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CARTA DO
PREFEITO

É com muito entusiasmo que apresentamos o nosso 
Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente 
(PDTCI), que define as linhas da política pública de 
tecnologia para a capital baiana nos próximos 30 
anos. Trata-se de um trabalho fundamental para o 
planejamento e desenvolvimento da nossa cidade, 
que envolveu a participação de vários órgãos e 
secretarias da gestão municipal.

Como se sabe, nossa gestão sempre busca a partici-
pação da sociedade, por isso tivemos o cuidado de 
contemplar, neste Plano Diretor, as diversas contri-
buições institucionais e comunitárias, buscando 
sempre a consolidação de um consenso.

Trago comigo a convicção de que nenhuma cidade 
no mundo poderá ostentar o título de Cidade Inteli-
gente se os seus cidadãos não tiverem acesso amplo 
e fácil, por meio digital, aos serviços públicos.

Salvador já é a cidade mais inteligente da região 
Nordeste, segundo o Ranking Connected Smart 
Cities 2021, e está entre as 10 primeiras posições no 
país. Entre as soluções e serviços inteligentes já ofe-
recidos, destacam-se o Centro de Controle Opera-
cional (CCO) como referência nacional, o atendi-
mento ao cidadão por meio de aplicativo e site da 
prefeitura, a matrícula escolar na rede pública online, 
o agendamento online de consulta na rede pública 
de saúde, o sistema de iluminação inteligente, a 
bilhetagem eletrônica no transporte público, semá-
foros inteligentes, entre outras soluções. Nossa 
cidade também conta com 2 polos tecnológicos e 6 
incubadoras de negócios.

Nossa meta é acelerar essa transformação e fazer 
nos próximos três anos o que só iríamos atingir em 
30. É uma meta ambiciosa, mas necessária. Cidades 
inteligentes trazem benefícios diretos aos seus cida-
dãos em áreas fundamentais como mobilidade, 

CARTA DO PREFEITO

urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, 
economia, educação, saúde, segurança e empreen-
dedorismo.

Nesse caminho que já estamos trilhando – e de 
forma cada vez mais acelerada –, importante desta-
carmos a iminente implantação da infovia municipal, 
que estabelecerá a rede de conectividade da cidade 
com a Prefeitura, através de sensores inteligentes de 
trânsito, iluminação e saneamento. Muito em breve, 
virá também o armazenamento em nuvem dos 
dados produzidos pelos sistemas municipais, além 
do observatório da cidadania, que vai intensificar a 
participação dos soteropolitanos na fiscalização dos 
serviços e na tomada de decisões conjuntas com o 
poder público.

É sempre bom lembrar o quanto a tecnologia a ser-
viço da qualidade de vida pode melhorar o dia a dia 
da população. Não é à toa o sucesso do aplicativo 
utilizado pelos passageiros do transporte público, 
que podem saber o exato momento em que o 
ônibus vai passar no seu ponto. Outro excelente 
exemplo é a iluminação em LED dos locais públicos, 
que, além de reduzir o consumo de energia, propor-
ciona maior sensação de segurança a todas as pes-
soas. Além disso, diversos serviços da Secretaria da 
Fazenda de Salvador (Sefaz) são hoje disponibiliza-
dos em meio digital, eliminando a necessidade de 
deslocamento até a sede do órgão, no centro da 
cidade.

Várias outras iniciativas de nossa gestão poderiam 
ser citadas aqui. Mas uma coisa é certa: Salvador não 
é apenas uma das cidades mais lindas do país. A 
nossa capital é também uma Cidade Inteligente. E 
isso não é obra do acaso.

Bruno Reis
Prefeito de Salvador
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SALVADOR,
UMA CIDADE
INTELIGENTE

A capital baiana inicia, a partir do Plano Diretor de 
Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), uma 
nova etapa em sua história, pautada pelo uso racio-
nal dos recursos tecnológicos, sustentabilidade das 
soluções a serem implantadas na cidade e transfor-
mações essenciais associadas a um novo modelo de 
governança. Sua elaboração, a cargo da Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT), é pio-
neira entre as capitais do País, sendo a primeira na 
adoção das normas internacionais de Cidades Inteli-
gentes, editadas pela ISO e recentemente incorpora-
das pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.

O PDTCI materializa a pretensão da Prefeitura Muni-
cipal de tornar Salvador, cada vez mais, uma cidade 
conectada às oportunidades de desenvolvimento e 
de promoção da qualidade de vida de sua popula-
ção. Integra o componente Gestão Digital de Infor-
mações Municipais do Programa de Requalificação 
Urbanística de Salvador – Proquali, voltado à promo-
ção do desenvolvimento cultural e turístico do muni-
cípio, através de ações de desenvolvimento econô-
mico e socioambiental, de conectividade informáti-
ca e de infraestrutura urbana.

Contratado em 2018 e coordenado pela Casa Civil, o 
Proquali conta com investimentos de US$ 75,87 
milhões, financiados pelo CAF - Banco de Desenvol-
vimento da América Latina e com contrapartida mu-
nicipal. Deste total de recursos, cerca de US$ 1 
milhão foi destinado exclusivamente à construção 
do PDTCI, e US$ 12 milhões serão empregados nas 
infraestruturas de TIC habilitadoras das iniciativas da 
Smart City.

As diretrizes estabelecidas para a execução do 
Plano foram definidas de forma a garantir o melhor 
investimento e a sustentabilidade das soluções a 
serem implantadas, considerando, inclusive, a com-

plexa topografia territorial de Salvador.
Desta forma, este Plano estabelece 50 (cinquenta) 
objetivos a serem alcançados pela cidade a curto, 
médio e longo prazos. Entre as metas estabelecidas, 
estão a implantação da nova Infovia Salvador – rede 
de fibra ótica multisserviços –, investimentos em 
processamento em nuvem, sistemas baseados em 
Internet das Coisas, entre outras iniciativas baseadas 
no uso de tecnologia em favor da população mais 
vulnerável, bem como acessibilidade, monitoramen-
to do tráfego e da qualidade da água, inclusão digi-
tal, entre tantas outras ações que, nos próximos 30 
anos, conduzirão Salvador, cada vez mais, à qualifi-
cação de Smart City, assegurando um novo patamar 
de desenvolvimento urbano, econômico e social à 
cidade.

Luiz Antônio Vasconcellos Carreira
Chefe da Casa Civil

Samuel Pereira Araújo
Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia
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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
PLANO DIRETOR
DE TECNOLOGIAS
DA CIDADE
INTELIGENTE

Este Plano Diretor, desenvolvido ao longo de mais 
de dois anos por centenas de servidores públicos de 
diferentes esferas da gestão municipal, busca mate-
rializar os anseios da sociedade soteropolitana e 
definir as diretrizes que balizarão, ao longo dos pró-
ximos trinta anos, o movimento de transformação 
urbana e social da Cidade de Salvador, sob o concei-
to de Smart City (Cidade Inteligente).

Iniciado em janeiro de 2020, ainda na gestão ACM 
Neto, o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inte-
ligente (PDTCI) da capital baiana é pioneiro na 
adoção do arcabouço internacional de normalização 
das Cidades Inteligentes, recentemente incorporado 
pelo Brasil por meio da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas.

Ao longo do processo de elaboração do Plano, 
mesmo com os desafios impostos pela pandemia da 
COVID-19, Salvador se tornou a primeira cidade do 
mundo a diagnosticar o conjunto de indicadores 
urbanos estabelecido pelas normas ABNT NBR ISO 
37120:2021, ABNT NBR ISO 37122:2020 e ABNT NBR 
ISO 37123:2021, permitindo aos gestores municipais 
o atingimento de uma visão inédita quanto à posi-
ção atual de qualidade de serviços, inteligência e 
resiliência de cada setor municipal, bem como a 
identificação precisa das demandas, desafios e prio-
ridades da Smart City – posteriormente convertidas 
nos Objetivos, Metas e Iniciativas da Cidade Inteli-
gente.

Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT e pela 
Companhia de Governança Eletrônica de Salvador - 
COGEL, tendo envolvido mais de duzentos e cin-
quenta servidores de todos os órgãos e entidades 
da Administração Municipal, organizados em Grupos 
de Trabalho temáticos desde o início das atividades 
de diagnóstico. Foram conduzidas oficinas, entrevis-

tas, visitas técnicas nas instalações e equipamentos 
públicos, bem como ciclos de capacitação dos ges-
tores municipais quanto aos temas-chave do pro-
cesso de transformação urbana sob os preceitos de 
Smart City.

Todas as condutas, posturas e serviços que caracte-
rizam, sob a ótica internacional (e brasileira, por 
força da ABNT), a cidade como “inteligente” (ou 
“mais inteligente”) foram colocadas em foco, estu-
dando-se nos Grupos de Trabalho o melhor endere-
çamento específico para a realidade de Salvador, 
tendo em vista a posição atual de inteligência em 
cada entrega pública, os projetos passados e lições 
aprendidas, os impactos de cada conduta “smart” 
sobre os objetivos gerais da Cidade Inteligente, o 
cenário nacional e regional de maturidade da  tecno-
logia em questão, a visão provável da sociedade 
soteropolitana quanto ao serviço inovador, entre 
outros critérios aplicáveis a cada “vertical” (saúde, 
educação, mobilidade, iluminação pública, sanea-
mento básico etc.).

Em linha com a recente normalização internacional, 
foram concebidos objetivos de longo prazo (“Obje-
tivos da Cidade Inteligente”, ou “OCI”), a serem per-
seguidos de modo contínuo, ao longo dos próximos 
trinta anos, independentemente da alternância de 
mandatos ou movimentos na máquina administrati-
va municipal. Trata-se de framework que, como se 
verá no próximo Capítulo, adota os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) como fundamentos 
para a transformação urbana, orientada por propósi-
tos de sustentabilidade que balizam a absorção de 
inovação e tecnologia no serviço público local.
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Para cada Objetivo da Cidade Inteligente, foram atri-
buídos programas, linhas de ação e metas de curto 
prazo (até 2024), assim como indicadores e marcos 
de entrega monitoráveis, que são apresentados 
neste documento.

No total, tem-se a previsão de 75 
programas distribuídos pelos 50 Objetivos 
da Cidade Inteligente, somando o 
montante de R$ 2,1 bilhões entre 
investimentos e dispêndios de custeio dos 
projetos e ações até 2024, já alocados no 
âmbito do Planejamento Estratégico 
2021-2024 e no orçamento municipal.

Tais objetivos, metas e indicadores da Cidade Inteli-
gente de Salvador passarão a ser controlados e mo-
nitorados, ao longo do período de execução do 
Plano, por um inédito sistema de gestão, baseado 
nas recomendações da norma ABNT NBR ISO 
37101:2017 - Desenvolvimento sustentável de comu-
nidades - Sistema de gestão para o desenvolvimento 
sustentável, descrito ao longo deste documento. É a 
primeira vez que uma cidade brasileira molda seu 
programa de Cidade Inteligente neste arcabouço, 
que além de contribuir à continuidade dos progra-
mas, assegura máxima visibilidade quanto aos 
impactos de cada projeto ou iniciativa de inovação 
da gestão municipal sobre os propósitos de susten-
tabilidade e, por conseguinte, sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De modo a habilitar as iniciativas setoriais e trans-
versais da Cidade Inteligente e, com isto, assegurar o 
progressivo atingimento dos OCI, serão conduzidos, 
neste “primeiro ciclo” da Cidade Inteligente de Sal-
vador, investimentos intensivos diretos na requalifi-
cação e expansão das infraestruturas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) da PMS, de 

modo a dotar a Administração Municipal, até 2024, 
das chamadas “infraestruturas inteligentes”, destina-
das a suportar, com sustentabilidade, o programa de 
longo prazo da Smart City.

As infraestruturas inteligentes, de uso compartilha-
do por todos os órgãos e entidades prestadores de 
serviços – e cujo provimento competirá à SEMIT –, 
abrangerão a nova Infovia da Cidade Inteligente, a 
nova Nuvem Urbana da Cidade Inteligente, assim 
como um novo Centro de Inteligência Municipal, 
descritos neste documento. Aliados à capacitação e 
expansão de recursos humanos, tais investimentos 
garantirão o atingimento de níveis de resiliência e 
segurança cibernética adequados à magnitude do 
programa de Cidade Inteligente de Salvador, entre-
gando-se novos patamares de serviço às iniciativas 
setoriais (telemedicina, semaforização inteligente, 
conectividade pública, mobilidade conectada, entre 
outras).

Assim, este Plano Diretor, com a missão de colocar 
em pauta permanente em Salvador, pelos próximos 
trinta anos, todas as condutas-chave de uma Cidade 
Inteligente, se integra aos diversos instrumentos 
vigentes de planejamento da cidade, a exemplo do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
instituído pela Lei Municipal nº 9.069, de 30 de junho 
de 2016, da Política Municipal de Inovação, instituída 
pela Lei Municipal nº 9.534, de 11 de agosto de 2020, 
do Plano Salvador 500, da Estratégia de Resiliência 
de Salvador (Salvador Resiliente), do Plano Munici-
pal de Educação (PME), instituído pela Lei Municipal 
nº 9.105, de 29 de julho de 2016, da Política Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
instituída pela Lei Municipal nº 8.915, de 25 de setem-
bro de 2015, do Plano de Mitigação e Adaptação às 
Mudanças Climáticas (PMAMC), do Estatuto da 
Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Reli-
giosa, instituído pela Lei Municipal nº 9.451, de 27 de 
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junho de 2019, do Plano Municipal de Políticas e 
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), instituído 
pelo Decreto Municipal nº 32.089, de 26 de dezem-
bro de 2019, da Política Municipal de Mobilidade 
Urbana Sustentável, instituída pela Lei Municipal nº 
9.374, de 05 de julho de 2018, entre muitos outros, 
de forma harmônica e sempre buscando potenciali-
zar o atingimento dos objetivos e das metas fixadas 
nos respectivos instrumentos de planejamento seto-
rial, conformando-as aos preceitos de Cidade Inteli-
gente que caracterizam o atual espírito do tempo e 
os avanços recentes e progressivos da Quarta Revo-
lução Industrial.
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SUSTENTÁVEL

CIDADE INTELIGENTE

12

Nos termos da norma ABNT NBR ISO 37122:2020, 
considera-se “Smart City” a “cidade que aumenta o 
ritmo em que proporciona resultados de sustentabi-
lidade social, econômica e ambiental e que responde 
a desafios como mudanças climáticas, rápido cresci-
mento populacional e instabilidades de ordem políti-
ca e econômica, melhorando fundamentalmente a 
forma como engaja a sociedade, aplica métodos de 
liderança colaborativa, trabalha por meio de discipli-
nas e sistemas municipais, e usa informações de 
dados e tecnologias modernas, para fornecer me-
lhores serviços e qualidade de vida para os que 
nela habitam (residentes, empresas, visitantes), 
agora e no futuro previsível, sem desvantagens injus-
tas ou degradação do ambiente natural” (ABNT - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNI-
CAS, 2020).

Tal conceituação, resultante do consenso de espe-
cialistas de mais de oitenta nações (inclusive o 
Brasil), deriva do entendimento – consolidado em 
2016 (ISO 37101:2016, adotada pelo Brasil nos termos 
da norma ABNT NBR ISO 37101:2017) – de que as 
infraestruturas e aplicações tecnológicas adotadas 
nos espaços urbanos devem ser planejadas e execu-
tadas sob um esquema que assuma, como a “filoso-
fia” da cidade, seis propósitos básicos de sustenta-
bilidade, que derivam dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). São eles:

o atratividade: a Cidade Inteligente deve pro-
mover o senso de identidade e de pertencimento 
por parte de cidadãos e outras partes interessadas 
(como a sociedade civil organizada, investidores e 
parceiros da administração pública), promovendo 
valores históricos e culturais em suas iniciativas;

o preservação e melhoria do meio ambiente: a 
Cidade Inteligente deve zelar pelo desempenho am-

biental melhorado, notadamente a redução de gases 
de efeito estufa, proteção, recuperação e melhoria 
da diversidade biológica e serviços ecossistêmicos, 
proteção de ecossistemas, diversidade de plantas e 
animais, assim como diversidade genética;

o resiliência: a Cidade Inteligente deve estar em 
condições de se antecipar, mitigar e/ou se adaptar a 
mudanças climáticas, crises e impactos econômicos, 
em sintonia com a evolução social;

o uso responsável de recursos: a Cidade Inteli-
gente deve zelar pela adequada distribuição, gestão 
e consumo de recursos escassos (naturais, humanos 
e financeiros), buscando, ainda, reduzir, reutilizar e 
reciclar materiais e resíduos, inclusive os resíduos 
tecnológicos resultantes dos processos de moderni-
zação da cidade e suas infraestruturas;

o coesão social: a Cidade Inteligente deve 
buscar, por meio de suas iniciativas, a redução das 
desigualdades, bem como promover a acessibilida-
de e o senso de pertencimento a todos
os cidadãos; e 

o bem-estar: a Cidade Inteligente deve zelar 
pelo ambiente urbano seguro e saudável, que valori-
ze a criatividade, a educação e o capital humano, de 
modo a promover a prosperidade e, em última 
instância, a qualidade de vida e a felicidade de seus 

Assim, independentemente do grau tecnológico ine-
rente ao serviço ou utilidade pública da Smart City, 
este será “smart” à medida em que contribua para 
um ou mais destes propósitos de sustentabilidade – 
assim sendo medido, monitorado e reportado. A tec-
nologia, portanto, é vista como meio para o aprimo-
ramento dos resultados de sustentabilidade da 
comunidade urbana e, por conseguinte, melhora-
mento da qualidade de vida dos cidadãos



CIDADE
INTELIGENTE
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
COMO VETORES PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

CIDADE INTELIGENTE

12

Nos termos da norma ABNT NBR ISO 37122:2020, 
considera-se “Smart City” a “cidade que aumenta o 
ritmo em que proporciona resultados de sustentabi-
lidade social, econômica e ambiental e que responde 
a desafios como mudanças climáticas, rápido cresci-
mento populacional e instabilidades de ordem políti-
ca e econômica, melhorando fundamentalmente a 
forma como engaja a sociedade, aplica métodos de 
liderança colaborativa, trabalha por meio de discipli-
nas e sistemas municipais, e usa informações de 
dados e tecnologias modernas, para fornecer me-
lhores serviços e qualidade de vida para os que 
nela habitam (residentes, empresas, visitantes), 
agora e no futuro previsível, sem desvantagens injus-
tas ou degradação do ambiente natural” (ABNT - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNI-
CAS, 2020).

Tal conceituação, resultante do consenso de espe-
cialistas de mais de oitenta nações (inclusive o 
Brasil), deriva do entendimento – consolidado em 
2016 (ISO 37101:2016, adotada pelo Brasil nos termos 
da norma ABNT NBR ISO 37101:2017) – de que as 
infraestruturas e aplicações tecnológicas adotadas 
nos espaços urbanos devem ser planejadas e execu-
tadas sob um esquema que assuma, como a “filoso-
fia” da cidade, seis propósitos básicos de sustenta-
bilidade, que derivam dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). São eles:

o atratividade: a Cidade Inteligente deve pro-
mover o senso de identidade e de pertencimento 
por parte de cidadãos e outras partes interessadas 
(como a sociedade civil organizada, investidores e 
parceiros da administração pública), promovendo 
valores históricos e culturais em suas iniciativas;

o preservação e melhoria do meio ambiente: a 
Cidade Inteligente deve zelar pelo desempenho am-

biental melhorado, notadamente a redução de gases 
de efeito estufa, proteção, recuperação e melhoria 
da diversidade biológica e serviços ecossistêmicos, 
proteção de ecossistemas, diversidade de plantas e 
animais, assim como diversidade genética;

o resiliência: a Cidade Inteligente deve estar em 
condições de se antecipar, mitigar e/ou se adaptar a 
mudanças climáticas, crises e impactos econômicos, 
em sintonia com a evolução social;

o uso responsável de recursos: a Cidade Inteli-
gente deve zelar pela adequada distribuição, gestão 
e consumo de recursos escassos (naturais, humanos 
e financeiros), buscando, ainda, reduzir, reutilizar e 
reciclar materiais e resíduos, inclusive os resíduos 
tecnológicos resultantes dos processos de moderni-
zação da cidade e suas infraestruturas;

o coesão social: a Cidade Inteligente deve 
buscar, por meio de suas iniciativas, a redução das 
desigualdades, bem como promover a acessibilida-
de e o senso de pertencimento a todos
os cidadãos; e 

o bem-estar: a Cidade Inteligente deve zelar 
pelo ambiente urbano seguro e saudável, que valori-
ze a criatividade, a educação e o capital humano, de 
modo a promover a prosperidade e, em última 
instância, a qualidade de vida e a felicidade de seus 

Assim, independentemente do grau tecnológico ine-
rente ao serviço ou utilidade pública da Smart City, 
este será “smart” à medida em que contribua para 
um ou mais destes propósitos de sustentabilidade – 
assim sendo medido, monitorado e reportado. A tec-
nologia, portanto, é vista como meio para o aprimo-
ramento dos resultados de sustentabilidade da 
comunidade urbana e, por conseguinte, melhora-
mento da qualidade de vida dos cidadãos



CIDADE INTELIGENTE

14

As iniciativas destinadas à materialização progressi-
va dos Objetivos da Cidade Inteligente podem assu-
mir diferentes formatos, a depender de seu estágio 
de maturidade e de aspectos intrínsecos ao órgão 
ou entidade condutor da iniciativa, a exemplo de:

o desenvolvimento de estudos preliminares, 
inclusive com a participação da academia, de em-
presas de base tecnológica, startups e do ecossiste-
ma de inovação em geral, na forma da legislação e 
do regulamento;

o experimentação de solução inovadora em 
sandbox;

o contratação de solução inovadora, na forma 
do art. 12 e seguintes da Lei Complementar Federal 
nº 182, de 1º de junho de 2021 (Marco Legal das Star-
tups e do Empreendedorismo Inovador);

o estruturação de projeto, em quaisquer das 
modalidades admitidas pela legislação federal e mu-
nicipal, inclusive contratos de parcerias de longo 
prazo, na forma da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, e da Lei Municipal nº 6.975, de 
26 de janeiro de 2006;

o processo competitivo e contratação de proje-
to;

o execução de projeto e monitoramento de 
resultados; ou

o desenvolvimento de instrumento de planeja-
mento setorial.

Todas as modalidades de iniciativas acima exemplifi-
cadas deverão ser modeladas em processo de “co-
criação” com a sociedade soteropolitana, o que será 
viabilizado por meio de canais de oitiva inteligente 
da população – inclusive por meio das redes sociais 
–, audiências e consultas públicas, na forma da legis-
lação, além da participação dos Conselhos temáti-
cos (ex.: Conselho Municipal de Saúde, Conselho Mu-
nicipal do Idoso, Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Salvador, Conselho Muni-
cipal da Mulher, entre muitos outros).

Vejamos, a seguir, os 50 Objetivos da Cidade Inteli-
gente de Salvador, bem como as metas e iniciativas 
programadas até 2024 para seu progressivo atingi-
mento.

Assim, independentemente do grau tecnológico ine-
rente ao serviço ou utilidade pública da Smart City, 
este será “smart” à medida em que contribua para 
um ou mais destes propósitos de sustentabilidade – 
assim sendo medido, monitorado e reportado. A tec-
nologia, portanto, é vista como meio para o aprimo-
ramento dos resultados de sustentabilidade da 
comunidade urbana e, por conseguinte, melhora-
mento da qualidade de vida dos cidadãos.

Desta forma, quando se aborda, neste Plano, por 
exemplo, projetos de telegestão de luminárias 
públicas (vide OCI 28), em que o principal atributo 
“smart” consiste na economia energética e eficiência 
operacional proporcionadas pelos dispositivos e 
sistemas instalados nos pontos de iluminação públi-
ca, está-se tutelando, de forma expressa, o propósi-
to de sustentabilidade de uso responsável de recur-
sos. Tais projetos e iniciativas de telegestão, portan-
to, serão monitorados e acompanhados, no âmbito 
do PDTCI, sob a ótica deste propósito de sustentabi-
lidade, e terão seu impacto permanentemente aferi-
do neste contexto, no âmbito do sistema de gestão 
ISO 37101.

ODS
OCI
Objetivos da
Cidade inteligente

Metas e 
Iniciativas da
Cidade Inteligente
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São apresentados, a seguir, os 50 Objetivos da 
Cidade Inteligente (OCI) de Salvador, a serem perse-
guidos de modo contínuo, ao longo dos próximos 
trinta anos, mediante iniciativas e ações que assegu-
rem seu progressivo atingimento e os consequentes 
incrementos nos resultados de sustentabilidade da 
Smart City.

Sua numeração reflete o ranking do Índice de Evolu-
ção Demandada (IED) de cada OCI, metodologia 
adotada na fase de concepção do Plano que pontua 
sob diferentes vieses a urgência e prioridade a ser 
dispensada a cada tema da Cidade Inteligente, 
sendo que, considerados os trinta anos de vigência 
deste planejamento, todos os cinquenta Objetivos 
da Cidade Inteligente deverão receber atenção das 
gestões públicas e endereçamento de iniciativas 
concretas que os materializem progressivamente.

Cada OCI é apresentado em uma ficha individualiza-
da, que contempla, na parte esquerda, sua numera-
ção, apelido, ODS relacionados e conjuntos de indi-
cadores afetados pelo OCI (ABNT NBR ISO 
37120:2021, ABNT NBR ISO 37122:2020 e/ou ABNT 
NBR ISO 37123:2021); e, na parte direita, o texto inte-
gral do objetivo, bem como os propósitos de susten-
tabilidade aos quais está associado e sob os quais 

será monitorado, no âmbito do Sistema de Gestão 
para o Desenvolvimento Sustentável ISO 37101 de 
Salvador (SGDS SALVADOR).

Praticamente todas as metas e iniciativas associadas 
aos OCI estão previstas, também, no Planejamento 
Estratégico 2021-2024, bem como em Planos seto-
riais específicos, como o Programa Bairro Novo, o 
Programa Vida Nova e o Plano de Mitigação e Adap-
tação às Mudanças do Clima em Salvador, como 
indicado pelos ícones específicos ao lado das deno-
minações dos programas. Programas, metas e inicia-
tivas inauguradas pelo PDTCI também são assim 
sinalizadas.

São apresentadas, também, metas e iniciativas asso-
ciadas aos OCI que já se encontram previstas no Pla-
nejamento Estratégico 2021-2024, bem como em 
Planos setoriais específicos, como o Programa 
Bairro Novo, o Programa Vida Nova e o Plano de 
Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em 
Salvador, como indicado pelos ícones específicos ao 
lado das denominações dos programas. Destaca-se 
que os orçamentos apresentados refletem as esti-
mativas de dispêndios, em consonância com o Pla-
nejamento Estratégico 2021-2024.

50 OBJETIVOS
DA CIDADE
INTELIGENTE
ELEVANDO A SMART CITY
A POLÍTICA DE ESTADO
EM SALVADOR

OBJETIVOS DA CIDADE INTELIGENTE

METAS E INICIATIVAS DA CIDADE INTELIGENTE

2021-2024          2025-2028          2029-2032          2023-2036          2037-2040          2041-2044          2045-2048

OBJETIVOS DA CIDADE INTELIGENTE

 2049-2052
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São apresentados, a seguir, os 50 Objetivos da 
Cidade Inteligente (OCI) de Salvador, a serem perse-
guidos de modo contínuo, ao longo dos próximos 
trinta anos, mediante iniciativas e ações que assegu-
rem seu progressivo atingimento e os consequentes 
incrementos nos resultados de sustentabilidade da 
Smart City.

Sua numeração reflete o ranking do Índice de Evolu-
ção Demandada (IED) de cada OCI, metodologia 
adotada na fase de concepção do Plano que pontua 
sob diferentes vieses a urgência e prioridade a ser 
dispensada a cada tema da Cidade Inteligente, 
sendo que, considerados os trinta anos de vigência 
deste planejamento, todos os cinquenta Objetivos 
da Cidade Inteligente deverão receber atenção das 
gestões públicas e endereçamento de iniciativas 
concretas que os materializem progressivamente.

Cada OCI é apresentado em uma ficha individualiza-
da, que contempla, na parte esquerda, sua numera-
ção, apelido, ODS relacionados e conjuntos de indi-
cadores afetados pelo OCI (ABNT NBR ISO 
37120:2021, ABNT NBR ISO 37122:2020 e/ou ABNT 
NBR ISO 37123:2021); e, na parte direita, o texto inte-
gral do objetivo, bem como os propósitos de susten-
tabilidade aos quais está associado e sob os quais 

será monitorado, no âmbito do Sistema de Gestão 
para o Desenvolvimento Sustentável ISO 37101 de 
Salvador (SGDS SALVADOR).

Praticamente todas as metas e iniciativas associadas 
aos OCI estão previstas, também, no Planejamento 
Estratégico 2021-2024, bem como em Planos seto-
riais específicos, como o Programa Bairro Novo, o 
Programa Vida Nova e o Plano de Mitigação e Adap-
tação às Mudanças do Clima em Salvador, como 
indicado pelos ícones específicos ao lado das deno-
minações dos programas. Programas, metas e inicia-
tivas inauguradas pelo PDTCI também são assim 
sinalizadas.

São apresentadas, também, metas e iniciativas asso-
ciadas aos OCI que já se encontram previstas no Pla-
nejamento Estratégico 2021-2024, bem como em 
Planos setoriais específicos, como o Programa 
Bairro Novo, o Programa Vida Nova e o Plano de 
Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima em 
Salvador, como indicado pelos ícones específicos ao 
lado das denominações dos programas. Destaca-se 
que os orçamentos apresentados refletem as esti-
mativas de dispêndios, em consonância com o Pla-
nejamento Estratégico 2021-2024.

