema de Garantia de Direitos com vias de 
facilitar o acesso aos serviços públicos, bem como, aos serviços 
de intermediação de mão de obra às famílias de crianças na 
Primeira Infância que estão em situação de vulnerabilidade e 
pessoas com deficiência. 
 
Realizar busca ativa das famílias em situação de trabalho infantil, 
pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, 
cotidianamente, atentando aos locais de alta incidência e, em 
regime especial, nos locais em que ocorrem os megaeventos e 
festas populares gerando relatórios sociais. 
 
Ofertar acolhimento provisório pelos Centros de Acolhimento, 
Aprendizagem e Convivência – CAAC nos períodos de mega 
eventos e festas populares a crianças e adolescentes atendendo 
às peculiaridades da Primeira Infância. 
 
Promover reuniões intersetoriais para articular e avaliar ações de 
combate ao Trabalho Infantil. 
 
Promover oficinas nas escolas públicas e privadas com crianças 
e adolescentes e suas famílias, sobre a temática Trabalho Infantil 
sensibilizando sobre as consequências em crianças que vivem a 
Primeira Infância. 
 
Ampliar e fortalecer o apoio e incentivo às ações de prevenção e 
combate ao trabalho infantil, inclusive no ambiente doméstico, 
sobretudo os casos que envolvam crianças negras, quilombolas e  
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indígenas. 

Promoção políticas públicas e 
sociais voltadas a Primeira 
Infância para o pleno 
desenvolvimento infantil.  

Realizar encontros e vivências com famílias de crianças 
beneficiárias do Programa Primeiro Passo; 
 
Capacitar os agentes do Primeiro Passo sobre temas 
relacionados a Primeira Infância; 
 
Monitorar e avaliar a eficiência do Programa Primeiro Passo. 
 
Realização de atendimentos com as famílias beneficiadas por 
Programas Sociais, bem como, orientações, oficinas, 
encaminhamentos e articulação com a rede intersetorial. 
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DO DIREITO DE BRINCAR AO BRINCAR DAS CRIANÇAS 
 

Considerando que o artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, da 

ONU prevê que toda criança tem o direito ao descanso e ao lazer, a participar 

de atividades de jogo e recreação apropriadas à sua idade e a participar 

livremente da vida cultural e das artes; 

Considerando que para o PMPI Salvador, se denomina brincadeira 

infantil a atividade que tem por característica a livre escolha da criança, isto é, 

uma atividade dirigida por ela, contudo, de forma segura, e, o papel do adulto 

na brincadeira, deve ser de participante atento, disponível e que pode e deve, 

no caso de ser professor de educação infantil, fazer uma mediação a fim de 

prolongar o caminho trilhado pela criança, contudo, sempre respeitando a 

vontade da criança em aceitar ou não as propostas quanto à brincadeira; 

Considerando que através das brincadeiras com crianças em idade da Primeira 

Infância ocorre o fortalecimento dos vínculos familiares e elas se sentem mais 

felizes, confiantes, amadas e acolhidas; as metas e estratégias do eixo que 

envolvem esse foco são apresentadas a seguir. 

 

METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
“DO DIREITO DE BRINCAR AO BRINCAR DAS CRIANÇAS” 

METAS ESTRATÉGIAS 

Incentivar atividades lúdicas, leitura 
e contação de histórias para crianças 
na idade da Primeira Infância que 
estão internadas em unidades de 
saúde públicas e privadas no 
município de Salvador. 

Intervenção de ambientação favorável às intervenções lúdicas na 
assistência aos pacientes de unidades que atendem a pediatria 

Garantir o direito de brincar às 
crianças em idade da Primeira 
Infância, especialmente, com 
deficiências físicas e/ou mentais 
(recursos multifuncionais) 
 

Adaptação de brinquedos nos equipamentos e espaços públicos 
para crianças com deficiência bem como, as brincadeiras 
inclusivas. 
 
Implantar novas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). 
 
