
Secretaria Municipal do Trabalho Assistência Social e Direito do Cidadão – SETAD
Coordenadoria de Proteção Social Especial

A Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão 

-SETAD, é responsável pela execução da Política de Assistência do Município 

de  Salvador  atuando  com  crianças,  adolescentes,  famílias  e  indivíduos  em 

Situação de Vulnerabilidade Social e no Carnaval é grande o contingente de 

crianças e adolescentes que submete-se a violações de direitas:

Neste contexto a SETAD tem 04 eixos de atuação.

1. Crianças e adolescentes

1.1. Projeto “O Trabalho Infantil vai Dançar no Carnaval de Salvador”- Cujo 

objetivo é combater o trabalho infantil durante o Carnaval de Salvador, através 

de ações articuladas contra o Poder Público e Sociedade Civil Organizada.

As famílias e indivíduos serão abordados por educadores sociais com vistas a 

sensibilizá-los quanto a riscos do trabalho infantil e oferecer alternativas para a 

retirada da criança e do adolescente da atividade laboral, sendo oferecida uma 

cesta básica, para manutenção das crianças/adolescentes em suas residências. 

Havendo  a  necessidade  de  Acolhimento  Institucional  temporário  serão 

instituídas duas unidades, cujo público alvo será crianças e adolescentes na 

faixa etária de 04 a 12 anos, em situação de trabalho infantil, acompanhadas de 

seus responsáveis. Nestas unidades serão desenvolvidas atividades educativas 

e lúdicas, bem como o oferecimento de 05 refeições diárias. 

1.2 Conselho Tutelar
Serão  instalados  03  Postos  Centralizados  de  atendimento  dos  Conselhos 

Tutelares, nos Circuitos do Carnaval, com objetivo de prestar  atendimento a 

crianças e adolescentes com direitos violados, conforme prevê o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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2. Pessoas com Direitos Violados
Publico:  crianças,  adolescentes,  jovens,  mulheres,  idosos,  pessoas  com 

deficiência e sua famílias.

Oferecerá atendimento individualizado por equipe técnica.

3. Pessoa com Deficiência
Acompanhar e orientar a pessoa com deficiência que estarão comercializando 

produtos em barracas localizadas na Praça Bahia Sol – Ondina.

Verificar as condições de acessibilidade nos principais pontos dos Circuitos do 

Carnaval.

4. População em Situação de Rua

Desenvolver  ações que  visam  atendimento e abrigamento  da população em 

situação  de  rua,  bem como  migrantes,  por  equipes  de  abordagem  de  rua, 

formada  por  profissionais  com  formações  variadas,  que  realizam  a 

sensibilização e encaminhamento para unidades de acolhimento ou retorno a 

família ou cidade de origem, com o fornecimento de passagens.
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Atividade Endereços

Projeto “O Trabalho Infantil vai Dançar no 

Carnaval de Salvador”

 Circuito Centro – Escola Paroquial Santana / Ladeira de Santana, nº 35  - Nazaré 

- Capacidade para 40 crianças/adolescentes de 04 a 12 anos;

 Circuito Barra/Ondina  –  CIAC,  Rua do  Corte Grande – Alto de Ondina (Esta 

Unidade  será  administrada  pela  SEDES)  –  capacidade  para  80 

crianças/adolescentes

Conselho Tutelar
 Posto SETAD – Rua Chile nº 03;

 Sede do CMDCA – Ladeira dos Aflitos, nº15;

 Escola Santa Terezinha – Avenida Centenário nº 2829 - Chame Chame

Pessoas com Direitos Violados
 Rua Augusto França, 122 - Dois de Julho 

Telefone: 3322-0175

Informações e Apoio (Praticáveis) 

 Largo do Camarão (Ondina)

 Jardim Suspenso (Campo Grande)

 Estacionamento ao lado Shopping Barra 
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