50 OBJETIVOS
DA CIDADE
INTELIGENTE
ELEVANDO A SMART CITY
A POLÍTICA DE ESTADO
EM SALVADOR

OBJETIVOS DA CIDADE INTELIGENTE

METAS E INICIATIVAS DA CIDADE INTELIGENTE

2021-2024          2025-2028          2029-2032          2023-2036          2037-2040          2041-2044          2045-2048

OBJETIVOS DA CIDADE INTELIGENTE

 2049-2052

16



Cidade
Data-Driven

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

materializar, progressiva e continuamente, o conceito 
de cidade data-driven (guiada por dados), enquanto 

instrumento de apoio à tomada de decisão e 
formulação de políticas públicas voltadas à Cidade 

Inteligente, por meio de infraestruturas e estratégias 
que ampliem exponencialmente a capacidade de 
processamento, armazenamento, promoção de 
interoperabilidade e integração entre sistemas 

empregados nos serviços prestados à população, 
sempre resguardando-se a segurança cibernética 

inerente às classes de riscos das aplicações, de forma a 
maximizar a qualidade da experiência urbana, bem 
como coibir silos digitais na Cidade Inteligente de 

Salvador

SGDSSALVADOR



Cidade
Data-Driven

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

materializar, progressiva e continuamente, o conceito 
de cidade data-driven (guiada por dados), enquanto 

instrumento de apoio à tomada de decisão e 
formulação de políticas públicas voltadas à Cidade 

Inteligente, por meio de infraestruturas e estratégias 
que ampliem exponencialmente a capacidade de 
processamento, armazenamento, promoção de 
interoperabilidade e integração entre sistemas 

empregados nos serviços prestados à população, 
sempre resguardando-se a segurança cibernética 

inerente às classes de riscos das aplicações, de forma a 
maximizar a qualidade da experiência urbana, bem 
como coibir silos digitais na Cidade Inteligente de 

Salvador

SGDSSALVADOR



A aprovação e a publicação 
do Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI), 
como política pública municipal, vão 
propiciar o desenvolvimento integrado 
e as práticas de segurança, resiliência, 
escalabilidade e compatibilidade. 
O projeto Prefeitura Digital permitirá 
a implantação de infraestruturas 
de conectividade, computação e do 
centro de inteligência e irá acelerar os 
processos para a transformação 
de Salvador em Cidade Inteligente.

LINHAS DE AÇÃO

• Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI);

• Implantar a infraestrutura de 
conectividade segura com e sem fio;

• Implantar as infraestruturas 
de computação em nuvem híbrida, 
seguras e redundantes;

• Implantar a infraestrutura do 
Centro de Inteligência Municipal;

• Integrar as diversas bases de dados 
da Prefeitura de Salvador;

• Contratar e implantar um sistema 
de comunicação corporativa para 
suporte ao trabalho presencial e 
remoto dos colaboradores municipais;

• Contratar reforço institucional, 
adquirir equipamentos e demais 
necessidades técnicas e administrativas 
da COGEL e SEMIT;

• Definir modelos e padrões para uma 
linguagem digital única da Prefeitura.

META ASSOCIADA

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Plano Diretor 
de Tecnologias da Cidade Inteligente 
(PDTCI) aprovado e publicado;

ORÇAMENTO

• Janeiro de 2023 – Base de dados 
da Prefeitura unificada;

• Fevereiro de 2023 – Sistema 
de comunicação corporativa 
da Prefeitura implantado;

• Janeiro de 2024 – Infraestrutura 
de computação em nuvem híbrida 
segura e redundante para 
a Prefeitura implantada;

• Abril de 2024 – Infraestrutura 
do Centro de Inteligência 
Municipal implantada;

• Dezembro de 2024 – Infraestrutura 
de comunicação banda larga em toda 
a Prefeitura implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.200 70.000 102.200

Custeio 43.300 - 43.300

Total 75.500 70.000 145.500

METAS E PROJETOS 2021-2024

ORÇAMENTO

O projeto vai realizar o 
georreferenciamento e mapeamento 
da rede socioassistencial, o que 
possibilitará a gestão de informações 
relativas ao tipo, volume e padrões 
de qualidade dos serviços públicos 
e privados ofertados à população. 
A iniciativa vai contribuir para 
monitorar a realidade do município 
e subsidiará a Prefeitura na definição 
de medidas e ações assistenciais.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar o núcleo 
de desenvolvimento do sistema 
informatizado;

• Construir um sistema 
de informação gerencial com módulos 
para os serviços de CRAS, CREAS, 
Centro Pop, Abordagem Social 
e Acolhimento Institucional;

• Georreferenciar a rede 
socioassistencial, qualificando 
as informações territorializadas;

• Aprimorar o monitoramento 
e a avaliação da rede socioassistencial 
pública e privada (Organizações 
da Sociedade Civil) e do Sistema 
de Informações.

META ASSOCIADA

• Implantar o Observatório 
de Vigilância Socioassistencial 
com informação territorializada.

MARCO DE ENTREGA

• Dezembro de 2024 – Sala de situação 
socioassistencial inaugurada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 715 715

Custeio 3.844 - 3.844

Total 3.844 715 4.559

Plano Estratégico
2021-2024



A aprovação e a publicação 
do Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI), 
como política pública municipal, vão 
propiciar o desenvolvimento integrado 
e as práticas de segurança, resiliência, 
escalabilidade e compatibilidade. 
O projeto Prefeitura Digital permitirá 
a implantação de infraestruturas 
de conectividade, computação e do 
centro de inteligência e irá acelerar os 
processos para a transformação 
de Salvador em Cidade Inteligente.

LINHAS DE AÇÃO

• Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI);

• Implantar a infraestrutura de 
conectividade segura com e sem fio;

• Implantar as infraestruturas 
de computação em nuvem híbrida, 
seguras e redundantes;

• Implantar a infraestrutura do 
Centro de Inteligência Municipal;

• Integrar as diversas bases de dados 
da Prefeitura de Salvador;

• Contratar e implantar um sistema 
de comunicação corporativa para 
suporte ao trabalho presencial e 
remoto dos colaboradores municipais;

• Contratar reforço institucional, 
adquirir equipamentos e demais 
necessidades técnicas e administrativas 
da COGEL e SEMIT;

• Definir modelos e padrões para uma 
linguagem digital única da Prefeitura.

META ASSOCIADA

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Plano Diretor 
de Tecnologias da Cidade Inteligente 
(PDTCI) aprovado e publicado;

ORÇAMENTO

• Janeiro de 2023 – Base de dados 
da Prefeitura unificada;

• Fevereiro de 2023 – Sistema 
de comunicação corporativa 
da Prefeitura implantado;

• Janeiro de 2024 – Infraestrutura 
de computação em nuvem híbrida 
segura e redundante para 
a Prefeitura implantada;

• Abril de 2024 – Infraestrutura 
do Centro de Inteligência 
Municipal implantada;

• Dezembro de 2024 – Infraestrutura 
de comunicação banda larga em toda 
a Prefeitura implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.200 70.000 102.200

Custeio 43.300 - 43.300

Total 75.500 70.000 145.500

METAS E PROJETOS 2021-2024

ORÇAMENTO

O projeto vai realizar o 
georreferenciamento e mapeamento 
da rede socioassistencial, o que 
possibilitará a gestão de informações 
relativas ao tipo, volume e padrões 
de qualidade dos serviços públicos 
e privados ofertados à população. 
A iniciativa vai contribuir para 
monitorar a realidade do município 
e subsidiará a Prefeitura na definição 
de medidas e ações assistenciais.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar o núcleo 
de desenvolvimento do sistema 
informatizado;

• Construir um sistema 
de informação gerencial com módulos 
para os serviços de CRAS, CREAS, 
Centro Pop, Abordagem Social 
e Acolhimento Institucional;

• Georreferenciar a rede 
socioassistencial, qualificando 
as informações territorializadas;

• Aprimorar o monitoramento 
e a avaliação da rede socioassistencial 
pública e privada (Organizações 
da Sociedade Civil) e do Sistema 
de Informações.

META ASSOCIADA

• Implantar o Observatório 
de Vigilância Socioassistencial 
com informação territorializada.

MARCO DE ENTREGA

• Dezembro de 2024 – Sala de situação 
socioassistencial inaugurada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 715 715

Custeio 3.844 - 3.844

Total 3.844 715 4.559

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

O apoio direto e indireto às atividades 
e produtos culturais da cidade 
beneficia uma ampla cadeia produtiva 
da cultura que inclui, além de artistas 
e agentes culturais, profissionais 
liberais de diferentes áreas. 
Este projeto visa ampliar o volume 
de linhas de investimento para atingir 
um maior quantitativo de beneficiários 
e promover a qualificação do setor.

LINHAS DE AÇÃO

• Publicar e lançar o edital 
Arte Todo Dia, premiação anual 
aos projetos de pequeno porte;

• Publicar e lançar o edital Gregórios, 
edital de patrocínio;

• Publicar e lançar o edital Fábrica de 
Musicais, edital bienal de patrocínio;

• Publicar e lançar edital Wally 
Salomão – projetos continuados, 
edital de apoio por triênio;

• Publicar e lançar o edital 
Bienal Salvador Cine;

• Desenvolver o Sistema Municipal 
de Informações de Indicadores 
Culturais de Salvador (SMIIC Salvador).

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade 
de beneficiários atendidos a partir 
do fortalecimento das políticas de 
desenvolvimento cultural da FGM.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VI publicado;

• Dezembro de 2022 – Edital 
Wally Salomão – projetos 
continuados publicado;

• Dezembro de 2022 – Licitação 
para implantar o escritório 
do audiovisual soteropolitano 
Salvador Filmes publicada;

• Junho de 2023 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VII publicado;

• Junho de 2023 – Plataforma 
do Sistema Municipal de Informações 
de Indicadores Culturais lançada;

• Dezembro de 2023 – Festival 
Audiovisual Salvador Cine realizado;

• Dezembro de 2023 – Edital 
Gregórios – Ano IV publicado;

• Junho de 2024 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VIII publicado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 12.468 - 12.468

Custeio 189 - 189

Total 12.657 - 12.657

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

O apoio direto e indireto às atividades 
e produtos culturais da cidade 
beneficia uma ampla cadeia produtiva 
da cultura que inclui, além de artistas 
e agentes culturais, profissionais 
liberais de diferentes áreas. 
Este projeto visa ampliar o volume 
de linhas de investimento para atingir 
um maior quantitativo de beneficiários 
e promover a qualificação do setor.

LINHAS DE AÇÃO

• Publicar e lançar o edital 
Arte Todo Dia, premiação anual 
aos projetos de pequeno porte;

• Publicar e lançar o edital Gregórios, 
edital de patrocínio;

• Publicar e lançar o edital Fábrica de 
Musicais, edital bienal de patrocínio;

• Publicar e lançar edital Wally 
Salomão – projetos continuados, 
edital de apoio por triênio;

• Publicar e lançar o edital 
Bienal Salvador Cine;

• Desenvolver o Sistema Municipal 
de Informações de Indicadores 
Culturais de Salvador (SMIIC Salvador).

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade 
de beneficiários atendidos a partir 
do fortalecimento das políticas de 
desenvolvimento cultural da FGM.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VI publicado;

• Dezembro de 2022 – Edital 
Wally Salomão – projetos 
continuados publicado;

• Dezembro de 2022 – Licitação 
para implantar o escritório 
do audiovisual soteropolitano 
Salvador Filmes publicada;

• Junho de 2023 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VII publicado;

• Junho de 2023 – Plataforma 
do Sistema Municipal de Informações 
de Indicadores Culturais lançada;

• Dezembro de 2023 – Festival 
Audiovisual Salvador Cine realizado;

• Dezembro de 2023 – Edital 
Gregórios – Ano IV publicado;

• Junho de 2024 – Edital 
Arte Todo Dia – Ano VIII publicado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 12.468 - 12.468

Custeio 189 - 189

Total 12.657 - 12.657

Plano Estratégico
2021-2024



Internet das
Coisas (IoT) no
Ambiente Urbano

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

SGDSSALVADOR

Implementar, de forma segura, progressiva e escalável, 
infraestrutura que habilite aplicações baseadas em 
Internet das Coisas (IoT) no ambiente urbano de 

Salvador, por meio de dispositivos que maximizem a 
capacidade de comunicação, sensoriamento, atuação, 
coleta, armazenamento e processamento de dados da 
cidade (Cidade Data-Driven), proporcionando-se maior 

consciência situacional à gestão municipal e, assim, 
decisões mais ágeis e acertadas na Cidade Inteligente 

de Salvador.



Internet das
Coisas (IoT) no
Ambiente Urbano

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

SGDSSALVADOR

Implementar, de forma segura, progressiva e escalável, 
infraestrutura que habilite aplicações baseadas em 
Internet das Coisas (IoT) no ambiente urbano de 

Salvador, por meio de dispositivos que maximizem a 
capacidade de comunicação, sensoriamento, atuação, 
coleta, armazenamento e processamento de dados da 
cidade (Cidade Data-Driven), proporcionando-se maior 

consciência situacional à gestão municipal e, assim, 
decisões mais ágeis e acertadas na Cidade Inteligente 

de Salvador.



8 1

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana e segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

O reposicionamento de Salvador 
como destino histórico, cultural, 
musical, religioso, artístico e de 
negócio, bem como a ampliação 
do tempo de permanência do turista 
no Centro Histórico, é o principal 
resultado esperado. A iniciativa 
prevê ações como o fortalecimento 
do Centro de Atendimento ao Turista 
(CAT), a melhoria na sinalização 
turística e a criação de atrativos 
e experiências na região.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a sinalização turística 
do Parque do Centro Histórico;

• Implantar o aplicativo do Parque 
do Centro Histórico;

• Implantar o espaço de receptivo 
turístico do Parque do Centro Histórico;

• Lançar o Parque do Centro 
Histórico Live Tour;

• Criar a campanha Vem pro Centro 
Histórico para o público soteropolitano;

• Lançar a campanha de verão 
no Centro Histórico;

UM MUNDO DE EXPERIÊNCIAS

• Inaugurar Museu Subaquático;

• Implantar Oceanário 
Forte São Marcelo.

META ASSOCIADA

• Implementar 100% das ações 
estratégicas de revitalização 
do Centro Histórico.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Campanha de 
verão no Centro Histórico lançada;

• Dezembro de 2021 – Sinalização 
turística do Parque do Centro 
Histórico implantada;

• Dezembro de 2021 – Aplicativo do 

Parque do Centro Histórico implantado.

• Dezembro de 2021 – Projeto 
de atrações fixas do Parque 
do Centro Histórico implantado;

• Março de 2022 – Museu 
Subaquático inaugurado;

• Dezembro de 2023 – Oceanário 
Forte São Marcelo implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 4.160 5.460 9.620

Custeio 3.040 1.280 4.320

Total 7.200 6.740 13.940

Plano Estratégico
2021-2024



8 1

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana e segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

O reposicionamento de Salvador 
como destino histórico, cultural, 
musical, religioso, artístico e de 
negócio, bem como a ampliação 
do tempo de permanência do turista 
no Centro Histórico, é o principal 
resultado esperado. A iniciativa 
prevê ações como o fortalecimento 
do Centro de Atendimento ao Turista 
(CAT), a melhoria na sinalização 
turística e a criação de atrativos 
e experiências na região.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a sinalização turística 
do Parque do Centro Histórico;

• Implantar o aplicativo do Parque 
do Centro Histórico;

• Implantar o espaço de receptivo 
turístico do Parque do Centro Histórico;

• Lançar o Parque do Centro 
Histórico Live Tour;

• Criar a campanha Vem pro Centro 
Histórico para o público soteropolitano;

• Lançar a campanha de verão 
no Centro Histórico;

UM MUNDO DE EXPERIÊNCIAS

• Inaugurar Museu Subaquático;

• Implantar Oceanário 
Forte São Marcelo.

META ASSOCIADA

• Implementar 100% das ações 
estratégicas de revitalização 
do Centro Histórico.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Campanha de 
verão no Centro Histórico lançada;

• Dezembro de 2021 – Sinalização 
turística do Parque do Centro 
Histórico implantada;

• Dezembro de 2021 – Aplicativo do 

Parque do Centro Histórico implantado.

• Dezembro de 2021 – Projeto 
de atrações fixas do Parque 
do Centro Histórico implantado;

• Março de 2022 – Museu 
Subaquático inaugurado;

• Dezembro de 2023 – Oceanário 
Forte São Marcelo implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 4.160 5.460 9.620

Custeio 3.040 1.280 4.320

Total 7.200 6.740 13.940

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

A proposta do Centro Revitalizado 
é promover a preservação do 
patrimônio histórico, arquitetônico, 
urbanístico e cultural da cidade. 
Para isso, pretende implementar 
funcionalidade aos imóveis e 
incentivar a mobilidade ativa, por 
meio da diversificação do uso do solo 
e da descentralização da oferta de 
empregos e serviços na região.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar o Centro Histórico;

• Requalificar o Patrimônio Histórico, 
Arquitetônico, Urbanístico e Cultural 
da cidade.

META ASSOCIADA

• Elaborar 60 projetos 
de requalificação funcional 
e urbanística das áreas precárias 
e dos espaços e equipamentos 
públicos, dentro do princípio 
de cidade inclusiva e acessível.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 − Projeto de Requalificação do 
Centro Histórico − Rua Forte de São Pedro elaborado;

• Dezembro de 2022 − Projeto de Requalificação do 
Centro Histórico − Programa de Habitação elaborado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.046 - 2.046

Custeio - - -

Total 2.046 - 2.046

1 3 4 1 3 5

Promover a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos regulados, agilizar 
o fluxo de dados e de informações 
e modernizar a Arsal, são as ações 
que serão desenvolvidas por este 
projeto. O objetivo é atender de 
forma mais eficiente aos interesses 
e às expectativas dos usuários dos 
serviços regulados, do concessor 
e das concessionárias.

LINHAS DE AÇÃO

• Alinhar as atividades da ouvidoria 
setorial da Arsal às da Ouvidoria 
Geral do Município e às do programa 
Fala Salvador, com a finalidade de 
aproveitar a plataforma virtual 
já existente na gestão pública 
municipal, integrando e centralizando 
solicitações de informações, elogios, 
reclamações e denúncias;

• Ampliar número e capacitar agentes 
de fiscalização da Arsal para atuação 
no modelo “cidadão fiscal”;

• Ampliar atuação da Arsal, incluindo 
fiscalização de novos serviços;

• Implementar mediação 
administrativa na Arsal, mediante 
recebimento, apuração e solução 
de reclamações dos usuários.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus, realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 900 - 900

Custeio 100 - 100

Total 1.000 - 1.000

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.400 - 2.400

Custeio - - -

Total 2.400 - 2.400

Com o objetivo de prevenir o crime 
e reduzir o sentimento de insegurança 
da população, o Plano prevê ações 
de estruturação física e operacional 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
a implantação de políticas públicas 
preventivas, capacitação e a gestão 
estratégica do sistema de segurança 
pública municipal.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar grupo de trabalho 
institucional;

• Elaborar diagnóstico 
de segurança do município;

• Contratar empresa 
para elaboração do Plano;

• Elaborar o Plano;

• Elaborar legislação 
e implantação de Conselho Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação 
de Observatório Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação de 
Fundo Municipal de Segurança Urbana.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações 
delituosas contra os bens e as 
instalações integrantes do patrimônio 
público do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Resultados 
do diagnóstico de segurança pública 
do município apresentados;

• Setembro de 2022 – Resultados 
do Plano Municipal de Segurança 
e Defesa Social apresentados.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 − Ampliado 
de dois para três o número de serviços 
regulados pela Prefeitura;

• Dezembro de 2023 − Ampliado 
de três para quatro o número de 
serviços regulados pela Prefeitura.

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

A proposta do Centro Revitalizado 
é promover a preservação do 
patrimônio histórico, arquitetônico, 
urbanístico e cultural da cidade. 
Para isso, pretende implementar 
funcionalidade aos imóveis e 
incentivar a mobilidade ativa, por 
meio da diversificação do uso do solo 
e da descentralização da oferta de 
empregos e serviços na região.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar o Centro Histórico;

• Requalificar o Patrimônio Histórico, 
Arquitetônico, Urbanístico e Cultural 
da cidade.

META ASSOCIADA

• Elaborar 60 projetos 
de requalificação funcional 
e urbanística das áreas precárias 
e dos espaços e equipamentos 
públicos, dentro do princípio 
de cidade inclusiva e acessível.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 − Projeto de Requalificação do 
Centro Histórico − Rua Forte de São Pedro elaborado;

• Dezembro de 2022 − Projeto de Requalificação do 
Centro Histórico − Programa de Habitação elaborado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.046 - 2.046

Custeio - - -

Total 2.046 - 2.046

1 3 4 1 3 5

Promover a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos regulados, agilizar 
o fluxo de dados e de informações 
e modernizar a Arsal, são as ações 
que serão desenvolvidas por este 
projeto. O objetivo é atender de 
forma mais eficiente aos interesses 
e às expectativas dos usuários dos 
serviços regulados, do concessor 
e das concessionárias.

LINHAS DE AÇÃO

• Alinhar as atividades da ouvidoria 
setorial da Arsal às da Ouvidoria 
Geral do Município e às do programa 
Fala Salvador, com a finalidade de 
aproveitar a plataforma virtual 
já existente na gestão pública 
municipal, integrando e centralizando 
solicitações de informações, elogios, 
reclamações e denúncias;

• Ampliar número e capacitar agentes 
de fiscalização da Arsal para atuação 
no modelo “cidadão fiscal”;

• Ampliar atuação da Arsal, incluindo 
fiscalização de novos serviços;

• Implementar mediação 
administrativa na Arsal, mediante 
recebimento, apuração e solução 
de reclamações dos usuários.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus, realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 900 - 900

Custeio 100 - 100

Total 1.000 - 1.000

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.400 - 2.400

Custeio - - -

Total 2.400 - 2.400

Com o objetivo de prevenir o crime 
e reduzir o sentimento de insegurança 
da população, o Plano prevê ações 
de estruturação física e operacional 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
a implantação de políticas públicas 
preventivas, capacitação e a gestão 
estratégica do sistema de segurança 
pública municipal.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar grupo de trabalho 
institucional;

• Elaborar diagnóstico 
de segurança do município;

• Contratar empresa 
para elaboração do Plano;

• Elaborar o Plano;

• Elaborar legislação 
e implantação de Conselho Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação 
de Observatório Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação de 
Fundo Municipal de Segurança Urbana.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações 
delituosas contra os bens e as 
instalações integrantes do patrimônio 
público do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Resultados 
do diagnóstico de segurança pública 
do município apresentados;

• Setembro de 2022 – Resultados 
do Plano Municipal de Segurança 
e Defesa Social apresentados.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 − Ampliado 
de dois para três o número de serviços 
regulados pela Prefeitura;

• Dezembro de 2023 − Ampliado 
de três para quatro o número de 
serviços regulados pela Prefeitura.

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

Plano Estratégico
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37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização dos
serviços ao cidadão

SGDSSALVADOR

Promover ampla e progressiva digitalização de 
serviços, canais de atendimento e utilidades públicas 

ao cidadão soteropolitano, bem como a crescente 
oferta destes serviços e utilidades em plataforma 
única, de interface amigável e intuitiva ao cidadão, 

contribuindo ao acesso universal a serviços da Cidade 
Inteligente de Salvador.11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

1 ERRADICAR
A POBREZA



37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização dos
serviços ao cidadão

SGDSSALVADOR

Promover ampla e progressiva digitalização de 
serviços, canais de atendimento e utilidades públicas 

ao cidadão soteropolitano, bem como a crescente 
oferta destes serviços e utilidades em plataforma 
única, de interface amigável e intuitiva ao cidadão, 

contribuindo ao acesso universal a serviços da Cidade 
Inteligente de Salvador.11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

1 ERRADICAR
A POBREZA



1 5 2

Com o objetivo de proporcionar 
ao cidadão uma nova relação com a 
Prefeitura de Salvador, este projeto 
vai concentrar a oferta dos serviços 
dos órgãos municipais em um único 
canal de atendimento integrado, com 
acesso seguro, sem a obrigatoriedade 
de intervenção humana. A iniciativa 
vai desburocratizar e padronizar o 
atendimento à população, e aprimorar 
a gestão dos recursos tecnológicos 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar e ampliar as parcerias, 
convênios e contratos, para realização 
de turmas de capacitação;

• Implantar o Programa 
de Incentivo à Especialização;

• Ampliar a oferta de vagas 
para capacitação de servidores 
em competências necessárias 
ao desempenho das atividades;

• Implementar o piloto 
do projeto Certifica Servidor 
para SEGEPs e NOFs;

• Fortalecer a instrutoria interna.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de servidores capacitados, 
em relação ao quadriênio anterior.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Programa 
de Incentivo à Especialização 
implantado;

• Junho de 2023 – Servidores 
municipais habilitados por meio 
do projeto Certifica Servidor.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 16.340 - 16.340

Custeio 400 - 400

Total 16.740 - 16.740

O projeto vai disponibilizar 35 mil 
unidades habitacionais entre casas e 
apartamentos até 2024, quando mais 
de 200 alvarás de construção para 
empreendimentos não residenciais de 
médio/grande porte também serão 
expedidos e vão acelerar a geração 
de empregos. Esses resultados 
serão possíveis graças à atualização 
da legislação urbanística, com 
identificação de novas regiões para 
expansão econômica da cidade e 
automatização dos processos.

LINHAS DE AÇÃO

• Digitizar 100% dos serviços 
e processos da SEDUR;

• Implantar o Licenciamento de 
Obras em BIM para obras de grande 
porte (acima de 350 m²);

• Adquirir equipamentos e softwares 
para análise de processos digitais;

• Cadastrar/digitalizar os 
processos físicos;

• Revisar a legislação urbana (Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Salvador (PDDU), Lei 
de Ordenamento do Uso e Ocupação 
(PDDU) e Código de Obras);

• Acompanhar os processos 
de Licenciamento de Obras;

• Processar e acompanhar 
as solicitações de benefício fiscal – 
desconto de 50% da Outorga Onerosa.

B22252

• Licenciar 35.000 unidades 
habitacionais e 200 unidades 
comerciais de médio/grande porte 
por meio da modernização da SEDUR 
com a digitização dos licenciamentos 
e da revisão legal para atrair R$ 12 
bilhões em investimentos em obras.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Licenciamento 
de Obras em BIM para obras 
de grande porte implantado;

• Dezembro de 2022 – Minuta 
de revisão da legislação urbana 
elaborada;

• Junho de 2024 – Legislação 
urbana revisada e aprovada;

• Novembro de 2024 – Sistema 
para digitalização dos serviços 
da SEDUR implantado.

Plano Estratégico
2021-2024



1 5 2

Com o objetivo de proporcionar 
ao cidadão uma nova relação com a 
Prefeitura de Salvador, este projeto 
vai concentrar a oferta dos serviços 
dos órgãos municipais em um único 
canal de atendimento integrado, com 
acesso seguro, sem a obrigatoriedade 
de intervenção humana. A iniciativa 
vai desburocratizar e padronizar o 
atendimento à população, e aprimorar 
a gestão dos recursos tecnológicos 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar e ampliar as parcerias, 
convênios e contratos, para realização 
de turmas de capacitação;

• Implantar o Programa 
de Incentivo à Especialização;

• Ampliar a oferta de vagas 
para capacitação de servidores 
em competências necessárias 
ao desempenho das atividades;

• Implementar o piloto 
do projeto Certifica Servidor 
para SEGEPs e NOFs;

• Fortalecer a instrutoria interna.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de servidores capacitados, 
em relação ao quadriênio anterior.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Programa 
de Incentivo à Especialização 
implantado;

• Junho de 2023 – Servidores 
municipais habilitados por meio 
do projeto Certifica Servidor.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 16.340 - 16.340

Custeio 400 - 400

Total 16.740 - 16.740

O projeto vai disponibilizar 35 mil 
unidades habitacionais entre casas e 
apartamentos até 2024, quando mais 
de 200 alvarás de construção para 
empreendimentos não residenciais de 
médio/grande porte também serão 
expedidos e vão acelerar a geração 
de empregos. Esses resultados 
serão possíveis graças à atualização 
da legislação urbanística, com 
identificação de novas regiões para 
expansão econômica da cidade e 
automatização dos processos.

LINHAS DE AÇÃO

• Digitizar 100% dos serviços 
e processos da SEDUR;

• Implantar o Licenciamento de 
Obras em BIM para obras de grande 
porte (acima de 350 m²);

• Adquirir equipamentos e softwares 
para análise de processos digitais;

• Cadastrar/digitalizar os 
processos físicos;

• Revisar a legislação urbana (Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Salvador (PDDU), Lei 
de Ordenamento do Uso e Ocupação 
(PDDU) e Código de Obras);

• Acompanhar os processos 
de Licenciamento de Obras;

• Processar e acompanhar 
as solicitações de benefício fiscal – 
desconto de 50% da Outorga Onerosa.

B22252

• Licenciar 35.000 unidades 
habitacionais e 200 unidades 
comerciais de médio/grande porte 
por meio da modernização da SEDUR 
com a digitização dos licenciamentos 
e da revisão legal para atrair R$ 12 
bilhões em investimentos em obras.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Licenciamento 
de Obras em BIM para obras 
de grande porte implantado;

• Dezembro de 2022 – Minuta 
de revisão da legislação urbana 
elaborada;

• Junho de 2024 – Legislação 
urbana revisada e aprovada;

• Novembro de 2024 – Sistema 
para digitalização dos serviços 
da SEDUR implantado.

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir o estoque  
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

Total

1.911

3.096

Promover o aumento da arrecadação 
e reduzir o estoque da Dívida Ativa 
e do número de ajuizamento de execuções 
fiscais, que congestionam o sistema 
judiciário e geram ineficiência na cobrança 
dos créditos fiscais pela via judicial, 
são os principais objetivos deste projeto.