Adquirir materiais para atenção pedagógica aos alunos com 
deficiência física, mental e múltipla. 
 
Contratar profissionais de apoio educacional para auxiliar nas 
atividades de vida diária. 

Incentivar e orientar sobre o brincar 
em espaços públicos. 

Realizar oficinas itinerantes para troca, fabricação e conserto de 
brinquedos. 
 
Estimular brincadeiras e jogos que desenvolvam a reflexão sobre 
as diferenças e contribuam para a superação do racismo, 
discriminações e intolerâncias em todos os espaços vivenciados 
pelas crianças.   
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A CRIANÇA E O ESPAÇO – A CIDADE E O MEIO AMBIENTE 

 

 Considerando que o Marco Legal da Primeira Infância em seu artigo 5º 

prevê o espaço e o meio ambiente como uma das áreas prioritárias para a 

implementação de políticas públicas voltadas Primeira Infância; 

 Considerando que as crianças passam mais tempo nos espaços 

privados do que nos públicos. Assim, essa privatização da infância esconde e 

restringe a condição social da criança, sendo importante incentivar passeios 

nas praças, o acesso ao meio ambiente, aos espaços públicos com suas 

famílias para fortalecimento dos vínculos familiares, higienização mental, 

atividades físicas equipamentos públicos assim como, o sentimento de 

valorização e pertencimento a sua cidade; 

 Considerando que na lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental – PANEA, a promoção da educação ambiental é colocada 

como obrigação de todos os segmentos da sociedade e da educação formal e 

informal. Ela deve ser promovida desde a educação infantil, de forma 

transversal e multidisciplinar, evitando ser tratada como uma disciplina isolada 

e à parte dos valores e das atitudes cotidianas da vida, as metas e estratégias 

do eixo que envolvem esse foco são apresentadas a seguir. 
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO 
“A CRIANÇA E O ESPAÇO – A CIDADE E O MEIO AMBIENTE” 

 

METAS ESTRATÉGIAS 

Universalização do saneamento básico, 
ambiental e requalificação urbana. 

Investir em saneamento básico, ambiental e 
requalificação urbana com vias de melhorar a 
qualidade da vida das famílias de crianças de 
zero a seis anos em comunidades mais carentes. 

Incentivar o acesso de crianças de zero a seis 
anos completos ao meio ambiente nas escolas; 

Arborizar as áreas externas das escolas e 
creches; 
 
Implementar tetos verdes nas unidades 
escolares; 

Garantir o acesso à leitura em espaços 
públicos. 

Ofertar espaços de leitura, incentivando crianças 
em idade da Primeira Infância, com livros em 
Braille, desenvolvendo o sentimento de 
pertencimento e valorização do espaço, de 
maneira lúdica; 
 

Promover educação ambiental com crianças 
que vivem a fase da Primeira Infância. 

Ensinar as crianças a gestão correta dos resíduos 
sólidos gerados, com abordagem lúdica para 
melhor entendimento a temática; 
 
Atividades de valorização dos resíduos em 70 % 
das escolas públicas municipais destinadas à 
Primeira Infância; 
 
Distribuição de cartilhas e aplicação de 
brincadeiras voltadas à conscientização sobre a 
importância do meio ambiente em espaços 
públicos; 
 
Distribuir em 100% das escolas públicas 
municipais destinadas à Primeira Infância; 
 
Implantar 10 Hortas Escolares Municipais; 

Garantir a formação da cultura de prevenção na 
comunidade escolar e por extensão nas 
comunidades em vulnerabilidade, de doenças 
transmitidas por animais e primeiros socorros 
em locais que ocorrem deslizamento de terra 
em vales e encostas, áreas de risco, áreas 
sujeitas a alagamentos, prevenção de acidentes 
domésticos a grandes tragédias atentando às 
necessidades da Primeira Infância. 

Envolver as 11 Gerências Regionais de Educação 
- GRE’s, com Escolas Municipais de Educação 
Infantil, localizadas em áreas de riscos de 
acidentes e alagamentos; 
 
Incentivar a formação da cultura de prevenção na 
comunidade escolar e por extensão nas 
comunidades em vulnerabilidade. Prevenção de 
doenças transmitidas por animais e primeiros 
socorros; 
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ATENDENDO AS DIVERSIDADES: CRIANÇAS NEGRAS, 

QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 

 

 Considerando que em 2020, apenas na rede municipal de ensino, cerca 

de 26 mil crianças foram matriculadas na Educação Infantil 21.218 são 

declaradas negras, pardas e indígenas, isto é, aproximadamente 80% das 

crianças matriculadas, sendo imprescindível o incentivo e fortalecimento de 

ações intersetoriais na cidade assim como, nas escolas; 

Considerando que De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCN) (1998), para que tenhamos práticas educativas 

que subsidiem a formação de cidadãos (ãs) que contribuam para a constituição 

de uma sociedade mais inclusiva e equitativa, necessitamos promover o 

respeito e a aceitação das diferenças que existem em cada um (a) de nós, 

desde a mais tenra idade. Para efeitos deste plano, o município de Salvador, 

seguindo a orientação do Guia para elaboração do plano municipal pela 

Primeira Infância, estabeleceu um nível maior de relevância nos aspectos da 

diversidade que leva em consideração além das crianças negras (pretas e 

pardas), as crianças quilombolas, as indígenas, e também, as suas famílias.; 

Considerando que, ainda que este parâmetro também seja endossado 

pelo RCN, ao dizer-nos que: 

“Acolher as diferentes culturas não pode se limitar às 
comemorações festivas, a eventuais apresentações de danças 
típicas ou à experimentação de pratos regionais. Estas 
iniciativas são interessantes e desejáveis, mas não são 
suficientes para lidar com a diversidade de valores e crenças. 
Compreender o que acontece com as famílias, entender seus 
valores ligados a procedimentos disciplinares, a hábitos de 
higiene, a formas de se relacionar com as pessoas etc. pode 
auxiliar a construção conjunta de ações. De maneira geral, as 
instituições [...] devem servir de apoio real e efetivo às crianças 
e suas famílias, respondendo às suas demandas e 
necessidades. Evitar julgamentos moralistas, pessoais ou 
vinculados a preconceitos é condição para o estabelecimento 
de uma base para o diálogo”. (BRASIL, 1998, p. 78) 
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Considerando que a construção da sociedade brasileira foi marcada por 

um processo colonizador baseado num regime escravocrata, que se estendeu 

por mais de 300 anos, obrigando que os povos africanos e indígenas 

desenvolvessem estratégias de luta e resistência. Entretanto, em 2020, 

exatamente após 132 anos após ter sido decretada a Lei Áurea que deveria 

encerrar o regime escravocrata, os indicadores sociais expressam fortemente o 

quanto a maioria da nossa população ainda permanece desfavorecida; 

Considerando que o Brasil muito avançou nas políticas de promoção da 

igualdade racial, desde a III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Intolerâncias Correlatas (Durban/2001). 

  Em virtude das conquistas de Durban e as históricas reivindicações do 

Movimento Negro, as ações afirmativas ganharam destaque e neste contexto, 

Salvador criou a Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR), que é a 

instância da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) responsável por articular, 

junto às instituições governamentais e não governamentais, as políticas 

públicas de promoção da equidade racial, a inclusão social dos 

afrodescendentes e a valorização da diversidade; 

Considerando que, também em 2003, foi promulgada a Lei nº 10.639, de 

09 de janeiro de 2003, que alterou a Lei nº 9.394/96, para incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. Tal medida indicava a necessidade 

de que fossem traçadas estratégias e adotadas medidas para garantir o seu 

cumprimento, oferecendo a possibilidade de um resgaste histórico do legado 

do povo africano.  A PMS, através do Conselho Municipal de Educação (CME), 

publicou a Resolução nº 008 de 17 de outubro de 2005, estabelecendo normas 

para inclusão no Sistema Municipal de Ensino de Salvador das disposições da 

Lei nº 10.639/03; 