LINHAS DE AÇÃO

• Identificar débitos sem informações 
mínimas para impedir a inscrição 
de dívidas inconsistentes;

• Formalizar convênios com outros órgãos 
para localização de devedores e com 
cartórios de pessoas, notas e registros 
de imóveis para atualizar os cadastros;

• Atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário;

• Realizar censo lógico da Dívida Ativa;

• Elaborar Projeto de Lei para autorização 
de baixa dos débitos irrecuperáveis 
apontados pelo censo lógico ou por 
comissão constituída para este fim;

• Aumentar a oferta de serviços 
por meio digital;

• Realizar mediação tributária com 
contribuintes para evitar discussões 
administrativas longas e custosas;

• Estruturar núcleo de grandes 
devedores para acompanhar informações 
cadastrais e patrimoniais.

META ASSOCIADA

• Reduzir o estoque da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, em termos 
reais, da Dívida Ativa em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Censo lógico 
da Dívida Ativa realizado;

• Dezembro de 2022 – Núcleo de grandes 
devedores estruturado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes

Investimento 911 1.000

Custeio 3.096 -

Total 4.007 1.000 5.007

Plano Estratégico
2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir o estoque  
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

Total

1.911

3.096

Promover o aumento da arrecadação 
e reduzir o estoque da Dívida Ativa 
e do número de ajuizamento de execuções 
fiscais, que congestionam o sistema 
judiciário e geram ineficiência na cobrança 
dos créditos fiscais pela via judicial, 
são os principais objetivos deste projeto.

LINHAS DE AÇÃO

• Identificar débitos sem informações 
mínimas para impedir a inscrição 
de dívidas inconsistentes;

• Formalizar convênios com outros órgãos 
para localização de devedores e com 
cartórios de pessoas, notas e registros 
de imóveis para atualizar os cadastros;

• Atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário;

• Realizar censo lógico da Dívida Ativa;

• Elaborar Projeto de Lei para autorização 
de baixa dos débitos irrecuperáveis 
apontados pelo censo lógico ou por 
comissão constituída para este fim;

• Aumentar a oferta de serviços 
por meio digital;

• Realizar mediação tributária com 
contribuintes para evitar discussões 
administrativas longas e custosas;

• Estruturar núcleo de grandes 
devedores para acompanhar informações 
cadastrais e patrimoniais.

META ASSOCIADA

• Reduzir o estoque da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, em termos 
reais, da Dívida Ativa em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Censo lógico 
da Dívida Ativa realizado;

• Dezembro de 2022 – Núcleo de grandes 
devedores estruturado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes

Investimento 911 1.000

Custeio 3.096 -

Total 4.007 1.000 5.007

Plano Estratégico
2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



1 4 4 1 4 5

Ampliar a oferta e melhorar a eficiência 
dos serviços ofertados ao cidadão pela 
SEFAZ são os principais objetivos deste 
projeto, que busca disseminar cada vez 
mais o atendimento on-line e a cultura 
de transformação digital entre 
os servidores municipais do órgão.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar a Carta de Serviços da SEFAZ;

• Implantar o Portal do Contribuinte;

• Disponibilizar 100% dos serviços 
da SEFAZ em meios digitais, 
otimizando seus processos 
e tornando-os mais transparentes;

• Implantar dashboards 
de monitoramento de processos;

• Implantar novas opções 
de atendimento virtual;

• Aproximar a SEFAZ 
dos contribuintes, modernizando 
os canais de atendimento.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar em 90% 
o índice de satisfação 
dos contribuintes municipais;

• Digitizar 200 serviços públicos 
disponíveis atualmente no catálogo 
de serviços da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Primeiro serviço 
do Portal do Contribuinte lançado;

• Dezembro de 2021 – Carta 
de Serviços da SEFAZ publicada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 890 1.954 2.844

Custeio - - -

Total 890 1.954 2.844

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir do estoque 
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

E F I C I Ê N C I A

METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



1 4 4 1 4 5

Ampliar a oferta e melhorar a eficiência 
dos serviços ofertados ao cidadão pela 
SEFAZ são os principais objetivos deste 
projeto, que busca disseminar cada vez 
mais o atendimento on-line e a cultura 
de transformação digital entre 
os servidores municipais do órgão.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar a Carta de Serviços da SEFAZ;

• Implantar o Portal do Contribuinte;

• Disponibilizar 100% dos serviços 
da SEFAZ em meios digitais, 
otimizando seus processos 
e tornando-os mais transparentes;

• Implantar dashboards 
de monitoramento de processos;

• Implantar novas opções 
de atendimento virtual;

• Aproximar a SEFAZ 
dos contribuintes, modernizando 
os canais de atendimento.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar em 90% 
o índice de satisfação 
dos contribuintes municipais;

• Digitizar 200 serviços públicos 
disponíveis atualmente no catálogo 
de serviços da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Primeiro serviço 
do Portal do Contribuinte lançado;

• Dezembro de 2021 – Carta 
de Serviços da SEFAZ publicada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 890 1.954 2.844

Custeio - - -

Total 890 1.954 2.844

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir do estoque 
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

E F I C I Ê N C I A

METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
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Tecnologia em favor
de grupos vulneráveis

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES

Empregar tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) como potencializadoras de 

projetos e ações voltados à prevenção e à redução 
da violência urbana contra grupos vulneráveis, 

vulnerabilizados e em situação de risco.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



Tecnologia em favor
de grupos vulneráveis

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES

Empregar tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) como potencializadoras de 

projetos e ações voltados à prevenção e à redução 
da violência urbana contra grupos vulneráveis, 

vulnerabilizados e em situação de risco.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



METAS E PROJETOS 2021-2024

O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) é um serviço 
destinado a alunos que apresentam 
transtornos funcionais específicos da 
aprendizagem. Numa perspectiva de 
educação inclusiva, este projeto visa 
propiciar o acesso ao aprendizado 
pelos alunos da educação especial, 
ampliando o serviço destinado a esse 
público nas escolas municipais.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar unidade especializada 
de ensino para o atendimento de 
cerca de 700 alunos da rede municipal 
de ensino com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA);

• Ampliar o número de salas 
com recursos multifuncionais, para 
atendimento dos alunos público-alvo da 
educação especial e/ou com transtornos 
funcionais específicos da aprendizagem;

• Firmar parcerias com os Centros de 
Atendimento Educacional Especializado 
(CAEE), para ampliar o número de alunos 
atendidos no contraturno escolar;

• Estabelecer parcerias para 
fomentar pesquisas voltadas para 
o desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos 
e recursos de tecnologia para a 
promoção do ensino-aprendizagem 
e das condições de acessibilidade;

• Realizar e/ou fortalecer 
a interface entre os professores 
do AEE e do ensino comum;

• Formar rede de apoio às famílias para 
orientação, acolhimento e fortalecimento 
emocional para obtenção de benefícios 
e encaminhamento para atendimento 
clínico e/ou multiprofissional;

• Ofertar e/ou aprimorar os mecanismos 
de comunicação para deficientes 
auditivos, deficientes visuais 
e ouvintes, utilizando LIBRAS, 
o sistema braille e comunicação 
alternativa aumentativa;

• Realizar reuniões periódicas 
para articulação intersetorial entre 
órgãos e políticas públicas de educação, 
saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com 
as famílias, para continuidade 
do atendimento escolar.

META ASSOCIADA

• Ampliar para 5.000 o número de 
alunos com Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) na rede municipal 
de ensino, garantindo as condições 
de permanência e melhoria do 
desempenho escolar.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2023 – Implantada 
unidade especializada de ensino para 
alunos com Transtorno do Espectro 
Autista;

• Dezembro de 2023 – 60 Salas de 
Recursos Multifuncionais (SRM) 
construídas ou adequadas;

• Dezembro de 2024 – Termo para 
parcerias com Centros de Atendimento 

Educacional Especializado formalizado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 24.600 - 24.600

Custeio 2.400 65.700 68.100

Total 27.000 65.700 92.700

Voltado à qualificação profissional, 
fortalecimento e resgate da 
autoestima e da cidadania, o projeto 
busca viabilizar a geração de renda 
e a autonomia econômica da mulher, 
possibilitando o rompimento de ciclo 
de violência.

LINHAS DE AÇÃO

• Ofertar cursos de capacitação com 
foco no empreendedorismo feminino;

• Ofertar cursos de capacitação 
para qualificação e inserção 
no mercado de trabalho;

• Realizar ações de fomento, 
apoio, estímulo e monitoramento 
para contribuir com a efetiva entrada 
da mulher no mercado de trabalho 
e de negócios.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% o número 
de mulheres beneficiadas em 
programas de defesa pessoal, 
capacitação e qualificação 
profissional, empreendedorismo 
e geração de renda.

MARCO DE ENTREGA

• Agosto de 2023 – Plataforma 
on-line Compre Delas criada 
e implementada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.576 - 6.576

Custeio - - -

Total 6.576 - 6.576

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) é um serviço 
destinado a alunos que apresentam 
transtornos funcionais específicos da 
aprendizagem. Numa perspectiva de 
educação inclusiva, este projeto visa 
propiciar o acesso ao aprendizado 
pelos alunos da educação especial, 
ampliando o serviço destinado a esse 
público nas escolas municipais.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar unidade especializada 
de ensino para o atendimento de 
cerca de 700 alunos da rede municipal 
de ensino com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA);

• Ampliar o número de salas 
com recursos multifuncionais, para 
atendimento dos alunos público-alvo da 
educação especial e/ou com transtornos 
funcionais específicos da aprendizagem;

• Firmar parcerias com os Centros de 
Atendimento Educacional Especializado 
(CAEE), para ampliar o número de alunos 
atendidos no contraturno escolar;

• Estabelecer parcerias para 
fomentar pesquisas voltadas para 
o desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos 
e recursos de tecnologia para a 
promoção do ensino-aprendizagem 
e das condições de acessibilidade;

• Realizar e/ou fortalecer 
a interface entre os professores 
do AEE e do ensino comum;

• Formar rede de apoio às famílias para 
orientação, acolhimento e fortalecimento 
emocional para obtenção de benefícios 
e encaminhamento para atendimento 
clínico e/ou multiprofissional;

• Ofertar e/ou aprimorar os mecanismos 
de comunicação para deficientes 
auditivos, deficientes visuais 
e ouvintes, utilizando LIBRAS, 
o sistema braille e comunicação 
alternativa aumentativa;

• Realizar reuniões periódicas 
para articulação intersetorial entre 
órgãos e políticas públicas de educação, 
saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com 
as famílias, para continuidade 
do atendimento escolar.

META ASSOCIADA

• Ampliar para 5.000 o número de 
alunos com Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) na rede municipal 
de ensino, garantindo as condições 
de permanência e melhoria do 
desempenho escolar.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2023 – Implantada 
unidade especializada de ensino para 
alunos com Transtorno do Espectro 
Autista;

• Dezembro de 2023 – 60 Salas de 
Recursos Multifuncionais (SRM) 
construídas ou adequadas;

• Dezembro de 2024 – Termo para 
parcerias com Centros de Atendimento 

Educacional Especializado formalizado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 24.600 - 24.600

Custeio 2.400 65.700 68.100

Total 27.000 65.700 92.700

Voltado à qualificação profissional, 
fortalecimento e resgate da 
autoestima e da cidadania, o projeto 
busca viabilizar a geração de renda 
e a autonomia econômica da mulher, 
possibilitando o rompimento de ciclo 
de violência.

LINHAS DE AÇÃO

• Ofertar cursos de capacitação com 
foco no empreendedorismo feminino;

• Ofertar cursos de capacitação 
para qualificação e inserção 
no mercado de trabalho;

• Realizar ações de fomento, 
apoio, estímulo e monitoramento 
para contribuir com a efetiva entrada 
da mulher no mercado de trabalho 
e de negócios.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% o número 
de mulheres beneficiadas em 
programas de defesa pessoal, 
capacitação e qualificação 
profissional, empreendedorismo 
e geração de renda.

MARCO DE ENTREGA

• Agosto de 2023 – Plataforma 
on-line Compre Delas criada 
e implementada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.576 - 6.576

Custeio - - -

Total 6.576 - 6.576

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.440 11.560 13.000

Custeio 1.736 - 1.739

ORÇAMENTO

As reduções dos casos de violência 
contra a mulher, identificando 
situações, prestando orientação, 
acolhimento e encaminhando para a 
rede referenciada, são as principais 
ações deste projeto. A iniciativa vai 
promover ainda ações socioeducativas 
voltadas às mulheres e homens, além 
de campanhas com foco na violência 
doméstica e sexual.

LINHAS DE AÇÃO

• Produzir campanha Alerta Salvador 
pela erradicação da violência 
doméstica contra a mulher;

• Capacitar pontos focais nos órgãos 
da Prefeitura para ampliação da 
identificação dos casos de violência;

• Capacitar o cidadão sobre violência 
doméstica e familiar contra a mulher;

• Elaborar violentômetro e fluxograma 
de referenciamento;

• Produzir ação socioeducativa 
da campanha PARE!, contra tipos 
de violência sexual;

• Participar do calendário de 
festejos populares da cidade com as 
campanhas PARE! e Alerta Salvador;

• Produzir campanha Outubro Rosa;

• Desenvolver a ação Caravana 
da Mulher  mutirões de atendimento 
da mulher na comunidade;

• Desenvolver a ação Salvador 
Delas, implantando três organismos 
de proteção à mulher: o Comitê 
de Enfrentamento à Violência 
Institucional Contra as Mulheres 
na Prefeitura Municipal de Salvador, 
o Núcleo de Prevenção 
e Enfrentamento ao Feminicídio 
e o Conselho Municipal da Mulher.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 60% o número 
de referenciamentos, atendimentos, 
atenção e busca ativa a mulheres 
assistidas nos Centros de Referência 
à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica e Familiar.

MARCO DE ENTREGA

• Março de 2024 – Casa da Mulher 
Brasileira entregue.

5 0 5 1

Atender às demandas sociais 
e psicológicas de crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, de risco pessoal 
ou social é a meta do Aprender 
e Crescer. Com ações integradas 
socioeducativas, serão desenvolvidas 
habilidades, oportunizando o acesso 
à qualificação social e profissional.

LINHAS DE AÇÃO

• Formalizar projetos oriundos 
da captação externa;

• Fiscalizar projetos por meio 
da gestão de parceria;

• Monitorar e analisar 
as prestações de contas;

• Oferecer proteção social especial 
voltada para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social;

• Promover atividades lúdicas 
complementares às crianças e aos 
adolescentes no contraturno escolar;

• Publicizar informações educacionais 
sobre os Direitos da Criança 
e do Adolescente.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição 
de vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

MARCO DE ENTREGA

• Maio de 2023  Termos da captação 
externa formalizados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.000 - 3.000

Custeio - - -

Total 3.000 - 3.000

A estruturação e a redefinição 
do atendimento às crianças 
e aos adolescentes afastados 
do convívio familiar e comunitário 
temporariamente são os objetivos 
desta iniciativa. A proposta é também 
atender jovens adultos egressos 
do acolhimento institucional, 
que não tiveram possibilidade 
de reinserção familiar.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar e capacitar equipes;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes;

• Cadastrar, selecionar 
e capacitar as famílias;

• Divulgar continuadamente 
o projeto nos meios de comunicação 
do município;

• Acompanhar o acolhido por todo o 
período do Serviço Família Acolhedora 
(SFA) pela equipe multidisciplinar;

ORÇAMENTO

• Acompanhar a criança 
por 6 meses após ser desligada 
do SFA e encaminhada para 
família extensa ou adoção;

• Fortalecer construção da autonomia 
dos acolhidos em República;

• Encaminhar os jovens para todas 
as políticas públicas e/ou 
de qualificação profissional 
durante a permanência 
em República;

• Monitorar os egressos.

META ASSOCIADA

• Atender, no Família Acolhedora 
e nas Repúblicas, 60 crianças 
e jovens acolhidos no serviço 
de alta complexidade da Fundação 
Cidade Mãe (FCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2022 – República 
masculina entregue;

• Outubro de 2023 – República 
feminina entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 28 - 28

Custeio 728 - 728

Total 756 - 756

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.440 11.560 13.000

Custeio 1.736 - 1.739

ORÇAMENTO

As reduções dos casos de violência 
contra a mulher, identificando 
situações, prestando orientação, 
acolhimento e encaminhando para a 
rede referenciada, são as principais 
ações deste projeto. A iniciativa vai 
promover ainda ações socioeducativas 
voltadas às mulheres e homens, além 
de campanhas com foco na violência 
doméstica e sexual.

LINHAS DE AÇÃO

• Produzir campanha Alerta Salvador 
pela erradicação da violência 
doméstica contra a mulher;

• Capacitar pontos focais nos órgãos 
da Prefeitura para ampliação da 
identificação dos casos de violência;

• Capacitar o cidadão sobre violência 
doméstica e familiar contra a mulher;

• Elaborar violentômetro e fluxograma 
de referenciamento;

• Produzir ação socioeducativa 
da campanha PARE!, contra tipos 
de violência sexual;

• Participar do calendário de 
festejos populares da cidade com as 
campanhas PARE! e Alerta Salvador;

• Produzir campanha Outubro Rosa;

• Desenvolver a ação Caravana 
da Mulher  mutirões de atendimento 
da mulher na comunidade;

• Desenvolver a ação Salvador 
Delas, implantando três organismos 
de proteção à mulher: o Comitê 
de Enfrentamento à Violência 
Institucional Contra as Mulheres 
na Prefeitura Municipal de Salvador, 
o Núcleo de Prevenção 
e Enfrentamento ao Feminicídio 
e o Conselho Municipal da Mulher.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 60% o número 
de referenciamentos, atendimentos, 
atenção e busca ativa a mulheres 
assistidas nos Centros de Referência 
à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica e Familiar.

MARCO DE ENTREGA

• Março de 2024 – Casa da Mulher 
Brasileira entregue.

5 0 5 1

Atender às demandas sociais 
e psicológicas de crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, de risco pessoal 
ou social é a meta do Aprender 
e Crescer. Com ações integradas 
socioeducativas, serão desenvolvidas 
habilidades, oportunizando o acesso 
à qualificação social e profissional.

LINHAS DE AÇÃO

• Formalizar projetos oriundos 
da captação externa;

• Fiscalizar projetos por meio 
da gestão de parceria;

• Monitorar e analisar 
as prestações de contas;

• Oferecer proteção social especial 
voltada para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social;

• Promover atividades lúdicas 
complementares às crianças e aos 
adolescentes no contraturno escolar;

• Publicizar informações educacionais 
sobre os Direitos da Criança 
e do Adolescente.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição 
de vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

MARCO DE ENTREGA

• Maio de 2023  Termos da captação 
externa formalizados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.000 - 3.000

Custeio - - -

Total 3.000 - 3.000

A estruturação e a redefinição 
do atendimento às crianças 
e aos adolescentes afastados 
do convívio familiar e comunitário 
temporariamente são os objetivos 
desta iniciativa. A proposta é também 
atender jovens adultos egressos 
do acolhimento institucional, 
que não tiveram possibilidade 
de reinserção familiar.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar e capacitar equipes;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes;

• Cadastrar, selecionar 
e capacitar as famílias;

• Divulgar continuadamente 
o projeto nos meios de comunicação 
do município;

• Acompanhar o acolhido por todo o 
período do Serviço Família Acolhedora 
(SFA) pela equipe multidisciplinar;

ORÇAMENTO

• Acompanhar a criança 
por 6 meses após ser desligada 
do SFA e encaminhada para 
família extensa ou adoção;

• Fortalecer construção da autonomia 
dos acolhidos em República;

• Encaminhar os jovens para todas 
as políticas públicas e/ou 
de qualificação profissional 
durante a permanência 
em República;

• Monitorar os egressos.

META ASSOCIADA

• Atender, no Família Acolhedora 
e nas Repúblicas, 60 crianças 
e jovens acolhidos no serviço 
de alta complexidade da Fundação 
Cidade Mãe (FCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2022 – República 
masculina entregue;

• Outubro de 2023 – República 
feminina entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 28 - 28

Custeio 728 - 728

Total 756 - 756

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

5 2 5 3

O objetivo deste programa é garantir 
às crianças, com até 5 anos de idade, 
que não estejam matriculadas na rede 
pública de ensino, o acesso à creche 
e à pré-escola. Trata-se de um auxílio 
financeiro combinado com ações de 
educação e saúde para as famílias 
beneficiadas.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pagamento mensal 
aos beneficiários;

• Realizar busca ativa através 
de contato via equipe de call center;

• Realizar contratação de equipe 
volante, para busca ativa 
nas residências;

• Capacitar equipe contratada;

• Realizar ações de recadastramento.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição 
de vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

ORÇAMENTO

MARCO DE ENTREGA
• Dezembro de 2024  Encontros 
e vivências previstos em decreto 
nº 26.283, de 23 de julho 
de 2015, realizados.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 67.483 - 67.483

Custeio - - -

Total 67.483 - 67.483

Salvador é uma cidade com grande 
número de festas populares. Nesses 
períodos, filhos de trabalhadores 
informais acompanham os pais ou 
responsáveis, ficando expostos 
ao trabalho infantil, à violência à 
exploração sexual. Para proteger 
crianças e adolescentes, este 
projeto visa ampliar a capacidade 
de acolhimento dos Centros de 
Aprendizagem e Convivência.

LINHAS DE AÇÃO

• Acolher 400 crianças e adolescentes 
nos quatro Centros de Acolhimento, 
Aprendizagem e Convivência (CAAC) 
no Carnaval, considerando o máximo 
de 100 crianças por centro;

• Garantir que, em cada evento 
pré-Carnaval, exista uma unidade 
de referência com capacidade 
para acolher 100 crianças;

• Garantir no Réveillon uma unidade 
de referência com capacidade 
para acolher 100 crianças em área 
próxima ao local do evento;

• Capacitar profissionais contratados.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição de 
vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

MARCO DE ENTREGA

• Fevereiro de 2022  Profissionais 
contratados para os Centros 
de Aprendizagem e Convivência 
no Carnaval capacitados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.000 - 6.000

Custeio - - -

Total 6.000 - 6.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

5 6

O projeto busca prevenir a ocorrência 
de situações de exclusão social e de 
risco, com estratégias de estímulo ao 
protagonismo juvenil, à qualificação 
profissional e à inclusão do primeiro 
emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar curso de qualificação 
profissional;

• Realizar curso de formação 
para jovem aprendiz;

• Prospectar parceiros para 
implantação de cinco Centros de 
Convivência Socioassistencial (CCS);

• Contratar e capacitar equipes;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes;

• Realizar busca ativa 
de crianças, adolescentes 
e jovens nas comunidades.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Ampliar em 100% o número 
de inscritos no Serviço de Proteção 
Básica voltado para crianças, 
adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, atendidos 
pela Fundação Cidade Mãe (FCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 1º CCS entregue;

• Outubro de 2022 – 2° CCS entregue;

• Julho de 2023 – 3º CCS entregue;

• Outubro de 2023 – 4º CCS entregue;

• Junho de 2024 - 5° CCS entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 165 - 165

Custeio 2.294 - 2.294

Total 2.459 - 2.459

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

5 2 5 3

O objetivo deste programa é garantir 
às crianças, com até 5 anos de idade, 
que não estejam matriculadas na rede 
pública de ensino, o acesso à creche 
e à pré-escola. Trata-se de um auxílio 
financeiro combinado com ações de 
educação e saúde para as famílias 
beneficiadas.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pagamento mensal 
aos beneficiários;

• Realizar busca ativa através 
de contato via equipe de call center;

• Realizar contratação de equipe 
volante, para busca ativa 
nas residências;

• Capacitar equipe contratada;

• Realizar ações de recadastramento.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição 
de vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

ORÇAMENTO

MARCO DE ENTREGA
• Dezembro de 2024  Encontros 
e vivências previstos em decreto 
nº 26.283, de 23 de julho 
de 2015, realizados.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 67.483 - 67.483

Custeio - - -

Total 67.483 - 67.483

Salvador é uma cidade com grande 
número de festas populares. Nesses 
períodos, filhos de trabalhadores 
informais acompanham os pais ou 
responsáveis, ficando expostos 
ao trabalho infantil, à violência à 
exploração sexual. Para proteger 
crianças e adolescentes, este 
projeto visa ampliar a capacidade 
de acolhimento dos Centros de 
Aprendizagem e Convivência.

LINHAS DE AÇÃO

• Acolher 400 crianças e adolescentes 
nos quatro Centros de Acolhimento, 
Aprendizagem e Convivência (CAAC) 
no Carnaval, considerando o máximo 
de 100 crianças por centro;

• Garantir que, em cada evento 
pré-Carnaval, exista uma unidade 
de referência com capacidade 
para acolher 100 crianças;

• Garantir no Réveillon uma unidade 
de referência com capacidade 
para acolher 100 crianças em área 
próxima ao local do evento;

• Capacitar profissionais contratados.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 20% o número 
de crianças em condição de 
vulnerabilidade social, assistidas 
em programas da Primeira Infância 
e em projetos sociais financiados 
pelo Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMDCA).

MARCO DE ENTREGA

• Fevereiro de 2022  Profissionais 
contratados para os Centros 
de Aprendizagem e Convivência 
no Carnaval capacitados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.000 - 6.000

Custeio - - -

Total 6.000 - 6.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

5 6

O projeto busca prevenir a ocorrência 
de situações de exclusão social e de 
risco, com estratégias de estímulo ao 
protagonismo juvenil, à qualificação 
profissional e à inclusão do primeiro 
emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar curso de qualificação 
profissional;

• Realizar curso de formação 
para jovem aprendiz;

• Prospectar parceiros para 
implantação de cinco Centros de 
Convivência Socioassistencial (CCS);

• Contratar e capacitar equipes;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes;

• Realizar busca ativa 
de crianças, adolescentes 
e jovens nas comunidades.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Ampliar em 100% o número 
de inscritos no Serviço de Proteção 
Básica voltado para crianças, 
adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, atendidos 
pela Fundação Cidade Mãe (FCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 1º CCS entregue;

• Outubro de 2022 – 2° CCS entregue;

• Julho de 2023 – 3º CCS entregue;

• Outubro de 2023 – 4º CCS entregue;

• Junho de 2024 - 5° CCS entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 165 - 165

Custeio 2.294 - 2.294

Total 2.459 - 2.459

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

6 0 6 1

Ampliar o número de pessoas atendidas 
no Centro Municipal de Referência 
LGBT+ Vida Bruno e promover uma 
maior aproximação com esse segmento 
da população são os objetivos deste 
projeto. Para tanto, irá realizar 
campanhas de divulgação e estender 
os serviços de assistência psicossocial 
e jurídico às vítimas de LGBTfobia e 
seus familiares, ofertados pelo Centro, 
às unidades das Prefeituras-Bairro.

LINHAS DE AÇÃO

• Deslocar equipe de atendimento 
do Centro Municipal de Referência 
LGBT+ Vida Bruno para a sede das 
Prefeituras-Bairro, para atendimento 
da população e divulgação 
dos serviços;

• Realizar oficinas nas 
Prefeituras-Bairro para que 
a comunidade conheça e identifique 
os casos de LGBTfobia;

• Produzir 10 campanhas institucionais 
por meio das redes sociais para 
divulgação dos serviços oferecidos;

ORÇAMENTO

• Articular com líderes das paradas 
da diversidade LGBT+ nos bairros 
para divulgação, apoio e incentivo 
à presença nas oficinas e formações 
oferecidas de forma itinerante;

• Contratar profissionais 
para atendimento especializado.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número 
de atendimentos no Centro Municipal 
de Referência LGBT+ Vida Bruno.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2023 – Apoio 
e a participação nas paradas LGBT+ 
de bairro durante o mês 
da diversidade realizados;

• Janeiro de 2024 – Capacidade de 
atendimento do Centro Municipal de 
Referência LGBT+ Vida Bruno ampliada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 1.081 - 1.081

Total 1.081 - 1.081

ORÇAMENTO

Para criar mecanismos 
de autodesenvolvimento 
e inserção socioeconômica 
da população quilombola, 
este programa busca integrar 
as políticas públicas de promoção 
social, saúde, educação, 
habitação, trabalho e renda.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar Plano Municipal 
de Políticas Quilombolas de Salvador;

• Capacitar profissionais de 
atendimento ao público, dos órgãos da 
Prefeitura, com foco no atendimento 
às comunidades quilombolas;

• Fortalecer e ampliar a atuação 
do Comitê de Políticas Quilombolas 
de Salvador nos órgãos;

• Elaborar duas campanhas 
informativas para o atendimento 
e coleta de dados nas comunidades 
quilombolas;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes para implantação 
da Segunda Casa do Estudante 
Quilombola.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número 
de pessoas beneficiadas direta ou 
indiretamente por ações afirmativas, 
voltadas para povos quilombolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Segunda Casa 
do Estudante Quilombola entregue;

• Dezembro de 2024 – Banco 
de Dados de Informações dos 
Quilombolas do município implantado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 115 - 115

Total 115 - 115

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

Plano Estratégico
2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

6 0 6 1

Ampliar o número de pessoas atendidas 
no Centro Municipal de Referência 
LGBT+ Vida Bruno e promover uma 
maior aproximação com esse segmento 
da população são os objetivos deste 
projeto. Para tanto, irá realizar 
campanhas de divulgação e estender 
os serviços de assistência psicossocial 
e jurídico às vítimas de LGBTfobia e 
seus familiares, ofertados pelo Centro, 
às unidades das Prefeituras-Bairro.