Considerando que neste mesmo ano, foi lançada a publicação das 

Diretrizes Curriculares para a Inclusão da História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana no Sistema Municipal de Ensino de Salvador, definindo pressupostos 

teóricos-metodológicos e orientações didáticas destinadas aos (às) professores 
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(as) da Rede Municipal, de modo que suas práticas pedagógicas fossem 

adequadas à referida Lei. Em 2008, a Lei nº 10.639/03 foi modificada pela Lei 

nº 11.645, de 2008, que acrescentou no currículo escolar, o ensino da História 

e Cultura Indígena. Desta forma, a efetiva implementação destas leis tornou-se 

uma importante estratégia para oferecer à sociedade práticas antirracistas; 

Considerando que em 2013, através do Decreto nº 23.778 de 9 de 

janeiro de 2013, a PMS, considerando o primeiro decênio da promulgação da 

Lei nº 10.639/03 e o anúncio da instituição da Década Internacional dos Povos 

Afrodescendentes pela Organização das Nações Unidas, criou um grupo de 

trabalho intersetorial na SEMUR, com participação das Secretaria Municipal da 

Educação, da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e para fins de legitimação 

da fiscalização e do controle social, também os Conselhos Municipais das 

Comunidades Negras (CMCN) e da Educação (CME). Por efeito de um novo 

decreto, em 2017, este grupo passou a atuar como o Comitê Técnico de 

Supervisão e Acompanhamento das Ações de Implementação das Leis nº 

10.639/03 e 11.645/08; 

Considerando que outra âncora para a política de promoção da 

equidade racial no município de Salvador, o Programa de Combate ao 

Racismo Institucional (PCRI), é um programa Internacional implementado pela 

Prefeitura Municipal de Salvador, sob a coordenação da Secretaria da 

Reparação, para o combate ao racismo institucional e a promoção da 

igualdade racial em todos os órgãos e entidades da administração pública 

municipal. Seu início ocorreu em 2005, também como conquistas da 

Conferência de Durban, e é composto por representações do Poder Público 

Municipal e de Instituições da sociedade civil organizada - Conselhos 

Municipais das Comunidades Negras e Mulheres; 

Considerando que o PCRI, que atua na qualificação / sensibilização dos 

servidores (as), de maneira a instrumentalizá-los (as) no reconhecimento e 

enfrentamento de práticas racistas e discriminatórias, oferece diversas 

oportunidades para que os (às) servidores (as) participem de palestras, 

encontros, seminários, e também compartilhem materiais informativos. Todo 

este esforço é empreendido continuamente, por ainda presenciamos os 
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resquícios perversos de uma amarga herança, que se reflete em 

desigualdades sociais e negação de direitos, endossados pelo Racismo 

Estrutural;  

Considerando que para o professor Boaventura de Souza Santos 

(2003), há muita relevância na valorização da diversidade.  Sua fala valida as 

proposições das ações finalísticas para este eixo, ao afirmar que:  

“...temos o direito a ser iguais quando a nossa 
diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 
diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 
que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. 
(SANTOS, 2003: 56). 

 

 
Considerando que também a UNICEF, através da sua cartilha “O 

impacto do racismo na infância”, afirma que o Brasil assinala progressos 

significativos na garantia de vida às de vida às crianças brasileiras. Afirmam 

que é possível verificar redução nos índices de mortalidade infantil, do número 

de famílias que vivem com renda inferior a um dólar; melhoras nas políticas de 

ensino e de assistência às famílias pobres. Entretanto, ainda não há acesso a 

direito básicos para todas as crianças que vivem no Brasil, especialmente 

quando observamos a situação de meninas e meninos negros (pretos e 

pardos), sobretudo os (as) quilombolas, e indígenas; 

  Considerando que as bases dos sistemas de informação são compostas 

por muitos dados, onde a partir destes são construídos indicadores, que 

permitem o planejamento, monitoramento e avaliação das políliticas públicas 

que podem promover o acesso e /ou a melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos à toda população. De acordo com site do IBGE, ao 

mencionar dados do Censo 2010, o quantitativo da população de Salvador que 

se autodeclarou como indígena foi de 7.532 habitantes, não havendo 

informações sobre a faixa etária.  Com isto não é difícil imaginar que 

corresponde a uma pequena parcela da população. Contudo, embora não seja 

grande o número de crianças indígenas que habitam o município de Salvador, 

este plano não as excluiu de ser público alvo das ações propostas: 
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Considerando que encontramos no documento do Planejamento 

Estratégico de Salvador 2017 – 2020 (2017) a afirmativa de que a grande 

maioria das comunidades quilombolas do nosso município enfrenta condições 

precárias de desenvolvimento urbano, sanitário, socioeconômico, educacional 

e de saúde. Para assegurar o acesso às políticas públicas dos principais 

órgãos municipais, a PMS vem identificando e atuando nessas comunidades, 

com vistas a promover o atendimento às crianças, e também, às suas famílias; 

Considerando que no PMPI contempla a ação finalística: Atendendo a 

diversidade – crianças negras, quilombolas e indígenas: é necessário estimular 

à inserção de informações de raça/cor /etnia nos serviços oferecidos pela PMS, 

para possibilitar o monitoramento, a avaliação e a sistematização de 

indicadores numa perspectiva étnico-racial; a permanente inclusão da 

educação para as relações étnico-raciais nas políticas e nos programas 

voltados para a formação continuada dos atores da comunidade escolar das 

crianças da Primeira Infância e dos (as) demais colaboradores (as) da PMS; 

investimento de maiores aportes para o apoio  de ações transversais, onde os 

esforços se agrupam, alimentando um diálogo constante entre os setores do 

poder público municipal, ampliamos as chances da atendermos mais e melhor 

à toda nossa população, principalmente, as famílias de crianças negras, 

quilombolas e indígenas entre zero a seis anos completos; 

Considerando que as metas e estratégias apresentadas abaixo envolvem todos 

os órgãos da PMS, pelo conteúdo transversal das questões étnico-raciais, bem 

como a SEMUR não é um órgão finalístico, a execução das ações propostas 

tem como responsáveis SEMUR, SPMJ, Comitê Técnico do PCRI, SMED, 

SEMGE, CME, NUPER, Comitê Técnico de Supervisão e Acompanhamento 

das Ações de Implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, FGM, SEMPRE 

e CMDCA, a depender das especificidades, as metas e estratégias do eixo que 

envolvem esse foco são apresentadas a seguir. 
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METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO“ATENDENDO AS 
DIVERSIDADES: CRIANÇAS NEGRAS, QUILOMBOLAS E INDÍGENAS” 

 

METAS ESTRATÉGIAS 

Atingir 100% dos registros dos 
atendimentos da PMS às crianças da 
Primeira Infância e /ou a seus familiares 
identificando a raça / cor. 

Realizar levantamento nos instrumentos de registro dos 
atendimentos (prontuários, formulários, fichas de 
identificação entre outros), oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Salvador, identificando se atendem 
satisfatoriamente ao quesito raça/cor (IBGE); 

Implementar ajustes necessários nos casos 
identificados com ausência e/ou algum equívoco, 
sobretudo, notificando os órgãos envolvidos; 

Realizar monitoramento não só do preenchimento do 
quesito raça/cor, mas dos indicadores possibilitados, 
para colaborar na proposição e/ou adequações de 
políticas públicas; 

Garantir que as atividades formativas da 
Educação Infantil contemplem as Leis nº 
10.639/03 e nº 11.645/08, bem como, as 
Diretrizes Curriculares Municipais para 
Educação Escolar Quilombola do Sistema 
Municipal de Ensino de Salvador sejam 
destinadas aos (às) Professores (as) que 
atuam na Educação Infantil e demais 
membros da comunidade escolar, tanto da 
rede pública quanto da particular. 