LINHAS DE AÇÃO

• Deslocar equipe de atendimento 
do Centro Municipal de Referência 
LGBT+ Vida Bruno para a sede das 
Prefeituras-Bairro, para atendimento 
da população e divulgação 
dos serviços;

• Realizar oficinas nas 
Prefeituras-Bairro para que 
a comunidade conheça e identifique 
os casos de LGBTfobia;

• Produzir 10 campanhas institucionais 
por meio das redes sociais para 
divulgação dos serviços oferecidos;

ORÇAMENTO

• Articular com líderes das paradas 
da diversidade LGBT+ nos bairros 
para divulgação, apoio e incentivo 
à presença nas oficinas e formações 
oferecidas de forma itinerante;

• Contratar profissionais 
para atendimento especializado.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número 
de atendimentos no Centro Municipal 
de Referência LGBT+ Vida Bruno.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2023 – Apoio 
e a participação nas paradas LGBT+ 
de bairro durante o mês 
da diversidade realizados;

• Janeiro de 2024 – Capacidade de 
atendimento do Centro Municipal de 
Referência LGBT+ Vida Bruno ampliada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 1.081 - 1.081

Total 1.081 - 1.081

ORÇAMENTO

Para criar mecanismos 
de autodesenvolvimento 
e inserção socioeconômica 
da população quilombola, 
este programa busca integrar 
as políticas públicas de promoção 
social, saúde, educação, 
habitação, trabalho e renda.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar Plano Municipal 
de Políticas Quilombolas de Salvador;

• Capacitar profissionais de 
atendimento ao público, dos órgãos da 
Prefeitura, com foco no atendimento 
às comunidades quilombolas;

• Fortalecer e ampliar a atuação 
do Comitê de Políticas Quilombolas 
de Salvador nos órgãos;

• Elaborar duas campanhas 
informativas para o atendimento 
e coleta de dados nas comunidades 
quilombolas;

• Adquirir bens de consumo 
e bens permanentes para implantação 
da Segunda Casa do Estudante 
Quilombola.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número 
de pessoas beneficiadas direta ou 
indiretamente por ações afirmativas, 
voltadas para povos quilombolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Segunda Casa 
do Estudante Quilombola entregue;

• Dezembro de 2024 – Banco 
de Dados de Informações dos 
Quilombolas do município implantado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 115 - 115

Total 115 - 115

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L

Plano Estratégico
2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 5 1

Com o objetivo de aprimorar 
e imprimir maior celeridade 
ao serviço prestado pela Ouvidoria 
ao cidadão, este projeto prevê 
a ampliação dos canais de 
atendimento e do engajamento dos 
servidores municipais, assegurando 
maior satisfação dos usuários e 
credibilidade junto à população.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar o programa 
Ouvidor do Bairro;

• Implantar o portal de serviços PMS, 
incluindo o Projeto Resolvido 
e o Disk Animal;

• Criar multimeios de contato, 
como WhatsApp, webchat, 
e-mail e redes sociais;

• Implantar os programas Você 
Não Está Só; Racismo Não Se Discute, 
Se Denuncia!; Zero Queixas; OGM 
Com Você na Pandemia; Canalização 
de Informações;

• Implantar a Coordenadoria 
da Rede de Ouvidores Setoriais.

METAS ASSOCIADAS

• Atender 100% das chamadas 
do canal 156 em até 40 segundos;

• Aumentar em 100% a taxa 
de cumprimento das demandas 
do cidadão solicitadas por meio 
do canal Fala Salvador;

• Elevar, da 14ª para 5ª, a posição de 
Salvador entre as capitais no ranking 
da Escala Brasil Transparente (EBT) 
do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Programa Você 
Não Está Só implantado;

• Maio de 2022 – Programa 
Racismo Não Se Discute, Se Denuncia! 
implantado;

• Setembro de 2022 – Revisão 
do Termo de Referência de acordo 
com a demanda atual do atendimento 
dos serviços solicitados 
pelo 156 finalizada;

• Outubro de 2022 – Programa 
Ouvidor do Bairro implantado;

• Janeiro de 2024 – Portal 
de serviços da Prefeitura, 
incluindo o Projeto Resolvido 
e o Disk Animal, implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 22 - 22

Custeio 3.312 - 3.312

Total 3.334 - 3.334

E F I C I Ê N C I A

O projeto vai melhorar os canais 
de transparência, aprimorar os 
processos internos e de prestação de 
contas, bem como aumentar 
a economicidade e a eficiência do 
gasto público com a modernização 
do monitoramento da despesa.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar funcionalidades 
de integração entre o site da 
Transparência e sistemas do município 
e adaptação do E-SIC (Fala Salvador) 
à lei dos usuários do serviço público;

• Apoiar os órgãos e entidades 
na divulgação de informações 
públicas, mediante a criação de 
páginas específicas nos respectivos 
sites institucionais.

META ASSOCIADA

• Elevar, da 14ª para 5ª, a posição de 
Salvador entre as capitais no ranking 
da Escala Brasil Transparente (EBT) 
do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – Canais de 
comunicação com a sociedade e com 
os servidores municipais ampliados;

• Dezembro de 2022 – Webservice 
destinada à divulgação de 
informações públicas e disponibilizada 
para os órgãos/entidades;

• Dezembro de 2022 – Soluções 
tecnológicas para implantar ações 
de controle e de trilhas adquiridas;

• Janeiro de 2023 – Funcionalidades 
de integração entre o site 
da Transparência e os sistemas 
do município implementadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.230 1.055 3.285

Custeio 1.554 - 1.554

Total 3.784 1.055 4.839

A Cidade Inteligente de Salvador assumirá como missão permanente
a constituição e desenvolvimento do denominado ecossistema de cidadania
digital inteligente, baseado na inclusão digital produtiva dos cidadãos, capacitando-os
social e economicamente, por meio de ferramentas e infraestruturas digitais, de modo a
reduzir desigualdades e, progressivamente, permitir o atingimento dos propósitos de
sustentabilidade dispostos no PDTCI, especialmente a coesão social.  

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Formação do Grupo de Trabalho
e definição, em conjunto com os órgãos e entidades participantes,
das pautas estratégicas de curto prazo e iniciativas enquadradas no OCI até 2024.

 

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

E F I C I Ê N C I A
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METAS E PROJETOS 2021-2024

1 5 1

Com o objetivo de aprimorar 
e imprimir maior celeridade 
ao serviço prestado pela Ouvidoria 
ao cidadão, este projeto prevê 
a ampliação dos canais de 
atendimento e do engajamento dos 
servidores municipais, assegurando 
maior satisfação dos usuários e 
credibilidade junto à população.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar o programa 
Ouvidor do Bairro;

• Implantar o portal de serviços PMS, 
incluindo o Projeto Resolvido 
e o Disk Animal;

• Criar multimeios de contato, 
como WhatsApp, webchat, 
e-mail e redes sociais;

• Implantar os programas Você 
Não Está Só; Racismo Não Se Discute, 
Se Denuncia!; Zero Queixas; OGM 
Com Você na Pandemia; Canalização 
de Informações;

• Implantar a Coordenadoria 
da Rede de Ouvidores Setoriais.

METAS ASSOCIADAS

• Atender 100% das chamadas 
do canal 156 em até 40 segundos;

• Aumentar em 100% a taxa 
de cumprimento das demandas 
do cidadão solicitadas por meio 
do canal Fala Salvador;

• Elevar, da 14ª para 5ª, a posição de 
Salvador entre as capitais no ranking 
da Escala Brasil Transparente (EBT) 
do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Programa Você 
Não Está Só implantado;

• Maio de 2022 – Programa 
Racismo Não Se Discute, Se Denuncia! 
implantado;

• Setembro de 2022 – Revisão 
do Termo de Referência de acordo 
com a demanda atual do atendimento 
dos serviços solicitados 
pelo 156 finalizada;

• Outubro de 2022 – Programa 
Ouvidor do Bairro implantado;

• Janeiro de 2024 – Portal 
de serviços da Prefeitura, 
incluindo o Projeto Resolvido 
e o Disk Animal, implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 22 - 22

Custeio 3.312 - 3.312

Total 3.334 - 3.334

E F I C I Ê N C I A

O projeto vai melhorar os canais 
de transparência, aprimorar os 
processos internos e de prestação de 
contas, bem como aumentar 
a economicidade e a eficiência do 
gasto público com a modernização 
do monitoramento da despesa.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar funcionalidades 
de integração entre o site da 
Transparência e sistemas do município 
e adaptação do E-SIC (Fala Salvador) 
à lei dos usuários do serviço público;

• Apoiar os órgãos e entidades 
na divulgação de informações 
públicas, mediante a criação de 
páginas específicas nos respectivos 
sites institucionais.

META ASSOCIADA

• Elevar, da 14ª para 5ª, a posição de 
Salvador entre as capitais no ranking 
da Escala Brasil Transparente (EBT) 
do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – Canais de 
comunicação com a sociedade e com 
os servidores municipais ampliados;

• Dezembro de 2022 – Webservice 
destinada à divulgação de 
informações públicas e disponibilizada 
para os órgãos/entidades;

• Dezembro de 2022 – Soluções 
tecnológicas para implantar ações 
de controle e de trilhas adquiridas;

• Janeiro de 2023 – Funcionalidades 
de integração entre o site 
da Transparência e os sistemas 
do município implementadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.230 1.055 3.285

Custeio 1.554 - 1.554

Total 3.784 1.055 4.839

A Cidade Inteligente de Salvador assumirá como missão permanente
a constituição e desenvolvimento do denominado ecossistema de cidadania
digital inteligente, baseado na inclusão digital produtiva dos cidadãos, capacitando-os
social e economicamente, por meio de ferramentas e infraestruturas digitais, de modo a
reduzir desigualdades e, progressivamente, permitir o atingimento dos propósitos de
sustentabilidade dispostos no PDTCI, especialmente a coesão social.  

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Formação do Grupo de Trabalho
e definição, em conjunto com os órgãos e entidades participantes,
das pautas estratégicas de curto prazo e iniciativas enquadradas no OCI até 2024.
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SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES 11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Acessibilidade

Eliminar, progressivamente, as barreiras à 
acessibilidade e à mobilidade de cidadãos com 

necessidades especiais em Salvador, promovendo, 
continuamente, as iniciativas e ações necessárias 

à observância da legislação, bem como 
incorporando tecnologias e soluções inovadoras 
na promoção da acessibilidade de equipamentos, 
edifícios e espaços públicos na Cidade Inteligente 

de Salvador.



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES 11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Acessibilidade

Eliminar, progressivamente, as barreiras à 
acessibilidade e à mobilidade de cidadãos com 

necessidades especiais em Salvador, promovendo, 
continuamente, as iniciativas e ações necessárias 

à observância da legislação, bem como 
incorporando tecnologias e soluções inovadoras 
na promoção da acessibilidade de equipamentos, 
edifícios e espaços públicos na Cidade Inteligente 

de Salvador.



METAS E PROJETOS 2021-2024

6 7

ORÇAMENTO

A pandemia da Covid-19 aumentou 
a desigualdade social e gerou maior 
demanda por serviços ofertados aos 
idosos e às pessoas com deficiência 
pela Prefeitura. Para enfrentar essa 
situação, o projeto vai ampliar o 
número de atendimentos de média 
e alta complexidade, aprimorar a 
estrutura já existente e implantar 
novas unidades de acolhimento e de 
prestação de serviços.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar duas novas Unidades 
de Atendimento Integrado (UAI) 
para idosos;

• Ampliar o atendimento nos serviços 
já prestados aos idosos;

• Adequar a infraestrutura para 
desenvolvimento das atividades 
relacionadas às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs);

• Ampliar o Serviço Especializado 
de Abordagem Social (SEAS), visando 
à identificação e à sensibilização da 
população idosa em situação de rua;

• Ampliar e adequar o atendimento 
nos serviços já prestados às Pessoas 
com Deficiência (PCDs);

• Adequar e ampliar a infraestrutura 
para desenvolvimento das atividades 
no Centro-Dia.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a idosos;

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e em 100% 
a oferta de atendimento acessível 
para pessoa com deficiência auditiva 
e visual no município de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Primeira 
residência inclusiva implantada;

• Junho de 2023 – Duas novas 
Unidades de Atendimento Integrado 
(UAI) para idosos inauguradas;

• Dezembro de 2023 – Segunda 
residência inclusiva implantada;

• Dezembro de 2024 – Terceira 
e quarta residências inclusivas 
implantadas.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.000 2.000 4.000

Custeio 31.755 16.950 48.705

Total 33.755 18.950 52.705

I G U A L D A D E  S O C I A L

6 8

Ampliar os atendimentos realizados pela 
Central de Acessibilidade Comunicacional 
de Salvador (CACS) e pelo Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
às pessoas portadoras de deficiências, 
bem como fortalecer a sua inclusão 
social, tornando Salvador uma referência 
no atendimento especializado. Esses são 
os principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Lançar edital de licitação ou 
chamamento público para contratação 
de organização especializada 
na implantação de Central de 
Intermediação em LIBRAS (CIL);

• Apoiar a implantação do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
do tipo IV;

• Apoiar a implementação da Unidade 
Especializada de Ensino, destinada 
a pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA);

• Realizar o censo da pessoa com 
deficiência de Salvador, a fim de gerar dados 
que possam ser posteriormente integrados 
ao sistema de big data da SEMPRE;

• Capacitar 2.000 servidores 
na Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS);

• Capacitar 200 agentes públicos 
nas normas vigentes de acessibilidade 
para difusão dos conhecimentos sobre 
a acessibilidade arquitetônica;

• Vistoriar 200 equipamentos públicos 
para verificação de adequação às 
normas vigentes de acessibilidade.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e em 100% 
a oferta de atendimento acessível 
para pessoa com deficiência auditiva 
e visual no município de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022  Central 
de Acessibilidade Comunicacional 
de Salvador (CACS) entregue;

• Dezembro de 2024  Plano 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência lançado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 - 350

Custeio 3.239 - 3.239

Total 3.589 - 3.589

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

6 7

ORÇAMENTO

A pandemia da Covid-19 aumentou 
a desigualdade social e gerou maior 
demanda por serviços ofertados aos 
idosos e às pessoas com deficiência 
pela Prefeitura. Para enfrentar essa 
situação, o projeto vai ampliar o 
número de atendimentos de média 
e alta complexidade, aprimorar a 
estrutura já existente e implantar 
novas unidades de acolhimento e de 
prestação de serviços.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar duas novas Unidades 
de Atendimento Integrado (UAI) 
para idosos;

• Ampliar o atendimento nos serviços 
já prestados aos idosos;

• Adequar a infraestrutura para 
desenvolvimento das atividades 
relacionadas às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs);

• Ampliar o Serviço Especializado 
de Abordagem Social (SEAS), visando 
à identificação e à sensibilização da 
população idosa em situação de rua;

• Ampliar e adequar o atendimento 
nos serviços já prestados às Pessoas 
com Deficiência (PCDs);

• Adequar e ampliar a infraestrutura 
para desenvolvimento das atividades 
no Centro-Dia.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a idosos;

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e em 100% 
a oferta de atendimento acessível 
para pessoa com deficiência auditiva 
e visual no município de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Primeira 
residência inclusiva implantada;

• Junho de 2023 – Duas novas 
Unidades de Atendimento Integrado 
(UAI) para idosos inauguradas;

• Dezembro de 2023 – Segunda 
residência inclusiva implantada;

• Dezembro de 2024 – Terceira 
e quarta residências inclusivas 
implantadas.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.000 2.000 4.000

Custeio 31.755 16.950 48.705

Total 33.755 18.950 52.705

I G U A L D A D E  S O C I A L

6 8

Ampliar os atendimentos realizados pela 
Central de Acessibilidade Comunicacional 
de Salvador (CACS) e pelo Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
às pessoas portadoras de deficiências, 
bem como fortalecer a sua inclusão 
social, tornando Salvador uma referência 
no atendimento especializado. Esses são 
os principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Lançar edital de licitação ou 
chamamento público para contratação 
de organização especializada 
na implantação de Central de 
Intermediação em LIBRAS (CIL);

• Apoiar a implantação do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
do tipo IV;

• Apoiar a implementação da Unidade 
Especializada de Ensino, destinada 
a pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA);

• Realizar o censo da pessoa com 
deficiência de Salvador, a fim de gerar dados 
que possam ser posteriormente integrados 
ao sistema de big data da SEMPRE;

• Capacitar 2.000 servidores 
na Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS);

• Capacitar 200 agentes públicos 
nas normas vigentes de acessibilidade 
para difusão dos conhecimentos sobre 
a acessibilidade arquitetônica;

• Vistoriar 200 equipamentos públicos 
para verificação de adequação às 
normas vigentes de acessibilidade.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de atendimentos de média e alta 
complexidade realizados a Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e em 100% 
a oferta de atendimento acessível 
para pessoa com deficiência auditiva 
e visual no município de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022  Central 
de Acessibilidade Comunicacional 
de Salvador (CACS) entregue;

• Dezembro de 2024  Plano 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência lançado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 - 350

Custeio 3.239 - 3.239

Total 3.589 - 3.589

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 2 3

As escadarias, além de melhorarem 
as condições de acessibilidade da 
população nas encostas da cidade, 
contribuem para a estabilidade dos 
maciços e o escoamento das águas 
pluviais. Para assegurar a melhoria 
constante das escadas de Salvador, 
o projeto tem o objetivo de promover 
a manutenção e a requalificação 
dessas vias, para deslocamentos 
mais seguros e a minimização 
de processos erosivos.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar escadarias em Salvador;

• Realizar procedimentos para 
renovação dos contratos existentes 
ou nova licitação para contratação 
de empresa especializada em regime 
de empreitada para recuperação 
de escadarias.

META ASSOCIADA

• Garantir a melhoria nas condições 
de acessibilidade e mobilidade em 
22.000 m de escadarias em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2021 – 1.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2022 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2023 – 3.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2024 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 36.433 - 36.433

Total 36.433 - 36.433

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

1 2 6 1 2 7

A melhoria da mobilidade 
e da fluidez do trânsito é o principal 
objetivo deste projeto. Apesar 
de Salvador ter avançado, nos últimos 
anos, nesse aspecto, a criação 
de novas vias e alternativas viárias 
de fluxo ainda são necessárias para 
a melhoria do tráfego e do tempo 
de deslocamento na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar projetos de requalificação 
e construção de novas de vias;

• Licitar obras;

• Realizar desapropriações das áreas.

META ASSOCIADA

• Promover a melhoria da mobilidade 
urbana, por meio da construção e/ou 
requalificação de 33 km de vias.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Sete projetos 
de novas vias concluídos;

• Dezembro de 2023 – Última licitação 
para construção ou requalificação 
de vias realizada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 25.300 109.000 134.300

Custeio 20.000 - 20.000

Total 45.300 109.000 154.300

Tornar a cidade mais acessível, 
por meio da conscientização sobre 
as obrigações na construção e 
recuperação dos passeios, e implantar 
as normas da Lei de Ordenamento do 
Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS) 
para novos empreendimentos. 
Como resultado, os deslocamentos 
se tornarão mais seguros, 
principalmente para os cidadãos com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

LINHAS DE AÇÃO

• Revisar o manual do programa 
Eu Curto Meu Passeio;

• Realizar campanhas educativas 
sobre a adequação dos passeios;

• Realizar ações de fiscalização 
nos trechos adjacentes às áreas 
prioritárias definidas no plano de 
governo para requalificação dos 
passeios e processos de Habite-se;

• Realizar nova licitação 
para execução de passeios;

• Executar os passeios que 
não foram requalificados pelos 
proprietários notificados;

• Compartilhar relatórios com 
resultados das ações de fiscalização 
com demais secretarias envolvidas 
no projeto (SEDUR e SEMAN).

META ASSOCIADA

• Executar ações de zeladoria 
em 170.000 m² em áreas públicas, 
recuperando 140.000 m² de orla 
e outros espaços públicos 
e 30.000 m² de passeios.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Manual 
revisado do programa Eu Curto Meu 
Passeio e publicado no site SEDUR;

• Março de 2022 – Licitação 
para execução de passeios realizada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 90 - 90

Custeio 4.910 - 4.910

Total 5.000 - 5.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 2 3

As escadarias, além de melhorarem 
as condições de acessibilidade da 
população nas encostas da cidade, 
contribuem para a estabilidade dos 
maciços e o escoamento das águas 
pluviais. Para assegurar a melhoria 
constante das escadas de Salvador, 
o projeto tem o objetivo de promover 
a manutenção e a requalificação 
dessas vias, para deslocamentos 
mais seguros e a minimização 
de processos erosivos.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar escadarias em Salvador;

• Realizar procedimentos para 
renovação dos contratos existentes 
ou nova licitação para contratação 
de empresa especializada em regime 
de empreitada para recuperação 
de escadarias.

META ASSOCIADA

• Garantir a melhoria nas condições 
de acessibilidade e mobilidade em 
22.000 m de escadarias em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2021 – 1.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2022 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2023 – 3.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2024 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 36.433 - 36.433

Total 36.433 - 36.433

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

1 2 6 1 2 7

A melhoria da mobilidade 
e da fluidez do trânsito é o principal 
objetivo deste projeto. Apesar 
de Salvador ter avançado, nos últimos 
anos, nesse aspecto, a criação 
de novas vias e alternativas viárias 
de fluxo ainda são necessárias para 
a melhoria do tráfego e do tempo 
de deslocamento na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar projetos de requalificação 
e construção de novas de vias;

• Licitar obras;

• Realizar desapropriações das áreas.

META ASSOCIADA

• Promover a melhoria da mobilidade 
urbana, por meio da construção e/ou 
requalificação de 33 km de vias.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Sete projetos 
de novas vias concluídos;

• Dezembro de 2023 – Última licitação 
para construção ou requalificação 
de vias realizada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 25.300 109.000 134.300

Custeio 20.000 - 20.000

Total 45.300 109.000 154.300

Tornar a cidade mais acessível, 
por meio da conscientização sobre 
as obrigações na construção e 
recuperação dos passeios, e implantar 
as normas da Lei de Ordenamento do 
Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS) 
para novos empreendimentos. 
Como resultado, os deslocamentos 
se tornarão mais seguros, 
principalmente para os cidadãos com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

LINHAS DE AÇÃO

• Revisar o manual do programa 
Eu Curto Meu Passeio;

• Realizar campanhas educativas 
sobre a adequação dos passeios;

• Realizar ações de fiscalização 
nos trechos adjacentes às áreas 
prioritárias definidas no plano de 
governo para requalificação dos 
passeios e processos de Habite-se;

• Realizar nova licitação 
para execução de passeios;

• Executar os passeios que 
não foram requalificados pelos 
proprietários notificados;

• Compartilhar relatórios com 
resultados das ações de fiscalização 
com demais secretarias envolvidas 
no projeto (SEDUR e SEMAN).

META ASSOCIADA

• Executar ações de zeladoria 
em 170.000 m² em áreas públicas, 
recuperando 140.000 m² de orla 
e outros espaços públicos 
e 30.000 m² de passeios.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Manual 
revisado do programa Eu Curto Meu 
Passeio e publicado no site SEDUR;

• Março de 2022 – Licitação 
para execução de passeios realizada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 90 - 90

Custeio 4.910 - 4.910

Total 5.000 - 5.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

1 5 3

Este projeto busca posicionar 
a comunicação da Prefeitura 
como uma das mais inclusivas 
do país, ao dar acesso aos portadores 
de deficiência as informações 
de utilidade pública. A iniciativa 
também validará os direitos dessa 
parcela da população e vai garantir 
maior transparência das ações 
públicas a todos os cidadãos.

LINHAS DE AÇÃO

• Incluir tradução simultânea 
de LIBRAS para pessoas surdas 
em 100% das lives e transmissões 
vias redes sociais oficiais da PMS;

• Criar site e campanha 
de conscientização para a causa 
dos deficientes;

• Traduzir peças de audiovisual 
das campanhas publicitárias.

META ASSOCIADA

• Tornar acessíveis 100% 
das ações de comunicação 
audiovisual da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Site 
e campanha de conscientização lançados;

• Junho de 2023 – 50% das lives 
com tradução em LIBRAS alcançadas;

• Outubro de 2024 – 90.000 acessos 
no site de conscientização alcançados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 100 - 100

Custeio 904 - 904

Total 1.004 - 1.004

E F I C I Ê N C I A

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

1 5 3

Este projeto busca posicionar 
a comunicação da Prefeitura 
como uma das mais inclusivas 
do país, ao dar acesso aos portadores 
de deficiência as informações 
de utilidade pública. A iniciativa 
também validará os direitos dessa 
parcela da população e vai garantir 
maior transparência das ações 
públicas a todos os cidadãos.

LINHAS DE AÇÃO

• Incluir tradução simultânea 
de LIBRAS para pessoas surdas 
em 100% das lives e transmissões 
vias redes sociais oficiais da PMS;

• Criar site e campanha 
de conscientização para a causa 
dos deficientes;

• Traduzir peças de audiovisual 
das campanhas publicitárias.

META ASSOCIADA

• Tornar acessíveis 100% 
das ações de comunicação 
audiovisual da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Site 
e campanha de conscientização lançados;

• Junho de 2023 – 50% das lives 
com tradução em LIBRAS alcançadas;

• Outubro de 2024 – 90.000 acessos 
no site de conscientização alcançados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 100 - 100

Custeio 904 - 904

Total 1.004 - 1.004

E F I C I Ê N C I A

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES

Conectividade

Ampliar exponencialmente a conectividade na 
cidade do Salvador, compreendida como direito 

fundamental e instrumento de cidadania na Cidade 
Inteligente, implementando-se novos pontos de 
acesso públicos, inclusive no âmbito dos modais 

de transporte, de modo a permitir a máxima 
interação junto aos usuários.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA 10 REDUZIR AS

DESIGUALDADES

Conectividade

Ampliar exponencialmente a conectividade na 
cidade do Salvador, compreendida como direito 

fundamental e instrumento de cidadania na Cidade 
Inteligente, implementando-se novos pontos de 
acesso públicos, inclusive no âmbito dos modais 

de transporte, de modo a permitir a máxima 
interação junto aos usuários.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA9 INDÚSTRIA,

INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

Ciclomobilidade

Otimizar e ampliar, continuamente, a infraestrutura 
cicloviária, o número de bicicletas públicas 

ofertadas aos cidadãos e turistas em Salvador, 
bem como o número de estações de locação e sua 

distribuição no território urbano, por meio de 
parcerias que desonerem os cofres públicos, 

ofertando uma alternativa ao uso de automóveis, 
contribuindo à qualidade de vida e à minimização 

dos impactos da Cidade Inteligente ao meio 
ambiente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

1 ERRADICAR
A POBREZA9 INDÚSTRIA,

INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

Ciclomobilidade

Otimizar e ampliar, continuamente, a infraestrutura 
cicloviária, o número de bicicletas públicas 

ofertadas aos cidadãos e turistas em Salvador, 
bem como o número de estações de locação e sua 

distribuição no território urbano, por meio de 
parcerias que desonerem os cofres públicos, 

ofertando uma alternativa ao uso de automóveis, 
contribuindo à qualidade de vida e à minimização 

dos impactos da Cidade Inteligente ao meio 
ambiente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 5

Os deslocamentos por bicicleta, 
como meio de transporte ou lazer, 
têm aumentado nos últimos anos e 
demandam constantes investimentos 
em melhorias por parte da gestão 
municipal. O projeto Bike no Trânsito 
incentiva ainda mais o uso deste meio 
de transporte, por meio da ampliação 
da rede cicloviária, proporcionando 
maior segurança ao ciclista.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar e integrar 40 km 
de rede cicloviária;

• Requalificar 400 km 
de rede cicloviária.

META ASSOCIADA

• Entregar 440 km de rede cicloviária 
requalificada e/ou ampliada.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2022 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2023 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2024 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.249 - 3.249

Custeio - - -

Total 3.249 - 3.249

M O B I L I D A D E

1 0 6

Alcançar novos usuários e destacar 
a bicicleta compartilhada como fonte 
de mobilidade, renda e um modo 
diferenciado para conectar bairros, 
destinos e pessoas da cidade 
são os principais objetivos deste 
projeto. A iniciativa também quer 
envolver a comunidade na gestão e 
conservação do patrimônio público, 
além de aprimorar políticas públicas 
de estímulo ao uso da bicicleta.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar 20 centros de referência 
da bicicleta (Bike Comunidade);

• Garantir a microacessibilidade 
e penetração da bicicleta nos bairros, 
ativando quatro bicicletários 
em pontos estratégicos da cidade;

• Realizar ações em prol da bicicleta 
e campanhas de educação no trânsito 
e de harmonização entre modais, 
dentre as quais a capacitação 
de 3.000 motoristas e ciclistas, 
em especial de ônibus e aplicativos, 
que transitem na cidade;

• Disponibilizar e garantir a operação 
de, pelo menos, 120 bicicletas 
elétricas em Salvador até 2024;

• Realizar o primeiro Censo 
Municipal sobre o uso e a economia 
da bicicleta na cidade.

META ASSOCIADA

• Realizar quatro iniciativas 
de impacto para fomentar 
o uso da bicicleta em, pelo menos, 
50 comunidades de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2021 – 20 centros 
de referência da bicicleta 
(Bike Comunidades) implantados;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2021 – Bicicletários 
ativados em pontos estratégicos 
da cidade;

• Junho de 2024 – Realizado o 
primeiro Censo Municipal sobre o Uso 
e a Economia da Bicicleta na Cidade;

• Outubro de 2024 – Realizado evento 
de divulgação de ações em prol 
da bicicleta e campanhas de educação 
no trânsito e de harmonização 
entre modais.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.440 - 2.440

Custeio 330 - 330

Total 2.770 - 2.770

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 5

Os deslocamentos por bicicleta, 
como meio de transporte ou lazer, 
têm aumentado nos últimos anos e 
demandam constantes investimentos 
em melhorias por parte da gestão 
municipal. O projeto Bike no Trânsito 
incentiva ainda mais o uso deste meio 
de transporte, por meio da ampliação 
da rede cicloviária, proporcionando 
maior segurança ao ciclista.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar e integrar 40 km 
de rede cicloviária;

• Requalificar 400 km 
de rede cicloviária.

META ASSOCIADA

• Entregar 440 km de rede cicloviária 
requalificada e/ou ampliada.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2022 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2023 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2024 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.249 - 3.249

Custeio - - -

Total 3.249 - 3.249

M O B I L I D A D E

1 0 6

Alcançar novos usuários e destacar 
a bicicleta compartilhada como fonte 
de mobilidade, renda e um modo 
diferenciado para conectar bairros, 
destinos e pessoas da cidade 
são os principais objetivos deste 
projeto. A iniciativa também quer 
envolver a comunidade na gestão e 
conservação do patrimônio público, 
além de aprimorar políticas públicas 
de estímulo ao uso da bicicleta.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar 20 centros de referência 
da bicicleta (Bike Comunidade);

• Garantir a microacessibilidade 
e penetração da bicicleta nos bairros, 
ativando quatro bicicletários 
em pontos estratégicos da cidade;

• Realizar ações em prol da bicicleta 
e campanhas de educação no trânsito 
e de harmonização entre modais, 
dentre as quais a capacitação 
de 3.000 motoristas e ciclistas, 
em especial de ônibus e aplicativos, 
que transitem na cidade;

• Disponibilizar e garantir a operação 
de, pelo menos, 120 bicicletas 
elétricas em Salvador até 2024;

• Realizar o primeiro Censo 
Municipal sobre o uso e a economia 
da bicicleta na cidade.