 

Apoiar evento formativo, com a especificação descrita, a 
cada semestre; 

Realizar, com auxílio inclusive do CME, um 
levantamento das atividades formativas previstas para o 
público específico, para fomentar a criação de eventos 
formativos diretamente ligados às temáticas específicas 
das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, e/ou a sua 
inserção, através de um módulo complementar; 

Promover as atividades formativas sobre as temáticas 
relativas às Leis nº 10.639/03 e 11.645/08 nas 
atividades pedagógicas. 

Implementar estratégias de acompanhamento do 
aproveitamento das formações sobre as temáticas 
relativas às Leis nº 10.639/03 e 11.645/08 nas 
atividades pedagógicas em 100% das unidades 
escolares públicas e privadas do município de Salvador. 

Assegurar que no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Salvador, as atividades de 
qualificação voltadas para os (as) 
colaboradores (as) dos órgãos e ou 
entidades que atendam crianças da 
Primeira Infância e/ou seus familiares, 
sobretudo no  serviços de campo da 
Educação, Saúde e Assistência Social, 
sejam inseridas a temática sobre os 
aspectos da história e da cultura que 
caracterizaram a formação da população 
brasileira, destacando as contribuições dos 
africanos e dos povos  indígenas, no 
âmbito social, econômico, tecnológico e 
político, entre outros. 

Realizar, com auxílio inclusive da Secretaria Municipal 
de Gestão, um levantamento das atividades formativas 
previstas para o público específico, para fomentar a 
criação de eventos formativos diretamente ligados à 
temática, relativas às Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, 
e/ou a sua inserção, através de um módulo 
complementar; 

 

Promover ações de reparação nas escolas 
públicas e privadas do município 
contribuindo com o processo da construção 
e ressignificação da identidade das 

Realizar, com auxílio inclusive do CME, um 
levantamento de materiais didáticos utilizados e/ou 
elaborados pelas unidades escolares, para o público 
específico, principalmente os destinados a atenderem 
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crianças, inclusive destacando 
personalidades negras, quilombolas e 
indígenas. 

 

às determinações das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08; 

Implementar estratégias de acompanhamento e 
avaliação do material pedagógico destinado à Educação 
Infantil, quer tenha sido comprado, recebido de doação 
ou elaborado internamente pela Rede Municipal de 
Ensino, e que estejam relacionados aos conteúdos 
recomendados pelas das Leis nº10.639/03 e 
nº11.645/08. 

Realizar acompanhamento do aproveitamento obtido do 
uso destes materiais pedagógicos relativos às Leis nº 
10.639/03 e 11.645/08 nas atividades pedagógicas. 

Fomentar a promoção de concursos, eventos culturais e 
premiações, voltados para as especificidades da 
Educação Infantil, contemplando as diversas linguagens 
artísticas (artes plásticas, literatura, música, dança, 
teatro, entre outras). 

Apoiar projetos que contemplem concurso e/ou 
premiação com foco nas recomendações das Leis nº 
10.639/03 e nº 11.645/08, e que também incluam 
práticas e hábitos da população quilombola. 
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ENFRENTANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS CRIANÇAS 

 

 Considerando que a Organização Mundial de Saúde afirma que 

violência é o uso da força física ou do poder real ou em ameaça contra si 

próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação; 

Considerando que no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

discorre que: 

“Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.” 

 

 Considerando que o Marco Legal da Primeira Infância prevê no artigo 5º, 

vejamos: 

“Art. 5º Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas 
para a Primeira Infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a 
educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a 
assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o 
lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção 
contra toda forma de violência e de pressão consumista, a 
prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a 
exposição precoce à comunicação mercadológica.” 

 

 Considerando que de acordo com a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 

aduz no artigo 2º sobre a promoção de políticas específicas que garantam os 

direitos humanos da a crianças vítimas ou testemunhas de violência: 

“Art. 2º A criança e o adolescente gozam dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes 
asseguradas a proteção integral e as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde 
física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e 
social, e gozam de direitos específicos à sua condição de 
vítima ou testemunha. Parágrafo único. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios desenvolverão políticas 
integradas e coordenadas que visem a garantir os direitos 
humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações 
domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
abuso, crueldade e opressão.” 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.431-2017?OpenDocument


 

 

92 

  



 

 

93 

METAS E ESTRATÉGIAS RELATIVAS A O EIXO “ENFRENTANDO AS 
VIOLÊNCIAS CONTRA AS CRIANÇAS” 

 

METAS ESTRATÉGIA 

 
Atender crianças vítimas de 
violência e exploração sexual. 

Implantar o Centro de Referência no Atendimento 
Infantojuvenil para escuta especializada de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violências, 
atendendo as peculiaridades de crianças em idade da 
Primeira Infância e as que possuem deficiências. 

Acompanhar as famílias de 
crianças de até 06 anos de idade 
identificados em situação de 
negligência, maus tratos e violência 
domésticas. 

Implementar protocolo de identificação e encaminhamento de 
casos de crianças na Primeira Infância em situação de 
negligência, maus tratos e violência domésticas atendidos 
pelos serviços do município (escolas, USF, CRAS, CREAS 
etc.) 
 
Inserir as famílias identificadas com crianças em idade da 
Primeira Infância em situação de negligência, maus-tratos e 
violência doméstica nos serviços socioassistenciais 
pertinentes. 
 
Ampliar os recursos humanos para atendimento e 
acompanhamento dos casos de crianças em idade da 
Primeira Infância que estão em situação de negligência, 
maus-tratos e violência doméstica, quando necessário, a partir 
da análise do diagnóstico de incidência por território. 
 
Capacitar as(os) profissionais da rede de atendimento do 
município para a identificação, prevenção e articulação com a 
rede intersetorial para as situações de violência contra a 
criança na Primeira Infância. 
 
Realizar campanhas e atividades coletivas acerca da 
prevenção e combate às violências contra a criança na 
Primeira Infância.  
 
Identificação de meninas que estão em situação de violência 
sexual e violações de direitos e cumprimento das metas 
previstas no Plano Integrado de Políticas para meninas e 
adolescentes, apontando às que estão em idade da Primeira 
Infância. 
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

O monitoramento e a avaliação da implementação das políticas públicas 

apresentadas no Plano Municipal pela Primeira Infância é requisito essencial 

para garantir a sua efetivação, sustentabilidade e eficácia, sendo a sua 

importância ressaltada no Marco Legal da Primeira Infância. 

 

Diante da responsabilidade compartilhada do Estado, da família e da 

sociedade pela proteção integral e garantia dos direitos das crianças, o 

monitoramento da implementação do PMPI de igual modo, deverá também ser 

compartilhada, com a participação amplamente democrática dos diferentes 

atores envolvidos, principalmente das crianças. 

 

Neste sentido, faz-se necessário a instituição de uma Rede de 

Assistência Técnica para Monitoramento e Avaliação da implementação do 

PMPI e do acompanhamento dos indicadores de gestão, assim como, das 

metas e ações prioritárias, sob pena de perda de efetividade das políticas 

públicas relacionadas a esse instrumento, devendo ser um processo contínuo, 

desenvolvimento pela Prefeitura e através da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, 

Infância e Juventude – SPMJ. 

 

Ressalta-se que é de extrema importância que ocorram revisões dos 

processos de articulação, gestão e acompanhamento das ações, metas e 

indicadores de resultados pertinentes as políticas do PMPI Salvador e que 

procedam a cada dois anos, proporcionando a revisão, correção e ajustes que 

se percebam indispensáveis pela garantia de maior efetividade das políticas 

públicas abordadas, bem como a atualização da rede de parceiros engajados 

na militância pela garantia dos direitos da Primeira Infância. 
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