META ASSOCIADA

• Realizar quatro iniciativas 
de impacto para fomentar 
o uso da bicicleta em, pelo menos, 
50 comunidades de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2021 – 20 centros 
de referência da bicicleta 
(Bike Comunidades) implantados;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2021 – Bicicletários 
ativados em pontos estratégicos 
da cidade;

• Junho de 2024 – Realizado o 
primeiro Censo Municipal sobre o Uso 
e a Economia da Bicicleta na Cidade;

• Outubro de 2024 – Realizado evento 
de divulgação de ações em prol 
da bicicleta e campanhas de educação 
no trânsito e de harmonização 
entre modais.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.440 - 2.440

Custeio 330 - 330

Total 2.770 - 2.770

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Controle inteligente
do tráfego e modais
de transporte

Agregar, continuamente, inteligência ao controle do 
tráfego na cidade de Salvador, contribuindo à 

tomada de decisões e à interação com os usuários, 
disponibilizando-se informações em tempo real em 

plataforma pública e acessível por todos os 
cidadãos.



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Controle inteligente
do tráfego e modais
de transporte

Agregar, continuamente, inteligência ao controle do 
tráfego na cidade de Salvador, contribuindo à 

tomada de decisões e à interação com os usuários, 
disponibilizando-se informações em tempo real em 

plataforma pública e acessível por todos os 
cidadãos.



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 4 1 0 5

O aumento da oferta de veículos 
em até 10% nos horários de pico 
da manhã e da noite em corredores 
selecionados, com diminuição 
do tempo de espera nos pontos 
e do tempo de duração das viagens, 
e a adequação da frota são os 
principais objetivos deste projeto. 
A iniciativa busca a melhoria 
no atendimento e nos índices de 
satisfação dos usuários do transporte 
público coletivo em Salvador.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar um estudo sobre rede 
de transporte eficiente que garanta 
atendimento adequado ao cidadão e 
sustentabilidade de rede no longo prazo;

• Modernizar a modelagem 
de concessão do sistema de transporte 
coletivo por ônibus;

• Implantar o manual de 
procedimentos operacionais 
padrão para o Centro de Controle 
Operacional da SEMOB;

• Implantar sistema de gerenciamento 
e gestão da qualidade do transporte 

público coletivo (CCO);

• Aumentar o número de veículos 
de transporte coletivo equipados 
com ar-condicionado;

• Priorizar a circulação do transporte 
público coletivo nos horários de pico 
da manhã e da noite em corredores 

de transporte selecionados;

• Realizar blitze “pare no ponto” 
no transporte público coletivo em 
localidades com maiores índices 
de reclamação dos usuários;

• Inspecionar a frota de ônibus 
em operação quanto aos requisitos 
de segurança, acessibilidade, limpeza 
e atendimento às normas de trânsito 

e circulação;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade 
(Lapa - LIP - Pituba; Pirajá - Orla 
Atlântica; Águas Claras - Orla 
Atlântica e Piatã - Pituba);

• Implantar/revitalizar abrigos em 

pontos de parada de ônibus da cidade.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Sistema 
de gerenciamento e gestão 
da qualidade do transporte público 
coletivo implantado;

• Dezembro de 2022 – 50% da frota 
de transporte coletivo equipada 
com ar-condicionado;

• Dezembro de 2022 – 70% da frota 
de transporte coletivo equipada 
com ar-condicionado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 9.000 - 9.000

Custeio - - -

Total 9.000 - 9.000

Os deslocamentos por bicicleta, 
como meio de transporte ou lazer 
têm aumentado nos últimos anos e 
demandam constantes investimentos 
em melhorias por parte da gestão 
municipal. O projeto Bike no Trânsito 
incentiva ainda mais o uso deste meio 
de transporte, por meio da ampliação 
da rede cicloviária, proporcionando 
maior segurança ao ciclista.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar e integrar 40 km 
de rede cicloviária;

• Requalificar 400 km 
de rede cicloviária.

META ASSOCIADA

• Entregar 440 km de rede cicloviária 
requalificada e/ou ampliada.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2022 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2023 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2024 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.249 - 3.249

Custeio - - -

Total 3.249 - 3.249

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E

1 0 2 1 0 3

O projeto vai ampliar os quilômetros 
de corredores do BRT, o número 
e a frequência de viagens. A iniciativa 
também tornará a frota 30% elétrica, 
aumentará a velocidade média 
das viagens e vai promover maior 
integração com outros modais 
de transporte coletivo na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Definir frota inicial e linhas 
inaugurais do BRT;

• Realizar testes com veículo articulado 
elétrico nos corredores do BRT;

• Definir locais de recarga 
e dimensionamento de infraestrutura 
e subestações;

• Definir modelagem econômica, 
institucional e faseamento 

de implantação da rede;

• Realizar pesquisa de satisfação 
apenas no trecho do BRT para 
avaliação antes da operação;

• Entregar obras do trecho 1;

• Entregar obras do trecho 3;

• Realizar treinamento e capacitação 
de pessoal para operar um modal 

diferenciado;

• Realizar período de operação assistida 
para mitigação de problemas;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade;

• Realizar pesquisas de satisfação depois 
da inauguração na área da linha circular;

• Implementar tratamento 
viário prioritário/exclusivo 

para outras linhas BRT/BRS;

• Implantar um sistema 
de controle de acesso em nível 
para as estações elevadas;

• Entregar obras do trecho 2;

• Realizar período de operação assistida 

para mitigação de problemas.

ORÇAMENTO

METAS ASSOCIADAS

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo;

• Implantar ônibus elétricos 
em, pelo menos, 30% da frota 
no BRT de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Obras do trecho 1 
e do trecho 3 do BRT concluída;

• Abril de 2022 – Ônibus elétricos 
nos trechos 1 e 3 do BRT em operação;

• Dezembro de 2022 – Operação 
do sistema BRS iniciada;

• Janeiro de 2023 – Obra do trecho 2 
do BRT concluída;

• Abril de 2023 – Ônibus elétricos 
no trecho 2 do BRT em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 73.000 - 73.000

Custeio - - -

Total 73.000 - 73.000

O projeto busca complementar 
o sistema de transporte público 
coletivo na cidade, com a melhoria 
dos serviços ofertados à população, 
que passará, também, a contar com o 
BRT e a ampliação da rede cicloviária. 
A implementação do Circula Salvador 
garantirá um melhor planejamento 
para a mobilidade coletiva na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pesquisas de satisfação 
junto aos usuários do transporte 
público coletivo;

• Desenvolver anteprojetos viários;

• Elaborar plano cicloviário;

• Implantar aplicativo para o serviço 
de táxi na cidade;

• Implantar o serviço de transporte 
público coletivo sob demanda 
em Salvador (MAAS);

• Cadastrar os pontos de parada 
de ônibus de Salvador 
com diagnóstico físico;

• Desenvolver projeto de padronização 
dos pontos de táxis, mototáxis 
e de delivery de Salvador.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 na 
Pesquisa QualiÔnibus realizada junto 
aos usuários do serviço de transporte 
público coletivo.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Plano Cicloviário de 
Salvador elaborado;

• Junho de 2022 – Aplicativo 
para o serviço de táxi na cidade 
disponibilizado;

• Agosto de 2022 – Serviço de 
transporte público coletivo sob 
demanda em Salvador disponibilizado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.050 500 7.550

Custeio - - -

Total 7.050 500 7.550

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 4 1 0 5

O aumento da oferta de veículos 
em até 10% nos horários de pico 
da manhã e da noite em corredores 
selecionados, com diminuição 
do tempo de espera nos pontos 
e do tempo de duração das viagens, 
e a adequação da frota são os 
principais objetivos deste projeto. 
A iniciativa busca a melhoria 
no atendimento e nos índices de 
satisfação dos usuários do transporte 
público coletivo em Salvador.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar um estudo sobre rede 
de transporte eficiente que garanta 
atendimento adequado ao cidadão e 
sustentabilidade de rede no longo prazo;

• Modernizar a modelagem 
de concessão do sistema de transporte 
coletivo por ônibus;

• Implantar o manual de 
procedimentos operacionais 
padrão para o Centro de Controle 
Operacional da SEMOB;

• Implantar sistema de gerenciamento 
e gestão da qualidade do transporte 

público coletivo (CCO);

• Aumentar o número de veículos 
de transporte coletivo equipados 
com ar-condicionado;

• Priorizar a circulação do transporte 
público coletivo nos horários de pico 
da manhã e da noite em corredores 

de transporte selecionados;

• Realizar blitze “pare no ponto” 
no transporte público coletivo em 
localidades com maiores índices 
de reclamação dos usuários;

• Inspecionar a frota de ônibus 
em operação quanto aos requisitos 
de segurança, acessibilidade, limpeza 
e atendimento às normas de trânsito 

e circulação;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade 
(Lapa - LIP - Pituba; Pirajá - Orla 
Atlântica; Águas Claras - Orla 
Atlântica e Piatã - Pituba);

• Implantar/revitalizar abrigos em 

pontos de parada de ônibus da cidade.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Sistema 
de gerenciamento e gestão 
da qualidade do transporte público 
coletivo implantado;

• Dezembro de 2022 – 50% da frota 
de transporte coletivo equipada 
com ar-condicionado;

• Dezembro de 2022 – 70% da frota 
de transporte coletivo equipada 
com ar-condicionado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 9.000 - 9.000

Custeio - - -

Total 9.000 - 9.000

Os deslocamentos por bicicleta, 
como meio de transporte ou lazer 
têm aumentado nos últimos anos e 
demandam constantes investimentos 
em melhorias por parte da gestão 
municipal. O projeto Bike no Trânsito 
incentiva ainda mais o uso deste meio 
de transporte, por meio da ampliação 
da rede cicloviária, proporcionando 
maior segurança ao ciclista.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar e integrar 40 km 
de rede cicloviária;

• Requalificar 400 km 
de rede cicloviária.

META ASSOCIADA

• Entregar 440 km de rede cicloviária 
requalificada e/ou ampliada.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2022 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2023 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados;

• Dezembro de 2024 – 100 km 
de rede cicloviária requalificados 
e 10 km implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 3.249 - 3.249

Custeio - - -

Total 3.249 - 3.249

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E

1 0 2 1 0 3

O projeto vai ampliar os quilômetros 
de corredores do BRT, o número 
e a frequência de viagens. A iniciativa 
também tornará a frota 30% elétrica, 
aumentará a velocidade média 
das viagens e vai promover maior 
integração com outros modais 
de transporte coletivo na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Definir frota inicial e linhas 
inaugurais do BRT;

• Realizar testes com veículo articulado 
elétrico nos corredores do BRT;

• Definir locais de recarga 
e dimensionamento de infraestrutura 
e subestações;

• Definir modelagem econômica, 
institucional e faseamento 

de implantação da rede;

• Realizar pesquisa de satisfação 
apenas no trecho do BRT para 
avaliação antes da operação;

• Entregar obras do trecho 1;

• Entregar obras do trecho 3;

• Realizar treinamento e capacitação 
de pessoal para operar um modal 

diferenciado;

• Realizar período de operação assistida 
para mitigação de problemas;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade;

• Realizar pesquisas de satisfação depois 
da inauguração na área da linha circular;

• Implementar tratamento 
viário prioritário/exclusivo 

para outras linhas BRT/BRS;

• Implantar um sistema 
de controle de acesso em nível 
para as estações elevadas;

• Entregar obras do trecho 2;

• Realizar período de operação assistida 

para mitigação de problemas.

ORÇAMENTO

METAS ASSOCIADAS

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo;

• Implantar ônibus elétricos 
em, pelo menos, 30% da frota 
no BRT de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Obras do trecho 1 
e do trecho 3 do BRT concluída;

• Abril de 2022 – Ônibus elétricos 
nos trechos 1 e 3 do BRT em operação;

• Dezembro de 2022 – Operação 
do sistema BRS iniciada;

• Janeiro de 2023 – Obra do trecho 2 
do BRT concluída;

• Abril de 2023 – Ônibus elétricos 
no trecho 2 do BRT em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 73.000 - 73.000

Custeio - - -

Total 73.000 - 73.000

O projeto busca complementar 
o sistema de transporte público 
coletivo na cidade, com a melhoria 
dos serviços ofertados à população, 
que passará, também, a contar com o 
BRT e a ampliação da rede cicloviária. 
A implementação do Circula Salvador 
garantirá um melhor planejamento 
para a mobilidade coletiva na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pesquisas de satisfação 
junto aos usuários do transporte 
público coletivo;

• Desenvolver anteprojetos viários;

• Elaborar plano cicloviário;

• Implantar aplicativo para o serviço 
de táxi na cidade;

• Implantar o serviço de transporte 
público coletivo sob demanda 
em Salvador (MAAS);

• Cadastrar os pontos de parada 
de ônibus de Salvador 
com diagnóstico físico;

• Desenvolver projeto de padronização 
dos pontos de táxis, mototáxis 
e de delivery de Salvador.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 na 
Pesquisa QualiÔnibus realizada junto 
aos usuários do serviço de transporte 
público coletivo.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Plano Cicloviário de 
Salvador elaborado;

• Junho de 2022 – Aplicativo 
para o serviço de táxi na cidade 
disponibilizado;

• Agosto de 2022 – Serviço de 
transporte público coletivo sob 
demanda em Salvador disponibilizado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.050 500 7.550

Custeio - - -

Total 7.050 500 7.550

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Para reduzir o índice de vítimas 
fatais e não fatais em acidentes de 
trânsito e, também, a quantidade 
de sinistros com danos materiais, o 
projeto prevê intervenções em pontos 
críticos da cidade, a requalificação da 
sinalização vertical, horizontal e das 
faixas de pedestres, além de realizar 
campanhas educativas, blitze 
e abordagens aos condutores.

LINHAS DE AÇÃO

• Executar oito intervenções em pontos 
críticos de acidentes de trânsito;

• Executar oito intervenções para 
implantação de vias para trânsito calmo;

• Executar quatro intervenções 
em pontos críticos de 
congestionamentos;

• Aumentar 1.450 vagas 

do estacionamento Zona Azul;

• Implantar ou requalificar 
130.000 m² de sinalização horizontal;

• Implantar ou requalificar 

1.000 m² de sinalização vertical;

• Implantar ou requalificar 8.000 m² 
de faixa de pedestres nos acessos 
a transporte coletivo, rede de saúde 
e escolas;

• Realizar 48 campanhas 
de conscientização para o trânsito 
seguro, em mídia social ou veículo 

de comunicação de massa;

• Realizar 48 ações educativas em 
escolas, organizações, logradouros;

• Ampliar em 40 unidades a rede 
de semáforos inteligentes;

• Requalificar 38 interseções 

semafóricas;

• Realizar 185.000 abordagens 
aos condutores nas operações 
programadas ou blitze;

• Atender 78% das solicitações 
provenientes do Núcleo de Operações 
Assistidas (NOA) Cidadão, do 156 
e do NOA Operação.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Reduzir o índice de vítimas fatais 
em sinistros de trânsito por 100.000 
habitantes de 4,47 para 3,58.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2023 - Cinco 
intervenções nas vias para 
trânsito calmo entregues;

• Junho de 2024 - 121.000 m² 
de vias sinalizadas;

• Junho de 2024 - 40 ações 
educativas em escolas, organizações 
e logradouros realizadas.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 19.999 19.999 19.999

Custeio - - -

Total 19.999 19.999 19.999

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Para reduzir o índice de vítimas 
fatais e não fatais em acidentes de 
trânsito e, também, a quantidade 
de sinistros com danos materiais, o 
projeto prevê intervenções em pontos 
críticos da cidade, a requalificação da 
sinalização vertical, horizontal e das 
faixas de pedestres, além de realizar 
campanhas educativas, blitze 
e abordagens aos condutores.

LINHAS DE AÇÃO

• Executar oito intervenções em pontos 
críticos de acidentes de trânsito;

• Executar oito intervenções para 
implantação de vias para trânsito calmo;

• Executar quatro intervenções 
em pontos críticos de 
congestionamentos;

• Aumentar 1.450 vagas 

do estacionamento Zona Azul;

• Implantar ou requalificar 
130.000 m² de sinalização horizontal;

• Implantar ou requalificar 

1.000 m² de sinalização vertical;

• Implantar ou requalificar 8.000 m² 
de faixa de pedestres nos acessos 
a transporte coletivo, rede de saúde 
e escolas;

• Realizar 48 campanhas 
de conscientização para o trânsito 
seguro, em mídia social ou veículo 

de comunicação de massa;

• Realizar 48 ações educativas em 
escolas, organizações, logradouros;

• Ampliar em 40 unidades a rede 
de semáforos inteligentes;

• Requalificar 38 interseções 

semafóricas;

• Realizar 185.000 abordagens 
aos condutores nas operações 
programadas ou blitze;

• Atender 78% das solicitações 
provenientes do Núcleo de Operações 
Assistidas (NOA) Cidadão, do 156 
e do NOA Operação.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Reduzir o índice de vítimas fatais 
em sinistros de trânsito por 100.000 
habitantes de 4,47 para 3,58.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2023 - Cinco 
intervenções nas vias para 
trânsito calmo entregues;

• Junho de 2024 - 121.000 m² 
de vias sinalizadas;

• Junho de 2024 - 40 ações 
educativas em escolas, organizações 
e logradouros realizadas.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 19.999 19.999 19.999

Custeio - - -

Total 19.999 19.999 19.999

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE41 ERRADICAR

A POBREZA 10 REDUZIR AS
DESIGUALDADES

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Inclusão digital

SGDSSALVADOR

Promover e fomentar, incisivamente e de todas as 
formas, a inclusão digital produtiva em Salvador, 
por meio de estratégias, iniciativas e projetos que 

envolvam a comunidade e proporcionem, 
continuamente, a redução das disparidades de 

acesso à tecnologia na Cidade Inteligente.
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METAS E PROJETOS 2021-2024

4 2 4 3

Ampliar a conectividade dos alunos, 
reduzir a infrequência, o abandono 
escolar e o baixo rendimento são 
alguns dos objetivos deste projeto. 
A iniciativa vai permitir ainda 
fortalecer a política de educação 
integral com mediação tecnológica, 
agilizar o processo de correção de 
avaliações externas e tornar mais 
eficientes os processos de gestão 
administrativa e pedagógica da SMED.

LINHAS DE AÇÃO

• Garantir infraestrutura de rede, 
internet, equipamentos e dispositivos 
digitais, para dar sustentabilidade 
à educação digital;

• Adquirir tablets acompanhados 
de um pacote de dados, para serem 
distribuídos a todos os alunos da 
rede municipal de ensino, garantindo, 
assim, acesso às plataformas 
de educação digital;

• Adquirir e distribuir chromebooks 
para todos os professores, 
coordenadores pedagógicos 
e gestores escolares;

• Implantar o Sistema de Integração 
Educacional, que tem como finalidade 
interligar os sistemas e processos 
da gestão escolar, o que permitirá, 
ainda, o monitoramento 
da frequência dos alunos por meio 
de reconhecimento facial;

• Ampliar a jornada escolar da rede 
de ensino com mediação tecnológica, 
utilizando o Centro de Mídias da rede 
municipal de ensino.

META ASSOCIADA

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Tablets com pacotes 
de dados para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino entregues;

• Março de 2022 – Chromebooks 
para professores entregues;

• Dezembro de 2023 – Entrega do Selo 
de Educação Digital para escolas.

O projeto EJA Profissionalizante busca 
estimular o processo de escolarização, 
reduzir a evasão e a distorção escolar, 
e facilitar o acesso ao mercado 
de trabalho para jovens e adultos. 
A iniciativa promove também a inclusão 
social e o exercício da cidadania.

LINHAS DE AÇÃO

• Firmar parcerias com instituições 
especializadas na educação profissional;

• Mapear o número de escolas 
que ofertam EJA II, com alunos 
interessados em participar do projeto, 
para ampliar a oferta de educação 
profissional inicial;

• Selecionar cursos a serem ofertados 
a partir da adesão de cada escola/
estudante, adequando o atendimento, 
conforme as condições técnicas 
apresentadas pelos parceiros;

• Acompanhar e monitorar, 
sistematicamente, a frequência 
dos alunos, tanto nas aulas regulares 
quanto nas aulas dos cursos ofertados;

• Firmar parceria com a SEMDEC 
para possibilitar o acesso dos alunos às 
oportunidades de estágio existentes nas 
áreas para as quais estejam habilitados;

• Implantar o programa de Formação 
Tecnológica, Criativa e Escola de 
Negócios Digitais por meio de parceria 
com a SEMDEC para atender 
6.000 alunos até 2024;

• Implantar laboratórios 
de informática nas escolas 
da rede municipal que ofertem 
a modalidade de jovens e adultos.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir em 50% a taxa 
de distorção idade/ano dos Anos 
Iniciais e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Atividades 
da primeira turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2023 – Atividades 
da segunda turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2024 – Atividades 
da terceira turma de capacitação 
profissional iniciadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 143.507 - 143.507

Custeio 135.013 - 135.013

Total 278.520 - 278.520

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 25.800 - 25.800

Total 25.800 - 25.800

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

C O N H E C I M E N T O

•

Plano Estratégico
2021-2024

1 5 2

Com o objetivo de proporcionar 
ao cidadão uma nova relação com a 
Prefeitura de Salvador, este projeto 
vai concentrar a oferta dos serviços 
dos órgãos municipais em um único 
canal de atendimento integrado, com 
acesso seguro, sem a obrigatoriedade 
de intervenção humana. A iniciativa 
vai desburocratizar e padronizar o 
atendimento à população, e aprimorar 
a gestão dos recursos tecnológicos 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar e ampliar as parcerias, 
convênios e contratos, para realização 
de turmas de capacitação;

• Implantar o Programa 
de Incentivo à Especialização;

• Ampliar a oferta de vagas 
para capacitação de servidores 
em competências necessárias 
ao desempenho das atividades;

• Implementar o piloto 
do projeto Certifica Servidor 
para SEGEPs e NOFs;

• Fortalecer a instrutoria interna.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de servidores capacitados, 
em relação ao quadriênio anterior.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Programa 
de Incentivo à Especialização 
implantado;

• Junho de 2023 – Servidores 
municipais habilitados por meio 
do projeto Certifica Servidor.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4



METAS E PROJETOS 2021-2024

4 2 4 3

Ampliar a conectividade dos alunos, 
reduzir a infrequência, o abandono 
escolar e o baixo rendimento são 
alguns dos objetivos deste projeto. 
A iniciativa vai permitir ainda 
fortalecer a política de educação 
integral com mediação tecnológica, 
agilizar o processo de correção de 
avaliações externas e tornar mais 
eficientes os processos de gestão 
administrativa e pedagógica da SMED.

LINHAS DE AÇÃO

• Garantir infraestrutura de rede, 
internet, equipamentos e dispositivos 
digitais, para dar sustentabilidade 
à educação digital;

• Adquirir tablets acompanhados 
de um pacote de dados, para serem 
distribuídos a todos os alunos da 
rede municipal de ensino, garantindo, 
assim, acesso às plataformas 
de educação digital;

• Adquirir e distribuir chromebooks 
para todos os professores, 
coordenadores pedagógicos 
e gestores escolares;

• Implantar o Sistema de Integração 
Educacional, que tem como finalidade 
interligar os sistemas e processos 
da gestão escolar, o que permitirá, 
ainda, o monitoramento 
da frequência dos alunos por meio 
de reconhecimento facial;

• Ampliar a jornada escolar da rede 
de ensino com mediação tecnológica, 
utilizando o Centro de Mídias da rede 
municipal de ensino.

META ASSOCIADA

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Tablets com pacotes 
de dados para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino entregues;

• Março de 2022 – Chromebooks 
para professores entregues;

• Dezembro de 2023 – Entrega do Selo 
de Educação Digital para escolas.

O projeto EJA Profissionalizante busca 
estimular o processo de escolarização, 
reduzir a evasão e a distorção escolar, 
e facilitar o acesso ao mercado 
de trabalho para jovens e adultos. 
A iniciativa promove também a inclusão 
social e o exercício da cidadania.

LINHAS DE AÇÃO

• Firmar parcerias com instituições 
especializadas na educação profissional;

• Mapear o número de escolas 
que ofertam EJA II, com alunos 
interessados em participar do projeto, 
para ampliar a oferta de educação 
profissional inicial;

• Selecionar cursos a serem ofertados 
a partir da adesão de cada escola/
estudante, adequando o atendimento, 
conforme as condições técnicas 
apresentadas pelos parceiros;

• Acompanhar e monitorar, 
sistematicamente, a frequência 
dos alunos, tanto nas aulas regulares 
quanto nas aulas dos cursos ofertados;

• Firmar parceria com a SEMDEC 
para possibilitar o acesso dos alunos às 
oportunidades de estágio existentes nas 
áreas para as quais estejam habilitados;

• Implantar o programa de Formação 
Tecnológica, Criativa e Escola de 
Negócios Digitais por meio de parceria 
com a SEMDEC para atender 
6.000 alunos até 2024;

• Implantar laboratórios 
de informática nas escolas 
da rede municipal que ofertem 
a modalidade de jovens e adultos.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir em 50% a taxa 
de distorção idade/ano dos Anos 
Iniciais e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Atividades 
da primeira turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2023 – Atividades 
da segunda turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2024 – Atividades 
da terceira turma de capacitação 
profissional iniciadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 143.507 - 143.507

Custeio 135.013 - 135.013

Total 278.520 - 278.520

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 25.800 - 25.800

Total 25.800 - 25.800

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

C O N H E C I M E N T O

•

Plano Estratégico
2021-2024

1 5 2

Com o objetivo de proporcionar 
ao cidadão uma nova relação com a 
Prefeitura de Salvador, este projeto 
vai concentrar a oferta dos serviços 
dos órgãos municipais em um único 
canal de atendimento integrado, com 
acesso seguro, sem a obrigatoriedade 
de intervenção humana. A iniciativa 
vai desburocratizar e padronizar o 
atendimento à população, e aprimorar 
a gestão dos recursos tecnológicos 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar e ampliar as parcerias, 
convênios e contratos, para realização 
de turmas de capacitação;

• Implantar o Programa 
de Incentivo à Especialização;

• Ampliar a oferta de vagas 
para capacitação de servidores 
em competências necessárias 
ao desempenho das atividades;

• Implementar o piloto 
do projeto Certifica Servidor 
para SEGEPs e NOFs;

• Fortalecer a instrutoria interna.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 70% o número 
de servidores capacitados, 
em relação ao quadriênio anterior.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Programa 
de Incentivo à Especialização 
implantado;

• Junho de 2023 – Servidores 
municipais habilitados por meio 
do projeto Certifica Servidor.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Gestão inteligente 
da coleta de resíduos

Implementar, progressivamente, sistema de gestão 
inteligente da coleta de resíduos em Salvador, por 
meio de infraestruturas, dispositivos e aplicações 

capazes de proporcionar visão em tempo real 
quanto à situação de contêineres e lixeiras públicas, 

além de medição em bases confiáveis, 
possibilitando a definição das rotas de coleta mais 
eficientes e contribuindo, assim, à qualidade dos 
serviços e otimização de custos operacionais à 

Cidade Inteligente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Gestão inteligente 
da coleta de resíduos

Implementar, progressivamente, sistema de gestão 
inteligente da coleta de resíduos em Salvador, por 
meio de infraestruturas, dispositivos e aplicações 

capazes de proporcionar visão em tempo real 
quanto à situação de contêineres e lixeiras públicas, 

além de medição em bases confiáveis, 
possibilitando a definição das rotas de coleta mais 
eficientes e contribuindo, assim, à qualidade dos 
serviços e otimização de custos operacionais à 

Cidade Inteligente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 1 4 1 1 5

A implantação de novos equipamentos 
destinados ao descarte e ao 
armazenamento temporários de 
resíduos sólidos, como Ecopontos 
e Pontos Limpos, vai permitir reduzir 
o descarte irregular na cidade e 
prevenir alagamentos, bem como 
a degradação do solo e das águas 
subterrâneas. Este é o objetivo 
do projeto Salvador Mais Limpa 
para garantir maior eficiência no 
gerenciamento da limpeza urbana.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar seleção de possíveis áreas 
para implantação dos equipamentos, 
levando-se em consideração 
a distribuição conforme Núcleos 
de Limpeza, demanda operacional 
e demais critérios de ordem técnica;

• Realizar levantamento topográfico e 
de sondagem, e projeto arquitetônico 
para implantar Ecoponto;

• Iniciar processo licitatório voltado 
à definição de empresa responsável 
pela construção dos equipamentos;

• Implantar equipamentos.

META ASSOCIADA

• Instalar quatro novos 
equipamentos para receber 
resíduos de pequenos geradores.

MARCOS DE ENTREGA

• Julho de 2022 – 2º equipamento 
para receber resíduos implantado;

• Julho de 2023 - 3º equipamento 
para receber resíduos implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.274 - 1.274

Custeio 2.332 - 2.332

Total 3.606 - 3.606

A aprovação e a publicação 
do Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI), 
como política pública municipal, vão 
propiciar o desenvolvimento integrado 
e as práticas de segurança, resiliência, 
escalabilidade e compatibilidade. 
O projeto Prefeitura Digital permitirá 
a implantação de infraestruturas 
de conectividade, computação e do 
centro de inteligência e irá acelerar os 
processos para a transformação 
de Salvador em Cidade Inteligente.

LINHAS DE AÇÃO

• Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI);

• Implantar a infraestrutura de 
conectividade segura com e sem fio;

• Implantar as infraestruturas 
de computação em nuvem híbrida, 
seguras e redundantes;

• Implantar a infraestrutura do 
Centro de Inteligência Municipal;

• Integrar as diversas bases de dados 
da Prefeitura de Salvador;

• Contratar e implantar um sistema 
de comunicação corporativa para 
suporte ao trabalho presencial e 
remoto dos colaboradores municipais;

• Contratar reforço institucional, 
adquirir equipamentos e demais 
necessidades técnicas e administrativas 
da COGEL e SEMIT;

• Definir modelos e padrões para uma 
linguagem digital única da Prefeitura.

META ASSOCIADA

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Plano Diretor 
de Tecnologias da Cidade Inteligente 
(PDTCI) aprovado e publicado;

ORÇAMENTO

• Janeiro de 2023 – Base de dados 
da Prefeitura unificada;

• Fevereiro de 2023 – Sistema 
de comunicação corporativa 
da Prefeitura, implantado;

• Janeiro de 2024 – Infraestrutura 
de computação em nuvem híbrida 
segura e redundante para 
a Prefeitura implantada;

• Abril de 2024 – Infraestrutura 
do Centro de Inteligência 
Municipal implantada;

• Dezembro de 2024 – Infraestrutura 
de comunicação banda larga em toda 
a Prefeitura implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.200 70.000 102.200

Custeio 43.300 - 43.300

Total 75.500 70.000 145.500

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E
Plano Estratégico

2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 1 4 1 1 5

A implantação de novos equipamentos 
destinados ao descarte e ao 
armazenamento temporários de 
resíduos sólidos, como Ecopontos 
e Pontos Limpos, vai permitir reduzir 
o descarte irregular na cidade e 
prevenir alagamentos, bem como 
a degradação do solo e das águas 
subterrâneas. Este é o objetivo 
do projeto Salvador Mais Limpa 
para garantir maior eficiência no 
gerenciamento da limpeza urbana.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar seleção de possíveis áreas 
para implantação dos equipamentos, 
levando-se em consideração 
a distribuição conforme Núcleos 
de Limpeza, demanda operacional 
e demais critérios de ordem técnica;

• Realizar levantamento topográfico e 
de sondagem, e projeto arquitetônico 
para implantar Ecoponto;

• Iniciar processo licitatório voltado 
à definição de empresa responsável 
pela construção dos equipamentos;

• Implantar equipamentos.

META ASSOCIADA

• Instalar quatro novos 
equipamentos para receber 
resíduos de pequenos geradores.

MARCOS DE ENTREGA

• Julho de 2022 – 2º equipamento 
para receber resíduos implantado;

• Julho de 2023 - 3º equipamento 
para receber resíduos implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.274 - 1.274

Custeio 2.332 - 2.332

Total 3.606 - 3.606

A aprovação e a publicação 
do Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI), 
como política pública municipal, vão 
propiciar o desenvolvimento integrado 
e as práticas de segurança, resiliência, 
escalabilidade e compatibilidade. 
O projeto Prefeitura Digital permitirá 
a implantação de infraestruturas 
de conectividade, computação e do 
centro de inteligência e irá acelerar os 
processos para a transformação 
de Salvador em Cidade Inteligente.

LINHAS DE AÇÃO

• Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Cidade Inteligente (PDTCI);

• Implantar a infraestrutura de 
conectividade segura com e sem fio;

• Implantar as infraestruturas 
de computação em nuvem híbrida, 
seguras e redundantes;

• Implantar a infraestrutura do 
Centro de Inteligência Municipal;

• Integrar as diversas bases de dados 
da Prefeitura de Salvador;

• Contratar e implantar um sistema 
de comunicação corporativa para 
suporte ao trabalho presencial e 
remoto dos colaboradores municipais;

• Contratar reforço institucional, 
adquirir equipamentos e demais 
necessidades técnicas e administrativas 
da COGEL e SEMIT;

• Definir modelos e padrões para uma 
linguagem digital única da Prefeitura.

META ASSOCIADA

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Plano Diretor 
de Tecnologias da Cidade Inteligente 
(PDTCI) aprovado e publicado;

ORÇAMENTO

• Janeiro de 2023 – Base de dados 
da Prefeitura unificada;

• Fevereiro de 2023 – Sistema 
de comunicação corporativa 
da Prefeitura, implantado;

• Janeiro de 2024 – Infraestrutura 
de computação em nuvem híbrida 
segura e redundante para 
a Prefeitura implantada;

• Abril de 2024 – Infraestrutura 
do Centro de Inteligência 
Municipal implantada;

• Dezembro de 2024 – Infraestrutura 
de comunicação banda larga em toda 
a Prefeitura implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.200 70.000 102.200

Custeio 43.300 - 43.300

Total 75.500 70.000 145.500

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Videomonitoramento
inteligente

Ampliar progressivamente e atribuir inteligência e 
resiliência aos sistemas de videomonitoramento de 
vias e espaços públicos em Salvador, contribuindo à 
segurança e tranquilidade dos cidadãos e turistas, 
bem como à eficiência nas ações e iniciativas de 

preservação da ordem e proteção do patrimônio da 
cidade, sempre respeitados os preceitos éticos da 

Cidade Inteligente e os requisitos da Política de 
Privacidade e Segurança Cibernética da Cidade 

Inteligente (PPSCCI).

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Videomonitoramento
inteligente

Ampliar progressivamente e atribuir inteligência e 
resiliência aos sistemas de videomonitoramento de 
vias e espaços públicos em Salvador, contribuindo à 
segurança e tranquilidade dos cidadãos e turistas, 
bem como à eficiência nas ações e iniciativas de 

preservação da ordem e proteção do patrimônio da 
cidade, sempre respeitados os preceitos éticos da 

Cidade Inteligente e os requisitos da Política de 
Privacidade e Segurança Cibernética da Cidade 

Inteligente (PPSCCI).

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 3 5

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.400 - 2.400

Custeio - - -

Total 2.400 - 2.400

Com o objetivo de prevenir o crime 
e reduzir o sentimento de insegurança 
da população, o Plano prevê ações 
de estruturação física e operacional 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
a implantação de políticas públicas 
preventivas, capacitação e a gestão 
estratégica do sistema de segurança 
pública municipal.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar grupo de trabalho 
institucional;

• Elaborar diagnóstico 
de segurança do município;

• Contratar empresa 
para elaboração do Plano;

• Elaborar o Plano;

• Elaborar legislação 
e implantação de Conselho Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação 
de Observatório Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação de 
Fundo Municipal de Segurança Urbana.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações 
delituosas contra os bens e as 
instalações integrantes do patrimônio 
público do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Resultados 
do diagnóstico de segurança pública 
do município apresentados;

• Setembro de 2022 – Resultados 
do Plano Municipal de Segurança 
e Defesa Social apresentados.

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

1 3 6

O projeto Vigilância Eletrônica 
ampliará a sensação de segurança 
da população com a identificação 
dos infratores e a otimização da 
atuação do efetivo no enfrentamento 
à criminalidade. O monitoramento 
terrestre e aéreo dos espaços 
públicos municipais será ampliado 
com equipamentos de ponta, como 
câmeras corporais e drones, trazendo 
melhorias para o desenvolvimento das 
ações preventivas e repressivas.

LINHAS DE AÇÃO

• Renovar a frota de viaturas;

• Implantar e operacionalizar 
câmeras, equipamentos e serviços 
necessários à execução do sistema 
de videomonitoramento em pontos 
estratégicos da cidade;

• Implantar e operacionalizar 
câmeras de monitoramento corporal 
em 50% do efetivo em atividades 
operacionais de rua;

• Adquirir e colocar em operação drones 
específicos para mapeamento de área 
nas atividades de segurança pública;

• Substituir e ampliar parque 
tecnológico da GCM;

• Realizar capacitação, plano de ação 
e aprimoramento dos operadores;

• Adquirir material operacional 
individual para a GCM.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações delituosas 
contra os bens e as instalações 
integrantes do patrimônio público 
do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Dez novas viaturas 
da GCM adquiridas;

• Julho de 2022 – 100 câmeras 
de monitoramento instaladas;

• Julho de 2023 – 100 câmeras 
adicionais de monitoramento 
instaladas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 9.020 15.000 24.020

Custeio 11.741 - 11.741

Total 20.761 15.000 35.761

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 3 5

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.400 - 2.400

Custeio - - -

Total 2.400 - 2.400

Com o objetivo de prevenir o crime 
e reduzir o sentimento de insegurança 
da população, o Plano prevê ações 
de estruturação física e operacional 
da Guarda Civil Municipal (GCM), 
a implantação de políticas públicas 
preventivas, capacitação e a gestão 
estratégica do sistema de segurança 
pública municipal.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar grupo de trabalho 
institucional;

• Elaborar diagnóstico 
de segurança do município;

• Contratar empresa 
para elaboração do Plano;

• Elaborar o Plano;

• Elaborar legislação 
e implantação de Conselho Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação 
de Observatório Municipal 
de Segurança Urbana;

• Elaborar legislação e implantação de 
Fundo Municipal de Segurança Urbana.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações 
delituosas contra os bens e as 
instalações integrantes do patrimônio 
público do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Resultados 
do diagnóstico de segurança pública 
do município apresentados;

• Setembro de 2022 – Resultados 
do Plano Municipal de Segurança 
e Defesa Social apresentados.

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E

1 3 6

O projeto Vigilância Eletrônica 
ampliará a sensação de segurança 
da população com a identificação 
dos infratores e a otimização da 
atuação do efetivo no enfrentamento 
à criminalidade. O monitoramento 
terrestre e aéreo dos espaços 
públicos municipais será ampliado 
com equipamentos de ponta, como 
câmeras corporais e drones, trazendo 
melhorias para o desenvolvimento das 
ações preventivas e repressivas.

LINHAS DE AÇÃO

• Renovar a frota de viaturas;

• Implantar e operacionalizar 
câmeras, equipamentos e serviços 
necessários à execução do sistema 
de videomonitoramento em pontos 
estratégicos da cidade;

• Implantar e operacionalizar 
câmeras de monitoramento corporal 
em 50% do efetivo em atividades 
operacionais de rua;

• Adquirir e colocar em operação drones 
específicos para mapeamento de área 
nas atividades de segurança pública;

• Substituir e ampliar parque 
tecnológico da GCM;

• Realizar capacitação, plano de ação 
e aprimoramento dos operadores;

• Adquirir material operacional 
individual para a GCM.

META ASSOCIADA

• Reduzir em 30% as ações delituosas 
contra os bens e as instalações 
integrantes do patrimônio público 
do município, monitorados pela 
Guarda Civil Municipal (GCM).

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Dez novas viaturas 
da GCM adquiridas;

• Julho de 2022 – 100 câmeras 
de monitoramento instaladas;

• Julho de 2023 – 100 câmeras 
adicionais de monitoramento 
instaladas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 9.020 15.000 24.020

Custeio 11.741 - 11.741

Total 20.761 15.000 35.761

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Novas centralidades 
urbanas

Proporcionar o desenvolvimento progressivo de 
novas centralidades urbanas em Salvador, que 

concentrem empregos, moradia e alternativas de 
lazer, contribuindo à redução de deslocamentos, ao 

bem-estar e à sustentabilidade na Cidade 
Inteligente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

15 VIDA
TERRESTRE



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Novas centralidades 
urbanas

Proporcionar o desenvolvimento progressivo de 
novas centralidades urbanas em Salvador, que 

concentrem empregos, moradia e alternativas de 
lazer, contribuindo à redução de deslocamentos, ao 

bem-estar e à sustentabilidade na Cidade 
Inteligente.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

15 VIDA
TERRESTRE



METAS E PROJETOS 2021-2024

8 5

A iniciativa visa promover 
a transformação urbanística e social 
dos assentamentos precários 
e requalificar os espaços públicos 
da orla marítima e das ruas da cidade. 
O projeto também tem por objetivo 
dotar Salvador de equipamentos 
públicos adequados e implementar 
planos urbanísticos para um bairro 
ou conjunto de bairros.

LINHAS DE AÇÃO

• Urbanizar e requalificar 
os espaços públicos;

• Desenvolver projetos 
para nova orla;

• Desenvolver estudos e projetos 
para o programa Ruas Completas;

• Criar projetos para requalificação 
dos equipamentos públicos;

• Construir e implementar 
planos urbanísticos;

• Urbanizar e requalificar áreas 
precárias classificadas como Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS).

METAS ASSOCIADAS

• Elaborar 60 projetos 
de requalificação funcional 
e urbanística das áreas precárias 
e dos espaços e equipamentos 
públicos, dentro do princípio 
de cidade inclusiva e acessível;

• Elaborar e implementar três planos 
de bairros e planos urbanísticos 
das centralidades municipais, 
conforme estabelece o PDDU, 
com prioridade para as centralidades 
e conjunto de bairros que apresentam 
maiores interações.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 - Projeto 
de urbanização e requalificação 
da Orla de Pituaçu elaborado;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2022  Projeto 
de urbanização e requalificação 
Ruas Completas da Avenida 
Fernandes Vieira/Luiz Maria elaborado;

• Dezembro de 2022  Projeto 
de requalificação urbana de áreas 
precárias e ZEIS do Pilar elaborado;

• Fevereiro de 2023  Projeto 
da Vila Olímpica elaborado;

• Março de 2023  Projeto 
de urbanização e requalificação 
Ruas Completas da Avenida 
Dom João VI elaborado;

• Outubro de 2023  Projeto 
de urbanização e requalificação do 
Parque Linear Centenário elaborado;

• Dezembro de 2024  Plano Urbanístico 
da Ilha de Maré elaborado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 12.931 - 12.931

Custeio - - -

Total 12.931 - 12.931

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

1 4 8

O projeto busca ofertar maior aproximação 
e satisfação do cidadão com os serviços 
prestados pelos órgãos municipais que 
funcionam nas Prefeituras-Bairro. A partir 
da integração dos dados, será possível 
oferecer maior resolutividade, qualidade 
e agilidade no atendimento presencial.

LINHAS DE AÇÃO

• Rever o modelo de avaliação do índice 
de satisfação dos cidadãos com relação 
ao atendimento presencial nas unidades 
de Prefeituras-Bairro;

• Viabilizar a contratação de bem móvel 
(veículo adaptado) para a prestação 
do serviço de atendimento móvel da 
Prefeitura-Bairro;

• Buscar junto aos atores de cada região 
das Prefeituras-Bairro os locais e 
áreas com maior dificuldade de acesso e 
vulnerabilidade social para prestação do 
serviço móvel;

• Apresentar projeto piloto de 
Prefeitura-Bairro Integrada;

• Adquirir duas unidades móveis de 
atendimento da Prefeitura-Bairro;

• Replicar o projeto de Prefeitura-Bairro 
Integrada para quatro unidades de 
Prefeitura-Bairro.

MAIS PERTO DO CIDADÃO

META ASSOCIADA

• Atingir o índice de 75% de satisfação 
do cidadão no atendimento presencial 
nas Prefeituras-Bairro.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Grupo 
de trabalho com matriz de 
responsabilidade estabelecido;

• Abril de 2022 – Edital 
para contratação da empresa 
de locação de imóvel sob medida para 

Prefeituras-Bairro integrada lançado;• Junho de 2022 – Primeira 
unidade móvel de atendimento 
da Prefeitura-Bairro adquirida;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2022 – Projeto 
piloto da Prefeitura-Bairro 
Integrada implantado;

• Junho de 2023 – Segunda 
unidade móvel de atendimento 
da Prefeitura-Bairro adquirida;

• Dezembro de 2023 – Projeto 
de Prefeitura-Bairro Integrada 
replicado para duas unidades 
de Prefeitura-Bairro;

• Junho de 2024 – Projeto 
de Prefeitura-Bairro Integrada 
replicado para outras duas unidades 
de Prefeitura-Bairro.

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 3.127 - 3.127

Custeio 460 - 460

Total 3.587 - 3.587

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

8 5

A iniciativa visa promover 
a transformação urbanística e social 
dos assentamentos precários 
e requalificar os espaços públicos 
da orla marítima e das ruas da cidade. 
O projeto também tem por objetivo 
dotar Salvador de equipamentos 
públicos adequados e implementar 
planos urbanísticos para um bairro 
ou conjunto de bairros.

LINHAS DE AÇÃO

• Urbanizar e requalificar 
os espaços públicos;

• Desenvolver projetos 
para nova orla;

• Desenvolver estudos e projetos 
para o programa Ruas Completas;

• Criar projetos para requalificação 
dos equipamentos públicos;

• Construir e implementar 
planos urbanísticos;

• Urbanizar e requalificar áreas 
precárias classificadas como Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS).

METAS ASSOCIADAS

• Elaborar 60 projetos 
de requalificação funcional 
e urbanística das áreas precárias 
e dos espaços e equipamentos 
públicos, dentro do princípio 
de cidade inclusiva e acessível;

• Elaborar e implementar três planos 
de bairros e planos urbanísticos 
das centralidades municipais, 
conforme estabelece o PDDU, 
com prioridade para as centralidades 
e conjunto de bairros que apresentam 
maiores interações.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 - Projeto 
de urbanização e requalificação 
da Orla de Pituaçu elaborado;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2022  Projeto 
de urbanização e requalificação 
Ruas Completas da Avenida 
Fernandes Vieira/Luiz Maria elaborado;

• Dezembro de 2022  Projeto 
de requalificação urbana de áreas 
precárias e ZEIS do Pilar elaborado;

• Fevereiro de 2023  Projeto 
da Vila Olímpica elaborado;

• Março de 2023  Projeto 
de urbanização e requalificação 
Ruas Completas da Avenida 
Dom João VI elaborado;

• Outubro de 2023  Projeto 
de urbanização e requalificação do 
Parque Linear Centenário elaborado;

• Dezembro de 2024  Plano Urbanístico 
da Ilha de Maré elaborado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 12.931 - 12.931

Custeio - - -

Total 12.931 - 12.931

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

1 4 8

O projeto busca ofertar maior aproximação 
e satisfação do cidadão com os serviços 
prestados pelos órgãos municipais que 
funcionam nas Prefeituras-Bairro. A partir 
da integração dos dados, será possível 
oferecer maior resolutividade, qualidade 
e agilidade no atendimento presencial.

LINHAS DE AÇÃO

• Rever o modelo de avaliação do índice 
de satisfação dos cidadãos com relação 
ao atendimento presencial nas unidades 
de Prefeituras-Bairro;

• Viabilizar a contratação de bem móvel 
(veículo adaptado) para a prestação 
do serviço de atendimento móvel da 
Prefeitura-Bairro;

• Buscar junto aos atores de cada região 
das Prefeituras-Bairro os locais e 
áreas com maior dificuldade de acesso e 
vulnerabilidade social para prestação do 
serviço móvel;

• Apresentar projeto piloto de 
Prefeitura-Bairro Integrada;

• Adquirir duas unidades móveis de 
atendimento da Prefeitura-Bairro;

• Replicar o projeto de Prefeitura-Bairro 
Integrada para quatro unidades de 
Prefeitura-Bairro.

MAIS PERTO DO CIDADÃO

META ASSOCIADA

• Atingir o índice de 75% de satisfação 
do cidadão no atendimento presencial 
nas Prefeituras-Bairro.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Grupo 
de trabalho com matriz de 
responsabilidade estabelecido;

• Abril de 2022 – Edital 
para contratação da empresa 
de locação de imóvel sob medida para 

Prefeituras-Bairro integrada lançado;• Junho de 2022 – Primeira 
unidade móvel de atendimento 
da Prefeitura-Bairro adquirida;

ORÇAMENTO

• Novembro de 2022 – Projeto 
piloto da Prefeitura-Bairro 
Integrada implantado;

• Junho de 2023 – Segunda 
unidade móvel de atendimento 
da Prefeitura-Bairro adquirida;

• Dezembro de 2023 – Projeto 
de Prefeitura-Bairro Integrada 
replicado para duas unidades 
de Prefeitura-Bairro;

• Junho de 2024 – Projeto 
de Prefeitura-Bairro Integrada 
replicado para outras duas unidades 
de Prefeitura-Bairro.

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 3.127 - 3.127

Custeio 460 - 460

Total 3.587 - 3.587

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

Política de
dados abertos

Consolidar, em Salvador, a cultura de dados abertos, 
enquanto dados disponíveis que podem ser 

acessados por qualquer processo de interesse sem 
restrição ou limitação, por meio de estratégias e 
aplicações que contribuam à transparência e à 
acessibilidade dos dados da cidade, de forma 

amigável e compreensível por todos os cidadãos.



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

Política de
dados abertos

Consolidar, em Salvador, a cultura de dados abertos, 
enquanto dados disponíveis que podem ser 

acessados por qualquer processo de interesse sem 
restrição ou limitação, por meio de estratégias e 
aplicações que contribuam à transparência e à 
acessibilidade dos dados da cidade, de forma 

amigável e compreensível por todos os cidadãos.



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 4 4 1 4 5

Ampliar a oferta e melhorar a eficiência 
dos serviços ofertados ao cidadão pela 
SEFAZ são os principais objetivos deste 
projeto, que busca disseminar cada vez 
mais o atendimento on-line e a cultura 
de transformação digital entre 
os servidores municipais do órgão.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar a Carta de Serviços da SEFAZ;

• Implantar o Portal do Contribuinte;

• Disponibilizar 100% dos serviços 
da SEFAZ em meios digitais, 
otimizando seus processos 
e tornando-os mais transparentes;

• Implantar dashboards 
de monitoramento de processos;

• Implantar novas opções 
de atendimento virtual;

• Aproximar a SEFAZ 
dos contribuintes, modernizando 
os canais de atendimento.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar em 90% 
o índice de satisfação 
dos contribuintes municipais;

• Digitizar 200 serviços públicos 
disponíveis atualmente no catálogo 
de serviços da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Primeiro serviço 
do Portal do Contribuinte lançado;

• Dezembro de 2021 – Carta 
de Serviços da SEFAZ publicada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 890 1.954 2.844

Custeio - - -

Total 890 1.954 2.844

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir do estoque 
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

E F I C I Ê N C I A

1 5 0

O projeto vai melhorar os canais 
de transparência, aprimorar os 
processos internos e de prestação de 
contas, bem como aumentar 
a economicidade e a eficiência do 
gasto público com a modernização 
do monitoramento da despesa.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar funcionalidades 
de integração entre o site da 
Transparência e sistemas do município 
e adaptação do E-SIC (Fala Salvador) 
à lei dos usuários do serviço público;

• Apoiar os órgãos e entidades 
na divulgação de informações 
públicas, mediante a criação de 
páginas específicas nos respectivos 
sites institucionais.

META ASSOCIADA

• Elevar, da 14ª para a 5ª, a posição de 

da Escala Brasil Transparente (EBT) 
Salvador entre as capitais no ranking 

do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – Canais de 
comunicação com a sociedade e com 
os servidores municipais ampliados;

• Dezembro de 2022 – Webservice 
destinada à divulgação de 
informações públicas e disponibilizada 
para os órgãos/entidades;

• Dezembro de 2022 – Soluções 
tecnológicas para implantar ações 
de controle e de trilhas adquiridas;

• Janeiro de 2023 – Funcionalidades 
de integração entre o site 
da Transparência e os sistemas 
do município implementadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.230 1.055 3.285

Custeio 1.554 - 1.554

Total 3.784 1.055 4.839

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 4 4 1 4 5

Ampliar a oferta e melhorar a eficiência 
dos serviços ofertados ao cidadão pela 
SEFAZ são os principais objetivos deste 
projeto, que busca disseminar cada vez 
mais o atendimento on-line e a cultura 
de transformação digital entre 
os servidores municipais do órgão.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar a Carta de Serviços da SEFAZ;

• Implantar o Portal do Contribuinte;

• Disponibilizar 100% dos serviços 
da SEFAZ em meios digitais, 
otimizando seus processos 
e tornando-os mais transparentes;

• Implantar dashboards 
de monitoramento de processos;

• Implantar novas opções 
de atendimento virtual;

• Aproximar a SEFAZ 
dos contribuintes, modernizando 
os canais de atendimento.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar em 90% 
o índice de satisfação 
dos contribuintes municipais;

• Digitizar 200 serviços públicos 
disponíveis atualmente no catálogo 
de serviços da Prefeitura.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Primeiro serviço 
do Portal do Contribuinte lançado;

• Dezembro de 2021 – Carta 
de Serviços da SEFAZ publicada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 890 1.954 2.844

Custeio - - -

Total 890 1.954 2.844

A melhoria dos canais de 
transparência, o aprimoramento dos 
processos internos e de prestação de 
contas e o aumento da economicidade 
e da eficiência do gasto público, 
por meio da modernização do 
monitoramento da despesa, são os 
principais objetivos desta iniciativa.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar e atualizar o Cadastro 
Imobiliário e Mobiliário de Salvador;

• Realizar recadastramento 
de imóveis públicos;

• Implantar empresa de gestão 
de ativos imobiliários;

• Atualizar e disponibilizar 
dados geoespaciais do município 
de Salvador e entorno, constituindo 
uma plataforma aberta de geodados 
qualificados.

METAS ASSOCIADAS

• Aumentar a arrecadação tributária 
própria, garantindo uma taxa 
de crescimento real médio anual 
de 3,0% no quadriênio 2021-2024;

• Reduzir do estoque 
da Dívida Ativa em 30%;

• Aumentar a arrecadação, 
em termos reais, da Dívida Ativa 
em 10% a cada ano.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – 780 imóveis 
públicos recadastrados;

• Dezembro de 2023 – 43.000 
inscrições imobiliárias saneadas;

• Dezembro de 2024 – 900 imóveis 
públicos recadastrados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 5.553 15.933 21.486

Custeio - - -

Total 5.553 15.933 21.486

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

E F I C I Ê N C I A

1 5 0

O projeto vai melhorar os canais 
de transparência, aprimorar os 
processos internos e de prestação de 
contas, bem como aumentar 
a economicidade e a eficiência do 
gasto público com a modernização 
do monitoramento da despesa.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar funcionalidades 
de integração entre o site da 
Transparência e sistemas do município 
e adaptação do E-SIC (Fala Salvador) 
à lei dos usuários do serviço público;

• Apoiar os órgãos e entidades 
na divulgação de informações 
públicas, mediante a criação de 
páginas específicas nos respectivos 
sites institucionais.

META ASSOCIADA

• Elevar, da 14ª para a 5ª, a posição de 

da Escala Brasil Transparente (EBT) 
Salvador entre as capitais no ranking 

do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – Canais de 
comunicação com a sociedade e com 
os servidores municipais ampliados;

• Dezembro de 2022 – Webservice 
destinada à divulgação de 
informações públicas e disponibilizada 
para os órgãos/entidades;

• Dezembro de 2022 – Soluções 
tecnológicas para implantar ações 
de controle e de trilhas adquiridas;

• Janeiro de 2023 – Funcionalidades 
de integração entre o site 
da Transparência e os sistemas 
do município implementadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes Próprias Outras fontes Total

Investimento 2.230 1.055 3.285

Custeio 1.554 - 1.554

Total 3.784 1.055 4.839

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Digitalização
da atenção em saúde

Promover, em cooperação com outras esferas da 
federação, contínua e progressiva modernização da 

gestão da saúde pública em Salvador, 
incrementando-se inteligência e novas ferramentas 
para interação, acompanhamento e monitoramento 
da situação de saúde dos usuários e cidadãos, com 

vistas à precisão na tomada de decisão e 
formulação de políticas públicas, sempre 

respeitados os preceitos de privacidade e proteção 
de dados pessoais aplicáveis.

3 SAÚDE DE
QUALIDADE



SGDSSALVADOR
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Indicadores para Cidades Inteligentes

Digitalização
da atenção em saúde

Promover, em cooperação com outras esferas da 
federação, contínua e progressiva modernização da 

gestão da saúde pública em Salvador, 
incrementando-se inteligência e novas ferramentas 
para interação, acompanhamento e monitoramento 
da situação de saúde dos usuários e cidadãos, com 

vistas à precisão na tomada de decisão e 
formulação de políticas públicas, sempre 

respeitados os preceitos de privacidade e proteção 
de dados pessoais aplicáveis.

3 SAÚDE DE
QUALIDADE



METAS E PROJETOS 2021-2024

Reorganizar os processos de gestão 
da saúde, bem como desenvolver, 
aperfeiçoar e formar quadros 
profissionais de excelência. 
Com este objetivo, está prevista 
a implantação de novas unidades 
de atendimento e da escola municipal 
de saúde, além da ampliação do uso 
do prontuário eletrônico.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar as UPAs 
com a implantação de Pronto 
Atendimento Digital;

• Implantar Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital;

• Implantar o prontuário eletrônico 
em 100% dos CAPS e Centros 
de Saúde Mental nas Unidades 
de Atenção Especializada e nas 
Unidades de Pronto Atendimento;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente em Saúde;

• Implantar a Sala 
de Situação em Saúde;

• Implantar a Escola Municipal 
de Saúde Pública;

META ASSOCIADA

• Ampliar de 164 para 202 unidades 
de saúde com prontuário 
eletrônico implantado.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Sala 
de Situação em Saúde implantada;

• Dezembro de 2024 – Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital implantado;

• Dezembro de 2024 – Escola Municipal 
de Saúde Pública entregue.

2 92 8

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.428 9.220 15.648

Custeio 28.177 80 28.257

Total 34.605 9.300 43.905

Com a implantação de novas equipes 
de Saúde da Família e de Saúde Bucal, 
esta iniciativa objetiva a expansão 
da oferta da Atenção Básica. 
Isso reduzirá a taxa de internações 
e vai ampliar as ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação, com maior 
equidade e em tempo oportuno.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde da Família;

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde Bucal;

• Ampliar em 15% o número 
de postos de coleta da rede 
laboratorial municipal;

• Requalificar a estrutura 
física de 17 UBS.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir as internações 
por condições sensíveis à Atenção 
Básica de 27% para 25,5%;

• Ampliar a cobertura de Atenção 
Básica do município de 55,8% 
para 70% da população.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Duas 
Unidades de Saúde da Família (USF) 
e uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) entregues;

• Dezembro de 2023 – 48 equipes 
de Saúde Bucal implantadas;

• Dezembro de 2023 – Quatro 
novos postos de coleta da rede 
laboratorial em quatro unidades 
de saúde, implantados;

• Dezembro de 2023 – Estrutura 
física de dez unidades de saúde 
requalificada;

• Dezembro de 2024 – 34 equipes 
de Saúde Bucal implantadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.971 36.861 69.832

Custeio 156.248 94.075 250.323

Total 189.219 130.936 320.156

Q U A L I D A D E  D E  V I D A

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024
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de Atenção Especializada e nas 
Unidades de Pronto Atendimento;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente em Saúde;

• Implantar a Sala 
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SGDSSALVADOR

Semaforização
inteligente

Otimizar e ampliar, continuamente, a malha de 
semáforos inteligentes em Salvador, com o 

emprego de soluções que permitam maior fluidez 
do tráfego e agreguem eficiência à gestão da 

mobilidade da Cidade Inteligente.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida
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METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

1 0 7

Para reduzir o índice de vítimas 
fatais e não fatais em acidentes de 
trânsito e, também, a quantidade 
de sinistros com danos materiais, o 
projeto prevê intervenções em pontos 
críticos da cidade, a requalificação da 
sinalização vertical, horizontal e das 
faixas de pedestres, além de realizar 
campanhas educativas, blitze 
e abordagens aos condutores.

LINHAS DE AÇÃO

• Executar oito intervenções em pontos 
críticos de acidentes de trânsito;

• Executar oito intervenções para 
implantação de vias para trânsito calmo;

• Executar quatro intervenções 
em pontos críticos de 
congestionamentos;

• Aumentar 1.450 vagas 

do estacionamento Zona Azul;

• Implantar ou requalificar 
130.000 m² de sinalização horizontal;

• Implantar ou requalificar 

1.000 m² de sinalização vertical;

• Implantar ou requalificar 8.000 m² 
de faixa de pedestres nos acessos 
a transporte coletivo, rede de saúde 
e escolas;

• Realizar 48 campanhas 
de conscientização para o trânsito 
seguro, em mídia social ou veículo 

de comunicação de massa;

• Realizar 48 ações educativas em 
escolas, organizações e logradouros;

• Ampliar em 40 unidades a rede 
de semáforos inteligentes;

• Requalificar 38 interseções 

semafóricas;

• Realizar 185.000 abordagens 
aos condutores nas operações 
programadas ou blitze;

• Atender 78% das solicitações 
provenientes do Núcleo de Operações 
Assistidas (NOA) Cidadão, do 156 
e do NOA Operação.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Reduzir o índice de vítimas fatais 
em sinistros de trânsito por 100.000 
habitantes de 4,47 para 3,58.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2023 - Cinco 
intervenções nas vias para 
trânsito calmo entregues;

• Junho de 2024 - 121.000 m² 
de vias sinalizadas;

• Junho de 2024 - 40 ações 
educativas em escolas, organizações 
e logradouros realizadas.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 19.999 19.999 19.999

Custeio - - -

Total 19.999 19.999 19.999

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024
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SGDSSALVADOR

Mobilidade 
limpa

Impulsionar, em todas as esferas, a evolução da 
mobilidade limpa na cidade de Salvador, inclusive 

no âmbito do transporte público, a partir da 
implementação gradual de modais sustentáveis que 
contribuam, de modo crescente, à minimização dos 
impactos da Cidade Inteligente ao meio ambiente.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes
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METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 2 1 0 3

O projeto vai ampliar os quilômetros 
de corredores do BRT, o número 
e a frequência de viagens. A iniciativa 
também tornará a frota 30% elétrica, 
aumentará a velocidade média 
das viagens e vai promover maior 
integração com outros modais 
de transporte coletivo na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Definir frota inicial e linhas 
inaugurais do BRT;

• Realizar testes com veículo articulado 
elétrico nos corredores do BRT;

• Definir locais de recarga 
e dimensionamento de infraestrutura 
e subestações;

• Definir modelagem econômica, 
institucional e faseamento 

de implantação da rede;

• Realizar pesquisa de satisfação 
apenas no trecho do BRT para 
avaliação antes da operação;

• Entregar obras do trecho 1;

• Entregar obras do trecho 3;

• Realizar treinamento e capacitação 
de pessoal para operar um modal 

diferenciado;

• Realizar período de operação assistida 
para mitigação de problemas;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade;

• Realizar pesquisas de satisfação depois 
da inauguração na área da linha circular;

• Implementar tratamento 
viário prioritário/exclusivo 

para outras linhas BRT/BRS;

• Implantar um sistema 
de controle de acesso em nível 
para as estações elevadas;

• Entregar obras do trecho 2;

• Realizar período de operação assistida 

para mitigação de problemas.

ORÇAMENTO

METAS ASSOCIADAS

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo;

• Implantar ônibus elétricos 
em, pelo menos, 30% da frota 
no BRT de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Obras do trecho 1 
e do trecho 3 do BRT concluídas;

• Abril de 2022 – Ônibus elétricos 
nos trechos 1 e 3 do BRT em operação;

• Dezembro de 2022 – Operação 
do sistema BRS iniciada;

• Janeiro de 2023 – Obra do trecho 2 
do BRT concluídas;

• Abril de 2023 – Ônibus elétricos 
no trecho 2 do BRT em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 73.000 - 73.000

Custeio - - -

Total 73.000 - 73.000

O projeto busca complementar 
o sistema de transporte público 
coletivo na cidade, com a melhoria 
dos serviços ofertados à população, 
que passará, também, a contar com o 
BRT e a ampliação da rede cicloviária. 
A implementação do Circula Salvador 
garantirá um melhor planejamento 
para a mobilidade coletiva na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pesquisas de satisfação 
junto aos usuários do transporte 
público coletivo;

• Desenvolver anteprojetos viários;

• Elaborar plano cicloviário;

• Implantar aplicativo para o serviço 
de táxi na cidade;

• Implantar o serviço de transporte 
público coletivo sob demanda 
em Salvador (MAAS);

• Cadastrar os pontos de parada 
de ônibus de Salvador 
com diagnóstico físico;

• Desenvolver projeto de padronização 
dos pontos de táxis, mototáxis 
e de delivery de Salvador.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 na 
Pesquisa QualiÔnibus realizada junto 
aos usuários do serviço de transporte 
público coletivo.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Plano Cicloviário de 
Salvador elaborado;

• Junho de 2022 – Aplicativo 
para o serviço de táxi na cidade 
disponibilizado;

• Agosto de 2022 – Serviço de 
transporte público coletivo sob 
demanda em Salvador disponibilizado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.050 500 7.550

Custeio - - -

Total 7.050 500 7.550

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 0 2 1 0 3
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SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Remodelagem
e modernização 
da iluminação pública

Concluir a modernização de todo o parque de 
iluminação pública da cidade de Salvador, com a 

instalação progressiva de luminárias LED em toda a 
cidade e emprego criativo e multifuncional das 

infraestruturas inteligentes de iluminação pública para 
oferta de funções conexas (videomonitoramento, 
conectividade pública, sensoriamento de ativos 

públicos, sensoriamento ambiental e meteorológico, 
recarga de modais elétricos, entre outras), por meio 
de dispositivos e sistemas baseados em Internet das 

Coisas (IoT), proporcionando-se eficiência 
operacional, economias de escala e mitigação de 
riscos operacionais e de integração tecnológica.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS
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METAS E PROJETOS 2021-2024

1 1 2 1 1 3

O projeto busca modernizar e melhorar a
iluminação pública nos diversos espaços
públicos, tais como praças, grandes vias,
bairros, campos, quadras e pontos de
ônibus. A iniciativa contribui para o
aumento da sensação de segurança,
economia de energia e permite a melhor
utilização dos espaços públicos no
período noturno.  

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias dos logradouros 
dos bairros que ainda não tiveram ações 
do Iluminando Nosso Bairro;

• Definir prioridades de execução dos 
logradouros dos bairros e executar as 
obras de modernização previstas no 
programa Iluminando Nosso Bairro;

• Definir as vias para modernização da 
iluminação no programa Corredor de Luz;

• Elaborar projeto e executar 
obras de iluminação pública 
para as vias prioritárias;

• Definir junto às unidades da
Prefeitura e com a população,
por meio de pesquisas, quais
pontos de ônibus estão em
situações críticas e demandam
melhorias de iluminação;

• Executar obras de modernização,
incluindo a implementação da
telegestão nos campos/quadras
públicas.

META ASSOCIADA

• Garantir 100% da rede de iluminação 
pública em LED, reduzindo o consumo 
de energia em 30%.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Modernizações 
previstas no programa Meu Bairro 
Iluminado entregues;

• Junho de 2022 – Primeiro corredor 
inteligente entregue com iluminação 
100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Todos os 
corredores viários inteligentes entregues 
com iluminação 100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Projeto 
Meu Ponto Iluminado executado;

• Dezembro de 2022 – Sistema 
de telegestão em campos/quadras 
implantado;

• Dezembro de 2024 – Praças entregues 
com iluminação 100% em LED.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.405 - 46.405

Custeio 83.040 - 83.040

Total 129.445 - 129.445

irregular

•

•

• I

•

M O D E R N ID A D E  E  S U ST E N TA B I L ID A D E

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

1 1 2 1 1 3

O projeto busca modernizar e melhorar a
iluminação pública nos diversos espaços
públicos, tais como praças, grandes vias,
bairros, campos, quadras e pontos de
ônibus. A iniciativa contribui para o
aumento da sensação de segurança,
economia de energia e permite a melhor
utilização dos espaços públicos no
período noturno.  

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias dos logradouros 
dos bairros que ainda não tiveram ações 
do Iluminando Nosso Bairro;

• Definir prioridades de execução dos 
logradouros dos bairros e executar as 
obras de modernização previstas no 
programa Iluminando Nosso Bairro;

• Definir as vias para modernização da 
iluminação no programa Corredor de Luz;

• Elaborar projeto e executar 
obras de iluminação pública 
para as vias prioritárias;

• Definir junto às unidades da
Prefeitura e com a população,
por meio de pesquisas, quais
pontos de ônibus estão em
situações críticas e demandam
melhorias de iluminação;

• Executar obras de modernização,
incluindo a implementação da
telegestão nos campos/quadras
públicas.

META ASSOCIADA

• Garantir 100% da rede de iluminação 
pública em LED, reduzindo o consumo 
de energia em 30%.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Modernizações 
previstas no programa Meu Bairro 
Iluminado entregues;

• Junho de 2022 – Primeiro corredor 
inteligente entregue com iluminação 
100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Todos os 
corredores viários inteligentes entregues 
com iluminação 100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Projeto 
Meu Ponto Iluminado executado;

• Dezembro de 2022 – Sistema 
de telegestão em campos/quadras 
implantado;

• Dezembro de 2024 – Praças entregues 
com iluminação 100% em LED.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.405 - 46.405

Custeio 83.040 - 83.040

Total 129.445 - 129.445

irregular

•

•

• I

•

M O D E R N ID A D E  E  S U ST E N TA B I L ID A D E

Plano Estratégico
2021-2024



11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Bibliotecas
virtuais públicas

Desenvolver, fomentar e apoiar a criação, manutenção 
e ampliação de bibliotecas virtuais, por meio de 

parcerias, engajamento da comunidade acadêmica e 
emprego de soluções inovadoras que permitam a 

ampliação contínua do número de e-books 
disponibilizados à comunidade gratuitamente.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4
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METAS E PROJETOS 2021-2024

29 29 9 3

Colaborar com o fomento de leitura 
nas escolas municipais, transformar 
a biblioteca em espaço de formação, 
difusão e convivência, além de 
fortalecer a rede nacional de bibliotecas 
comunitárias, são as principais 
propostas deste projeto.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar nove pontos de leitura em 
praças públicas, em parceria com a SMED;

• Realizar o Circuito Literatura 
na Praça, com promoção de atividades 
culturais quinzenais nos 10 pontos 
de leitura implantados;

• Incluir, na plataforma Caminhos 
Digitais da Leitura, módulo específico 
para alunos da rede de ensino público, 
em parceria com a SMED, atendendo 
às demandas da educação;

• Realizar o encontro bienal de Bibliotecas 
Comunitárias do Brasil – a primeira 
edição no formato virtual e a segunda 
edição a ser realizada no Centro 
de Convenções de Salvador;

• Implantar, com patrocínio privado, 
a Casa Kaê Erê, estabelecendo convênio 
com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia;

• Realizar circuito mensal de saraus 
literários, nas bibliotecas municipais 
e nos pontos de leitura;

• Publicar e lançar edital bienal 
do Selo Literário João Ubaldo Ribeiro, 
incorporando a premiação para 
os autores selecionados.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade 
de beneficiários atendidos a partir 
do fortalecimento das políticas de 
desenvolvimento cultural da FGM.

MARCOS DE ENTREGA

• Abril de 2022 – Primeira edição 
do encontro de Bibliotecas Comunitárias 
do Brasil (virtual) realizada;

• Dezembro de 2022 – Edital do Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano IV publicado;

• Março de 2023 – Coleção Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano IV lançada;

• Janeiro de 2024 – Edital do Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano V publicado;

• Abril de 2024 – 2º encontro 
de Bibliotecas Comunitárias do Brasil 
(presencial) realizado;

• Dezembro de 2024 – Coleção Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano V lançada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 260 260

Custeio 2.129 - 2.129

Total 2.129 260 2.389

O projeto busca aumentar a 
autonomia energética, criar empregos 
dentro da cadeia de energia solar 
e tornar a cidade uma referência 
em políticas públicas de incentivo à 
ampliação do uso de fontes limpas, 
renováveis e de baixo custo. Como 
resultado, deve, ainda, reduzir os 
gastos com consumo e conscientizar 
quanto ao desperdício de energia nos 
prédios públicos.

LINHAS DE AÇÃO

• Disponibilizar o Mapa Solar 
da Cidade para o cidadão consultar 
o potencial energético dos telhados 
das edificações da cidade;

• Incentivar os empreendimentos 
na obtenção dos certificados 
com IPTU Amarelo;

• Capacitar 100 pessoas para atuar 
como instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos em Salvador;

• Instalar painéis solares fotovoltaicos 
em prédios públicos buscando 
a geração de 2MW de energia;

• Elaborar Projeto de Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica;

• Buscar editais de incentivo 
e financiamento de ações 
de eficiência energética;

• Implantar ações educativas por meio 
de panfletos, palestras, cartilhas 
e afins, objetivando a conscientização 
quanto ao desperdício de energia 

nos prédios públicos.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a geração 
de energia fotovoltaica em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Nova Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica sancionada;

• Novembro de 2024 – Parque 
solar instalado;

• Dezembro de 2024 – Obras de geração 
de energia renovável concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.020 1.800 18.820

Custeio 980 - 980

Total 18.000 1.800 19.800

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

Plano Estratégico
2021-2024



METAS E PROJETOS 2021-2024

29 29 9 3

Colaborar com o fomento de leitura 
nas escolas municipais, transformar 
a biblioteca em espaço de formação, 
difusão e convivência, além de 
fortalecer a rede nacional de bibliotecas 
comunitárias, são as principais 
propostas deste projeto.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar nove pontos de leitura em 
praças públicas, em parceria com a SMED;

• Realizar o Circuito Literatura 
na Praça, com promoção de atividades 
culturais quinzenais nos 10 pontos 
de leitura implantados;

• Incluir, na plataforma Caminhos 
Digitais da Leitura, módulo específico 
para alunos da rede de ensino público, 
em parceria com a SMED, atendendo 
às demandas da educação;

• Realizar o encontro bienal de Bibliotecas 
Comunitárias do Brasil – a primeira 
edição no formato virtual e a segunda 
edição a ser realizada no Centro 
de Convenções de Salvador;

• Implantar, com patrocínio privado, 
a Casa Kaê Erê, estabelecendo convênio 
com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia;

• Realizar circuito mensal de saraus 
literários, nas bibliotecas municipais 
e nos pontos de leitura;

• Publicar e lançar edital bienal 
do Selo Literário João Ubaldo Ribeiro, 
incorporando a premiação para 
os autores selecionados.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade 
de beneficiários atendidos a partir 
do fortalecimento das políticas de 
desenvolvimento cultural da FGM.

MARCOS DE ENTREGA

• Abril de 2022 – Primeira edição 
do encontro de Bibliotecas Comunitárias 
do Brasil (virtual) realizada;

• Dezembro de 2022 – Edital do Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano IV publicado;

• Março de 2023 – Coleção Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano IV lançada;

• Janeiro de 2024 – Edital do Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano V publicado;

• Abril de 2024 – 2º encontro 
de Bibliotecas Comunitárias do Brasil 
(presencial) realizado;

• Dezembro de 2024 – Coleção Selo 
Literário João Ubaldo Ribeiro 
– Ano V lançada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 260 260

Custeio 2.129 - 2.129

Total 2.129 260 2.389

O projeto busca aumentar a 
autonomia energética, criar empregos 
dentro da cadeia de energia solar 
e tornar a cidade uma referência 
em políticas públicas de incentivo à 
ampliação do uso de fontes limpas, 
renováveis e de baixo custo. Como 
resultado, deve, ainda, reduzir os 
gastos com consumo e conscientizar 
quanto ao desperdício de energia nos 
prédios públicos.

LINHAS DE AÇÃO

• Disponibilizar o Mapa Solar 
da Cidade para o cidadão consultar 
o potencial energético dos telhados 
das edificações da cidade;

• Incentivar os empreendimentos 
na obtenção dos certificados 
com IPTU Amarelo;

• Capacitar 100 pessoas para atuar 
como instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos em Salvador;

• Instalar painéis solares fotovoltaicos 
em prédios públicos buscando 
a geração de 2MW de energia;

• Elaborar Projeto de Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica;

• Buscar editais de incentivo 
e financiamento de ações 
de eficiência energética;

• Implantar ações educativas por meio 
de panfletos, palestras, cartilhas 
e afins, objetivando a conscientização 
quanto ao desperdício de energia 

nos prédios públicos.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a geração 
de energia fotovoltaica em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Nova Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica sancionada;

• Novembro de 2024 – Parque 
solar instalado;

• Dezembro de 2024 – Obras de geração 
de energia renovável concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.020 1.800 18.820

Custeio 980 - 980

Total 18.000 1.800 19.800

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Reciclagem 
inteligente

Atribuir, progressivamente, inteligência às estratégias 
municipais de reciclagem de resíduos, especialmente 

no que tange a plásticos, eletrônicos, pilhas e baterias, 
lâmpadas fluorescentes, vidros, pneus inservíveis e 
demais materiais que possam ser alvo de logística 

reversa, por meio de soluções inovadoras e arranjos 
que engajem a comunidade e as cooperativas 

envolvidas, bem como que contribuam à contínua 
evolução da consciência da população quanto ao 

tema.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

14 VIDA NA
ÁGUA
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9 5

Para gerar mais riqueza e aumentar 
a resiliência das empresas 
soteropolitanas, este projeto prevê 
a criação de incentivos e de requisitos 
regulatórios que permitam que as 
soluções de economia circular se 
tornem norma em todos os setores 
econômicos de Salvador, gerando novas 
oportunidades de negócios e emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar espaços de entrega 
voluntária de resíduos recicláveis 
em Salvador;

• Elaborar Projeto de Lei que 
determine que as compras públicas 
tenham critérios da economia circular;

• Elaborar um guia/roteiro para 
a transição de status e empresas para 
uma produção circular e a criação 
de cursos para apoiar essa transição;

• Criar a plataforma on-line 
Seja Circular para conectar negócios 
e ajudar a sua transição para 
modelos circulares;

• Atualizar a cada dois anos 
o Inventário de Efeito Estufa 
de Salvador.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão 
de gases de efeito estufa do setor 
de resíduos, por meio do incentivo 
à economia circular.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Dez espaços 
de entrega voluntária de resíduos 
recicláveis implantados;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Mais dez 
espaços de entrega voluntária 
de resíduos recicláveis implantados;

• Dezembro 2022 – Lei que obriga que 
as compras públicas tenham critérios 
da economia circular sancionada;

• Dezembro de 2022 – Plataforma 
on-line Seja Circular implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.340 400 2.740

Custeio 130 6.000 6.130

Total 2.470 6.400 8.870

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024
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Categoria
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I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Ensino de
línguas estrangeiras

Intensificar e aprimorar, progressivamente, o ensino de 
línguas estrangeiras nas unidades educacionais da 
rede pública municipal, bem como fomentar, tanto 
quanto possível, seu ensino em outros ambientes, 

inclusive virtuais, favorecendo a empregabilidade na 
Cidade Inteligente.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4 8 TRABALHO DIGNO 

E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes
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8 3

Ampliar o volume de turistas 
nos equipamentos turísticos e seu 
tempo de permanência na cidade, 
com consequente aumento de 
consumo, é o principal objetivo 
deste projeto, que busca fortalecer 
Salvador como destino de turismo 
de negócios, sol e praia e náutico.

LINHAS DE AÇÃO

• Promover Salvador para os principais 
mercados emissores de turistas, 
inclusive na Bahia, por meio 
de roadshows, fam e press trips;

• Reforçar as ações de marketing 
digital, valorizando principalmente 
as vocações de Salvador;

• Realizar ações que 
qualifiquem Salvador como 
destino turístico inteligente;

• Capacitar 5.000 profissionais 
para o setor de turismo;

• Implementar o Plano Estratégico 
de Turismo Étnico Afro;

• Capacitar afroempreendedores 
e profissionais – Afroestima;

• Fornecer kit de identidade visual 
e comercial às baianas de acarajé;

• Implantar a sinalização turística no 
Centro Antigo Stella Maris, Flamengo, 
Ipitanga e Península de Itapagipe;

• Criar e implantar o Complexo 
Cidade da Música da Bahia.

META ASSOCIADA

• Elevar o número de turistas 
em 25% em relação a 2019, ao longo 
de quatro anos (2021-2024)).

MARCOS DE ENTREGA

• Julho de 2022 – Sinalização turística 
no Centro Antigo, Stella Maris, 
Flamengo e Ipitanga implantada;

ORÇAMENTO

• Julho de 2022 – Afroempreendedores 
e profissionais por meio do projeto 
Afroestima capacitados;

• Outubro de 2022 – Criado 
o conteúdo em formato de roteiros 
e experiências direcionadas ao público 
étnico-afro - Guia Black;

• Novembro de 2022 – Salvador, 
Capital Afro realizado;

• Dezembro de 2022 – Sinalização turística 
na Península de Itapagipe implantada;

• Janeiro de 2023 – Kits de identidade 
visual e comercial às baianas 
de acarajé fornecidos;

• Dezembro de 2023 – Complexo 
Cidade da Música da Bahia entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 52.974 79.225 132.199

Custeio 18.120 - 18.120

Total 71.094 79.225 150.319

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024
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qualifiquem Salvador como 
destino turístico inteligente;

• Capacitar 5.000 profissionais 
para o setor de turismo;

• Implementar o Plano Estratégico 
de Turismo Étnico Afro;

• Capacitar afroempreendedores 
e profissionais – Afroestima;

• Fornecer kit de identidade visual 
e comercial às baianas de acarajé;

• Implantar a sinalização turística no 
Centro Antigo Stella Maris, Flamengo, 
Ipitanga e Península de Itapagipe;

• Criar e implantar o Complexo 
Cidade da Música da Bahia.

META ASSOCIADA

• Elevar o número de turistas 
em 25% em relação a 2019, ao longo 
de quatro anos (2021-2024)).

MARCOS DE ENTREGA

• Julho de 2022 – Sinalização turística 
no Centro Antigo, Stella Maris, 
Flamengo e Ipitanga implantada;

ORÇAMENTO

• Julho de 2022 – Afroempreendedores 
e profissionais por meio do projeto 
Afroestima capacitados;

• Outubro de 2022 – Criado 
o conteúdo em formato de roteiros 
e experiências direcionadas ao público 
étnico-afro - Guia Black;

• Novembro de 2022 – Salvador, 
Capital Afro realizado;

• Dezembro de 2022 – Sinalização turística 
na Península de Itapagipe implantada;

• Janeiro de 2023 – Kits de identidade 
visual e comercial às baianas 
de acarajé fornecidos;

• Dezembro de 2023 – Complexo 
Cidade da Música da Bahia entregue.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 52.974 79.225 132.199

Custeio 18.120 - 18.120

Total 71.094 79.225 150.319

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR

Monitoramento
de qualidade da água

Incrementar, progressivamente, a inteligência aplicada 
ao monitoramento da qualidade da água em Salvador, 

aperfeiçoando-se também os canais de interação e 
disponibilização das informações ao cidadão, em 

tempo real.

14 VIDA NA
ÁGUA3 SAÚDE DE

QUALIDADE 11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida



SGDSSALVADOR

Monitoramento
de qualidade da água

Incrementar, progressivamente, a inteligência aplicada 
ao monitoramento da qualidade da água em Salvador, 

aperfeiçoando-se também os canais de interação e 
disponibilização das informações ao cidadão, em 

tempo real.

14 VIDA NA
ÁGUA3 SAÚDE DE

QUALIDADE 11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida



SGDSSALVADOR

Força de trabalho
qualificada e empregada
em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC)

Fomentar, por meio de políticas, projetos, ações e 
parcerias, a qualificação e o aperfeiçoamento da força 

de trabalho soteropolitana em Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), de modo a, tanto 

quanto possível, suprir as demandas da Cidade 
Inteligente de Salvador a partir de recursos locais e 

favorecer a geração de empregos.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS
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Inteligente de Salvador a partir de recursos locais e 
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Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
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9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



08 08 8 1

Para ampliar a capacidade 
produtiva e competitiva dos 
microempreendedores, o Salvador 
Gente vai disseminar a cultura 
empreendedora como ativo do 
desenvolvimento econômico da cidade 
e estimular as economias circular 
e solidária, gerando ocupação e renda. 
A proposta prevê o aperfeiçoamento 
dos empreendedores e a formação 
de uma nova geração 
de trabalhadores 4.0.

LINHAS DE AÇÃO

• Ofertar cursos, programas, 
treinamentos e palestras, 
promovendo a qualificação 
dos trabalhadores – Treinar 
para Empregar;

• Difundir as premissas e iniciativas 
do programa Treinar para Empregar 
nas demais secretarias que ofertam 
cursos para a população;

• Captar parceiros privados 
para ofertas de cursos gratuitos e 
disponibilização de infraestrutura;

• Implantar portal para digitalizar 
o SIMM, viabilizando inscrições 
para cursos, oficinas, e promover 
a criação de banco de dados;

• Implantar a Universidade Digital 
Salvador Tech – formação, retenção 
e atração de talentos.

META ASSOCIADA

• Ser a capital do Nordeste 
com maior geração de empregos.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Universidade 
Digital Salvador Tech implantada;

• Fevereiro de 2022 – Portal para 
digitalização do SIMM implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 59.790 2.500 62.290

Custeio 11.440 - 11.440

Total 71.230 2.500 73.730

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio, 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana, segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



08 08 8 1

Para ampliar a capacidade 
produtiva e competitiva dos 
microempreendedores, o Salvador 
Gente vai disseminar a cultura 
empreendedora como ativo do 
desenvolvimento econômico da cidade 
e estimular as economias circular 
e solidária, gerando ocupação e renda. 
A proposta prevê o aperfeiçoamento 
dos empreendedores e a formação 
de uma nova geração 
de trabalhadores 4.0.

LINHAS DE AÇÃO

• Ofertar cursos, programas, 
treinamentos e palestras, 
promovendo a qualificação 
dos trabalhadores – Treinar 
para Empregar;

• Difundir as premissas e iniciativas 
do programa Treinar para Empregar 
nas demais secretarias que ofertam 
cursos para a população;

• Captar parceiros privados 
para ofertas de cursos gratuitos e 
disponibilização de infraestrutura;

• Implantar portal para digitalizar 
o SIMM, viabilizando inscrições 
para cursos, oficinas, e promover 
a criação de banco de dados;

• Implantar a Universidade Digital 
Salvador Tech – formação, retenção 
e atração de talentos.

META ASSOCIADA

• Ser a capital do Nordeste 
com maior geração de empregos.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Universidade 
Digital Salvador Tech implantada;

• Fevereiro de 2022 – Portal para 
digitalização do SIMM implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 59.790 2.500 62.290

Custeio 11.440 - 11.440

Total 71.230 2.500 73.730

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio, 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana, segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR

Estacionamento
público inteligente 
(smart parking)

Implementar, progressivamente, soluções 
inteligentes de estacionamento público em 

Salvador, com vistas a favorecer a fluidez do 
trânsito e a eficiência na gestão da mobilidade da 

Cidade Inteligente.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



SGDSSALVADOR

Estacionamento
público inteligente 
(smart parking)

Implementar, progressivamente, soluções 
inteligentes de estacionamento público em 

Salvador, com vistas a favorecer a fluidez do 
trânsito e a eficiência na gestão da mobilidade da 

Cidade Inteligente.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



SGDSSALVADOR

Uso de VANTs
no serviço público

Impulsionar, tanto quanto possível, o emprego criativo 
e multifinalitário de VANTs (veículos aéreos não 

tripulados) na gestão pública municipal, 
especialmente sobre questões de mobilidade, 

planejamento urbano, saúde, logística, licenciamento e 
fiscalização de obras, ordem pública (inclusive no 
âmbito de megaeventos realizados em Salvador), 

entre outros campos potencialmente beneficiados por 
soluções geoespaciais, proporcionando-se eficiência e 

inovação na solução dos desafios da Cidade 
Inteligente.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida



SGDSSALVADOR
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no serviço público

Impulsionar, tanto quanto possível, o emprego criativo 
e multifinalitário de VANTs (veículos aéreos não 
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INFRAESTRUTURAS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida



A Cidade Inteligente de Salvador, por intermédio da Companhia Salvador, Cidade Inteligente,
constituirá e operacionalizará o denominado Sistema de Logística Aérea Municipal (SLAM),
destinado a favorecer a gestão integrada da infraestrutura e o uso racional do espaço aéreo urbano,
em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), instituído pela Lei Municipal nº 9.069,
de 30 de junho de 2016, bem como impulsionar, tanto quanto possível, o emprego criativo e multifinalitário de
VANTs (veículos aéreos não tripulados) para solução de desafios públicos e privados da Cidade Inteligente de Salvador.

LINHAS DE AÇÃO

•

•

•

•

Desenvolver os estudos de viabilidade 
multidisciplinares quanto ao Sistema de
Logística Aérea Municipal (SLAM),
contemplando testes de cenários e
experimentações;

Estabelecer canal de interação
permanente junto às entidades de
regulação, especialmente a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o
Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA);

Conceber e publicar o Regulamento do
Sistema de Logística Aérea Municipal (SLAM);

Implementar estações do Sistema de Logística
Aérea Municipal (SLAM) em caráter experimental.

 

MARCOS DE ENTREGA

•

•

 

Dezembro de 2023 – Regulamento do
Sistema de Logística Aérea Municipal (SLAM)
instituído por Decreto do Poder Executivo Municipal;

Dezembro de 2023 – 02 (duas) estações do Sistema de
Logística Aérea Municipal (SLAM) em operação, prioritariamente
em ambiente Sandbox.

  

 

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

METAS E PROJETOS 2021-2024
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I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

METAS E PROJETOS 2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Monitoramento
ambiental inteligente

Implementar, progressivamente, estações e sistemas 
municipais de monitoramento ambiental, contribuindo 

à formulação de políticas públicas e à tomada de 
decisões, disponibilizando-se as informações 

relevantes ao cidadão, de forma digital e interativa.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

3 SAÚDE DE
QUALIDADE
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3 SAÚDE DE
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6 9

Para aumentar a precisão no 
monitoramento e alerta de riscos 
de desastre e garantir a segurança 
da população, este projeto propõe 
reestruturar o Sistema de Gestão 
e Defesa Civil de Salvador, com a 
instalação de novos equipamentos em 
toda a cidade, garantindo as condições 
de habitabilidade e de salubridade.

LINHAS DE AÇÃO

• Instalar e monitorar 30 novos 
equipamentos e sistemas: alerta 
e alarme, estações meteorológicas 
e estações pluviométricas;

• Validar e atualizar os protocolos 
do Plano Preventivo de Defesa Civil;

• Reestruturar o Sistema de Gestão 
da Defesa Civil (SGDC);

• Contratar empresa para 
manutenção dos equipamentos 
do CEMADEC;

• Elaborar Plano de Ações Estruturais 
(PAE) para 14 áreas de risco.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 75% o Parque 
Tecnológico da Codesal, intensificando 
as ações de prevenção de risco 
de desastres.

MARCO DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Dois sistemas 
de alerta e alarme instalados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.411 - 1.411

Custeio 1.080 - 1.080

Total 2.491 - 2.491

I G U A L D A D E  S O C I A L

7 0 7 1

Para ampliar a segurança 
das famílias residentes em áreas 
de risco, este projeto prevê 
a aplicação de geomantas 
para proteção de encostas 
em Salvador.

LINHAS DE AÇÃO

• Aplicar geomanta 
em 100 áreas de risco;

• Contratar empresa especializada 
em aplicação de geomanta.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 50% o número de 
famílias beneficiadas com aplicação de 
geomanta para proteção de encostas.

ORÇAMENTO

MARCO DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – 2.000 
famílias, que vivem em áreas 
de risco, beneficiadas com 
aplicação de geomanta.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

Uma das formas de tornar Salvador 
uma cidade mais justa é proporcionar 
moradia segura aos seus habitantes 
difundindo noções de prevenção 
de desastres. O projeto Multiplica 
Defesa Civil visa promover a formação 
de multiplicadores para orientar 
a população sobre como agir em 
situações de risco.

LINHAS DE AÇÃO

• Formar 70 NUPDECs e/ou NUPDECs 
Mirins em áreas de risco;

• Implantar o projeto Defesa Civil 
nas Escolas (PDCE), em 24 escolas 
municipais, localizadas 
em áreas de risco;

• Realizar o programa Mobiliza com 
a capacitação de 1.000 pessoas;

• Formar brigada de incêndio com os 
moradores e comerciantes da região 
do Centro Histórico de Salvador;

• Realizar exercício de evacuação 
no Centro Histórico de Salvador;

• Realizar de entrega do Plano de 
Contingência do Centro Histórico.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade de 
multiplicadores em ações de defesa civil 
por meio da capacitação em temas como, 
defesa civil institucional, percepção de riscos, 
mudanças climáticas e primeiros socorros.

MARCOS DE ENTREGA

• Fevereiro de 2022 – PDCE 2022-2024 iniciado;

• Outubro de 2022 – Produto final 
do Plano de Contingência entregue;

• Dezembro de 2023 – 30 NUPDECs 
e 25 NUPDECs Mirins formados;

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 109 - 109

Total 109 - 109

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024
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Para aumentar a precisão no 
monitoramento e alerta de riscos 
de desastre e garantir a segurança 
da população, este projeto propõe 
reestruturar o Sistema de Gestão 
e Defesa Civil de Salvador, com a 
instalação de novos equipamentos em 
toda a cidade, garantindo as condições 
de habitabilidade e de salubridade.

LINHAS DE AÇÃO

• Instalar e monitorar 30 novos 
equipamentos e sistemas: alerta 
e alarme, estações meteorológicas 
e estações pluviométricas;

• Validar e atualizar os protocolos 
do Plano Preventivo de Defesa Civil;

• Reestruturar o Sistema de Gestão 
da Defesa Civil (SGDC);

• Contratar empresa para 
manutenção dos equipamentos 
do CEMADEC;

• Elaborar Plano de Ações Estruturais 
(PAE) para 14 áreas de risco.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 75% o Parque 
Tecnológico da Codesal, intensificando 
as ações de prevenção de risco 
de desastres.

MARCO DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Dois sistemas 
de alerta e alarme instalados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.411 - 1.411

Custeio 1.080 - 1.080

Total 2.491 - 2.491

I G U A L D A D E  S O C I A L

7 0 7 1

Para ampliar a segurança 
das famílias residentes em áreas 
de risco, este projeto prevê 
a aplicação de geomantas 
para proteção de encostas 
em Salvador.

LINHAS DE AÇÃO

• Aplicar geomanta 
em 100 áreas de risco;

• Contratar empresa especializada 
em aplicação de geomanta.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 50% o número de 
famílias beneficiadas com aplicação de 
geomanta para proteção de encostas.

ORÇAMENTO

MARCO DE ENTREGA

• Novembro de 2022 – 2.000 
famílias, que vivem em áreas 
de risco, beneficiadas com 
aplicação de geomanta.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 20.000 - 20.000

Custeio - - -

Total 20.000 - 20.000

Uma das formas de tornar Salvador 
uma cidade mais justa é proporcionar 
moradia segura aos seus habitantes 
difundindo noções de prevenção 
de desastres. O projeto Multiplica 
Defesa Civil visa promover a formação 
de multiplicadores para orientar 
a população sobre como agir em 
situações de risco.

LINHAS DE AÇÃO

• Formar 70 NUPDECs e/ou NUPDECs 
Mirins em áreas de risco;

• Implantar o projeto Defesa Civil 
nas Escolas (PDCE), em 24 escolas 
municipais, localizadas 
em áreas de risco;

• Realizar o programa Mobiliza com 
a capacitação de 1.000 pessoas;

• Formar brigada de incêndio com os 
moradores e comerciantes da região 
do Centro Histórico de Salvador;

• Realizar exercício de evacuação 
no Centro Histórico de Salvador;

• Realizar de entrega do Plano de 
Contingência do Centro Histórico.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a quantidade de 
multiplicadores em ações de defesa civil 
por meio da capacitação em temas como, 
defesa civil institucional, percepção de riscos, 
mudanças climáticas e primeiros socorros.

MARCOS DE ENTREGA

• Fevereiro de 2022 – PDCE 2022-2024 iniciado;

• Outubro de 2022 – Produto final 
do Plano de Contingência entregue;

• Dezembro de 2023 – 30 NUPDECs 
e 25 NUPDECs Mirins formados;

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 109 - 109

Total 109 - 109

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



69 69

A ampliação das áreas verdes de 
Salvador, de espaços de lazer, de 
eventos e de convivência social para 
a população soteropolitana e turistas 
é a proposta deste projeto. Como 
resultado, a iniciativa deverá promover, 
ainda, a melhoria da qualidade do ar 
e o conforto térmico da população, 
além de contribuir com a economia 
da cidade com a visitação de parques.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar e aprovar Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica (PCRMA);

• Criar seis novos parques;

• Implantar pomares 
e hortas escolares;

• Incentivar a adoção de praças 
no programa Verde Perto;

• Criar florestas urbanas 
e corredores ecológicos;

• Implantar infraestruturas verdes, 
com o foco em tetos verdes.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 10% as áreas verdes de 
Salvador, garantindo a conservação das 
já existentes por meio da criação de seis 
novos parques, arborização urbana e 
aumento dos espaços verdes da cidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Obra do Parque 
Pedra de Xangô concluída;

• Julho de 2022 – Obra do Centro 
de Interpretação da Mata Atlântica 
e Horto de Restinga concluída;

ORÇAMENTO

• Maio de 2023 – Obra do Parque 
da Mata Escura concluída;

• Junho de 2023 – Obra do Parque 
Ipitanga I concluída;

• Dezembro de 2023 – Obra do Horto 
Municipal de Canabrava concluída;

• Fevereiro de 2024 – Obra do Parque 
Canabrava concluída.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.600 400 18.000

Custeio 3.471 - 3.471

Total 21.071 400 21.471

Estimular a produção local de 
alimentos, com redução de custos, 
e ampliar o acesso da população 
a alimentos saudáveis e baratos 
são os objetivos do projeto Hortas 
Comunitárias. Entre os resultados 
esperados estão o fortalecimento 
e a expansão da agricultura urbana 
e a geração de renda para 
comunidades vulneráveis.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar o mapeamento de áreas 
não edificantes e propícias para 
agricultura urbana;

• Fornecer capacitação para 
agricultura urbana sustentável 
voltada para comercialização;

• Elaborar o Projeto de Lei para 
agricultura urbana;

• Implantar as hortas urbanas 
comunitárias voltadas para 
subsistência e geração de renda em 
comunidades vulneráveis;

• Incentivar hortas residenciais por 
meio do programa Horta em Casa.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão de gases 
do efeito estufa do setor de resíduos, 
por meio do incentivo à economia 
circular.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 − Primeira horta 
urbana comunitária entregue; 

• Agosto de 2022 − Lei da Agricultura 
Urbana sancionada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 200 550

Custeio 150 - 150

Total 500 200 700

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

1 2 0 1 2 1

Desenvolver ações contínuas de 
manutenção para resgatar espaços 
públicos de convivência degradados 
e devolvê-los à população são os 
principais objetivos deste projeto, que 
prevê a implantação de novas praças 
na cidade. Com esses espaços dotados 
de infraestrutura e segurança, 
é possível integrar os cidadãos, 
além de estimular a prática 
do esporte e lazer.

LINHAS DE AÇÃO

• Vistoriar áreas potenciais, 
diagnosticando o seu contexto 
urbano, com verificação da viabilidade 
de utilização de mobiliário tecnológico 
e/ou identificação de serviços 
necessários de requalificação 
ou manutenção quando forem 
praças existentes;

• Realizar levantamento 
topográfico das áreas;

• Elaborar projeto executivo 
e orçamento;

• Produzir mobiliário urbano.

META ASSOCIADA

• Implantar, requalificar ou reformar 
200.000 m² de praças, com mobiliário 
tecnológico em 5% delas.

MARCOS DE ENTREGA

• Abril de 2022 – 50.000 m² 
de praças construídas, requalificadas 
ou reformadas;

• Abril de 2023 – 100.000 m² 
de praças construídas, requalificadas 
ou reformadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.250 - 46.250

Custeio - - -

Total 46.250 - 46.250

Para reduzir o risco de deslizamento 
de terra e perdas materiais 
e humanas causadas pela ocupação, 
principalmente pela população mais 
carente, em áreas de risco com 
topografia acidentada 
e geologicamente instável, 
a Prefeitura vai executar 65 obras 
de contenção de encostas até 2024.

LINHAS DE AÇÃO

• Mapear áreas de risco;

• Elaborar termo de referência 
para contratação de projetos de 
estabilização das áreas identificadas 
como de maior risco;

• Realizar licitação para contratação 
de projetos de estabilização 
de encostas;

• Elaborar termo de referência 
e edital para licitação de obras 

de contenção de encostas.

META ASSOCIADA

• Executar 65 obras de contenção 
de encostas em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Obras de 
contenção em 20 encostas concluídas;

• Dezembro de 2022 – Obras de 
contenção em 10 encostas concluídas;

• Dezembro de 2023 – Obras de 
contenção em 15 encostas concluídas;

• Dezembro de 2024 – Obras de 
contenção em 20 encostas concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 58.888 - 58.888

Custeio - - -

Total 58.888 - 58.888

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D EMETAS E PROJETOS 2021-2024
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69 69

A ampliação das áreas verdes de 
Salvador, de espaços de lazer, de 
eventos e de convivência social para 
a população soteropolitana e turistas 
é a proposta deste projeto. Como 
resultado, a iniciativa deverá promover, 
ainda, a melhoria da qualidade do ar 
e o conforto térmico da população, 
além de contribuir com a economia 
da cidade com a visitação de parques.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar e aprovar Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica (PCRMA);

• Criar seis novos parques;

• Implantar pomares 
e hortas escolares;

• Incentivar a adoção de praças 
no programa Verde Perto;

• Criar florestas urbanas 
e corredores ecológicos;

• Implantar infraestruturas verdes, 
com o foco em tetos verdes.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 10% as áreas verdes de 
Salvador, garantindo a conservação das 
já existentes por meio da criação de seis 
novos parques, arborização urbana e 
aumento dos espaços verdes da cidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Obra do Parque 
Pedra de Xangô concluída;

• Julho de 2022 – Obra do Centro 
de Interpretação da Mata Atlântica 
e Horto de Restinga concluída;

ORÇAMENTO

• Maio de 2023 – Obra do Parque 
da Mata Escura concluída;

• Junho de 2023 – Obra do Parque 
Ipitanga I concluída;

• Dezembro de 2023 – Obra do Horto 
Municipal de Canabrava concluída;

• Fevereiro de 2024 – Obra do Parque 
Canabrava concluída.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.600 400 18.000

Custeio 3.471 - 3.471

Total 21.071 400 21.471

Estimular a produção local de 
alimentos, com redução de custos, 
e ampliar o acesso da população 
a alimentos saudáveis e baratos 
são os objetivos do projeto Hortas 
Comunitárias. Entre os resultados 
esperados estão o fortalecimento 
e a expansão da agricultura urbana 
e a geração de renda para 
comunidades vulneráveis.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar o mapeamento de áreas 
não edificantes e propícias para 
agricultura urbana;

• Fornecer capacitação para 
agricultura urbana sustentável 
voltada para comercialização;

• Elaborar o Projeto de Lei para 
agricultura urbana;

• Implantar as hortas urbanas 
comunitárias voltadas para 
subsistência e geração de renda em 
comunidades vulneráveis;

• Incentivar hortas residenciais por 
meio do programa Horta em Casa.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão de gases 
do efeito estufa do setor de resíduos, 
por meio do incentivo à economia 
circular.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 − Primeira horta 
urbana comunitária entregue; 

• Agosto de 2022 − Lei da Agricultura 
Urbana sancionada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 200 550

Custeio 150 - 150

Total 500 200 700

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

1 2 0 1 2 1

Desenvolver ações contínuas de 
manutenção para resgatar espaços 
públicos de convivência degradados 
e devolvê-los à população são os 
principais objetivos deste projeto, que 
prevê a implantação de novas praças 
na cidade. Com esses espaços dotados 
de infraestrutura e segurança, 
é possível integrar os cidadãos, 
além de estimular a prática 
do esporte e lazer.

LINHAS DE AÇÃO

• Vistoriar áreas potenciais, 
diagnosticando o seu contexto 
urbano, com verificação da viabilidade 
de utilização de mobiliário tecnológico 
e/ou identificação de serviços 
necessários de requalificação 
ou manutenção quando forem 
praças existentes;

• Realizar levantamento 
topográfico das áreas;

• Elaborar projeto executivo 
e orçamento;

• Produzir mobiliário urbano.

META ASSOCIADA

• Implantar, requalificar ou reformar 
200.000 m² de praças, com mobiliário 
tecnológico em 5% delas.

MARCOS DE ENTREGA

• Abril de 2022 – 50.000 m² 
de praças construídas, requalificadas 
ou reformadas;

• Abril de 2023 – 100.000 m² 
de praças construídas, requalificadas 
ou reformadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.250 - 46.250

Custeio - - -

Total 46.250 - 46.250

Para reduzir o risco de deslizamento 
de terra e perdas materiais 
e humanas causadas pela ocupação, 
principalmente pela população mais 
carente, em áreas de risco com 
topografia acidentada 
e geologicamente instável, 
a Prefeitura vai executar 65 obras 
de contenção de encostas até 2024.

LINHAS DE AÇÃO

• Mapear áreas de risco;

• Elaborar termo de referência 
para contratação de projetos de 
estabilização das áreas identificadas 
como de maior risco;

• Realizar licitação para contratação 
de projetos de estabilização 
de encostas;

• Elaborar termo de referência 
e edital para licitação de obras 

de contenção de encostas.

META ASSOCIADA

• Executar 65 obras de contenção 
de encostas em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Obras de 
contenção em 20 encostas concluídas;

• Dezembro de 2022 – Obras de 
contenção em 10 encostas concluídas;

• Dezembro de 2023 – Obras de 
contenção em 15 encostas concluídas;

• Dezembro de 2024 – Obras de 
contenção em 20 encostas concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 58.888 - 58.888

Custeio - - -

Total 58.888 - 58.888

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D EMETAS E PROJETOS 2021-2024
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SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Micromobilidade

Fomentar e favorecer o desenvolvimento da 
micromobilidade em Salvador, a partir de diálogo 

junto às empresas de base tecnológica e startups do 
setor, estabelecendo-se marco regulatório 

transparente, que pondere, com equilíbrio, os 
requisitos de sustentabilidade econômica dos serviços 
e a segurança dos usuários e cidadãos, contribuindo à 
qualidade de vida e à minimização dos impactos da 

Cidade Inteligente ao meio ambiente.
11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Micromobilidade

Fomentar e favorecer o desenvolvimento da 
micromobilidade em Salvador, a partir de diálogo 

junto às empresas de base tecnológica e startups do 
setor, estabelecendo-se marco regulatório 

transparente, que pondere, com equilíbrio, os 
requisitos de sustentabilidade econômica dos serviços 
e a segurança dos usuários e cidadãos, contribuindo à 
qualidade de vida e à minimização dos impactos da 

Cidade Inteligente ao meio ambiente.
11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



1 2 2 1 2 3

As escadarias e as passarelas são 
fundamentais para a micromobilidade 
urbana, ao facilitar o acesso 
da população local. Para garantir 
a segurança do usuário e aumentar 
a vida útil de passarelas e escadarias, 
este projeto prevê a manutenção 
e a construção de novos 
equipamentos, principalmente 
nos bairros mais populares, 
localizados em áreas de topografia 
mais acidentada.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias e selecionar 
as passarelas prioritárias;

• Elaborar plano de execução 
dos serviços, mitigando 
os transtornos do funcionamento 
da passarela;

• Executar obras de recuperação 
das passarelas;

• Realizar vistorias e selecionar 
áreas prioritárias para implantação 
de escadarias;

• Realizar levantamento topográfico;

• Elaborar projeto e orçamento 
para as escadarias;

• Executar obras de implantação 
da escadaria incluindo a produção 
dos pré-fabricados necessários.

METAS ASSOCIADAS

• Recuperar dez passarelas 
padrão DESAL;

• Implantar 20.000 metros 
de escadarias em bairros populares, 
situados em áreas de relevo acidentado.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2022 – Cinco 
passarelas requalificadas;

• Abril de 2023 – 10.000 metros 
de novas escadarias entregues 
em bairros populares.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 45.953 - 45.953

Custeio - - -

Total 45.953 - 45.953

As escadarias, além de melhorarem 
as condições de acessibilidade da 
população nas encostas da cidade, 
contribuem para a estabilidade dos 
maciços e o escoamento das águas 
pluviais. Para assegurar a melhoria 
constante das escadas de Salvador, 
o projeto tem o objetivo de promover 
a manutenção e a requalificação 
dessas vias, para deslocamentos 
mais seguros e a minimização 
de processos erosivos.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar escadarias em Salvador;

• Realizar procedimentos para 
renovação dos contratos existentes 
ou nova licitação para contratação 
de empresa especializada em regime 
de empreitada para recuperação 
de escadarias.

META ASSOCIADA

• Garantir a melhoria nas condições 
de acessibilidade e mobilidade em 
22.000 m de escadarias em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2021 – 1.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2022 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2023 – 3.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2024 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 36.433 - 36.433

Total 36.433 - 36.433

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
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1 2 2 1 2 3

As escadarias e as passarelas são 
fundamentais para a micromobilidade 
urbana, ao facilitar o acesso 
da população local. Para garantir 
a segurança do usuário e aumentar 
a vida útil de passarelas e escadarias, 
este projeto prevê a manutenção 
e a construção de novos 
equipamentos, principalmente 
nos bairros mais populares, 
localizados em áreas de topografia 
mais acidentada.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias e selecionar 
as passarelas prioritárias;

• Elaborar plano de execução 
dos serviços, mitigando 
os transtornos do funcionamento 
da passarela;

• Executar obras de recuperação 
das passarelas;

• Realizar vistorias e selecionar 
áreas prioritárias para implantação 
de escadarias;

• Realizar levantamento topográfico;

• Elaborar projeto e orçamento 
para as escadarias;

• Executar obras de implantação 
da escadaria incluindo a produção 
dos pré-fabricados necessários.

METAS ASSOCIADAS

• Recuperar dez passarelas 
padrão DESAL;

• Implantar 20.000 metros 
de escadarias em bairros populares, 
situados em áreas de relevo acidentado.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2022 – Cinco 
passarelas requalificadas;

• Abril de 2023 – 10.000 metros 
de novas escadarias entregues 
em bairros populares.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 45.953 - 45.953

Custeio - - -

Total 45.953 - 45.953

As escadarias, além de melhorarem 
as condições de acessibilidade da 
população nas encostas da cidade, 
contribuem para a estabilidade dos 
maciços e o escoamento das águas 
pluviais. Para assegurar a melhoria 
constante das escadas de Salvador, 
o projeto tem o objetivo de promover 
a manutenção e a requalificação 
dessas vias, para deslocamentos 
mais seguros e a minimização 
de processos erosivos.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar escadarias em Salvador;

• Realizar procedimentos para 
renovação dos contratos existentes 
ou nova licitação para contratação 
de empresa especializada em regime 
de empreitada para recuperação 
de escadarias.

META ASSOCIADA

• Garantir a melhoria nas condições 
de acessibilidade e mobilidade em 
22.000 m de escadarias em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Agosto de 2021 – 1.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2022 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2023 – 3.000 metros 
de escadarias requalificados;

• Janeiro de 2024 – 9.000 metros 
de escadarias requalificados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 36.433 - 36.433

Total 36.433 - 36.433

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O D E R N I D A D E  E  S U S T E N T A B I L I D A D E
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Telemedicina

Implementar, gradativamente e em cooperação com 
outros atores, a telemedicina no atendimento de 

saúde pública de Salvador, enquanto instrumento de 
potencialização da capacidade, qualidade e 

disponibilidade do sistema de saúde, em todas as suas 
vertentes (teleconsulta, teleinterconsulta, 

telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, 
teletriagem médica, telemonitoramento, 

teleorientação e teleconsultoria), sempre em 
observância à regulamentação vigente.

3 SAÚDE DE
QUALIDADE



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Telemedicina

Implementar, gradativamente e em cooperação com 
outros atores, a telemedicina no atendimento de 

saúde pública de Salvador, enquanto instrumento de 
potencialização da capacidade, qualidade e 

disponibilidade do sistema de saúde, em todas as suas 
vertentes (teleconsulta, teleinterconsulta, 

telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, 
teletriagem médica, telemonitoramento, 

teleorientação e teleconsultoria), sempre em 
observância à regulamentação vigente.

3 SAÚDE DE
QUALIDADE



Reorganizar os processos de gestão 
da saúde, bem como desenvolver, 
aperfeiçoar e formar quadros 
profissionais de excelência. 
Com este objetivo, está prevista 
a implantação de novas unidades 
de atendimento e da escola municipal 
de saúde, além da ampliação do uso 
do prontuário eletrônico.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar as UPAs 
com a implantação de Pronto 
Atendimento Digital;

• Implantar Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital;

• Implantar o prontuário eletrônico 
em 100% dos CAPS e Centros 
de Saúde Mental nas Unidades 
de Atenção Especializada e nas 
Unidades de Pronto Atendimento;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente em Saúde;

• Implantar a Sala 
de Situação em Saúde;

• Implantar a Escola Municipal 
de Saúde Pública.

META ASSOCIADA

• Ampliar de 164 para 202 unidades 
de saúde com prontuário 
eletrônico implantado.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Sala 
de Situação em Saúde implantada;

• Dezembro de 2024 – Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital implantado;

• Dezembro de 2024 – Escola Municipal 
de Saúde Pública entregue.

2 92 8

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.428 9.220 15.648

Custeio 28.177 80 28.257

Total 34.605 9.300 43.905

Com a implantação de novas equipes 
de Saúde da Família e de Saúde Bucal, 
esta iniciativa objetiva a expansão 
da oferta da Atenção Básica. 
Isso reduzirá a taxa de internações 
e vai ampliar as ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação, com maior 
equidade e em tempo oportuno.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde da Família;

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde Bucal;

• Ampliar em 15% o número 
de postos de coleta da rede 
laboratorial municipal;

• Requalificar a estrutura 
física de 17 UBS.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir as internações 
por condições sensíveis à Atenção 
Básica de 27% para 25,5%;

• Ampliar a cobertura de Atenção 
Básica do município de 55,8% 
para 70% da população.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Duas 
Unidades de Saúde da Família (USF) 
e uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) entregues;

• Dezembro de 2023 – 48 equipes 
de Saúde Bucal implantadas;

• Dezembro de 2023 – Quatro 
novos postos de coleta da rede 
laboratorial em quatro unidades 
de saúde, implantados;

• Dezembro de 2023 – Estrutura 
física de dez unidades de saúde 
requalificada;

• Dezembro de 2024 – 34 equipes 
de Saúde Bucal implantadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.971 36.861 69.832

Custeio 156.248 94.075 250.323

Total 189.219 130.936 320.156

Q U A L I D A D E  D E  V I D A

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



Reorganizar os processos de gestão 
da saúde, bem como desenvolver, 
aperfeiçoar e formar quadros 
profissionais de excelência. 
Com este objetivo, está prevista 
a implantação de novas unidades 
de atendimento e da escola municipal 
de saúde, além da ampliação do uso 
do prontuário eletrônico.

LINHAS DE AÇÃO

• Modernizar as UPAs 
com a implantação de Pronto 
Atendimento Digital;

• Implantar Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital;

• Implantar o prontuário eletrônico 
em 100% dos CAPS e Centros 
de Saúde Mental nas Unidades 
de Atenção Especializada e nas 
Unidades de Pronto Atendimento;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente em Saúde;

• Implantar a Sala 
de Situação em Saúde;

• Implantar a Escola Municipal 
de Saúde Pública.

META ASSOCIADA

• Ampliar de 164 para 202 unidades 
de saúde com prontuário 
eletrônico implantado.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Sala 
de Situação em Saúde implantada;

• Dezembro de 2024 – Pronto Atendimento 
Psiquiátrico Digital implantado;

• Dezembro de 2024 – Escola Municipal 
de Saúde Pública entregue.

2 92 8

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.428 9.220 15.648

Custeio 28.177 80 28.257

Total 34.605 9.300 43.905

Com a implantação de novas equipes 
de Saúde da Família e de Saúde Bucal, 
esta iniciativa objetiva a expansão 
da oferta da Atenção Básica. 
Isso reduzirá a taxa de internações 
e vai ampliar as ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação, com maior 
equidade e em tempo oportuno.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde da Família;

• Implantar 132 novas equipes 
de Saúde Bucal;

• Ampliar em 15% o número 
de postos de coleta da rede 
laboratorial municipal;

• Requalificar a estrutura 
física de 17 UBS.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir as internações 
por condições sensíveis à Atenção 
Básica de 27% para 25,5%;

• Ampliar a cobertura de Atenção 
Básica do município de 55,8% 
para 70% da população.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Duas 
Unidades de Saúde da Família (USF) 
e uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) entregues;

• Dezembro de 2023 – 48 equipes 
de Saúde Bucal implantadas;

• Dezembro de 2023 – Quatro 
novos postos de coleta da rede 
laboratorial em quatro unidades 
de saúde, implantados;

• Dezembro de 2023 – Estrutura 
física de dez unidades de saúde 
requalificada;

• Dezembro de 2024 – 34 equipes 
de Saúde Bucal implantadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 32.971 36.861 69.832

Custeio 156.248 94.075 250.323

Total 189.219 130.936 320.156

Q U A L I D A D E  D E  V I D A

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Telegestão da
iluminação pública

Expandir, progressivamente, a capacidade municipal de 
telegestão dos pontos de iluminação pública em 

Salvador, por meio de dispositivos e sistemas capazes de 
controlar remotamente as luminárias públicas, detectar e 

prever falhas sem a necessidade de abertura de 
chamados pelos cidadãos, dimerizar e gerenciar o 

consumo energético da rede de iluminação em tempo 
real, entre outras funções relevantes à Cidade Inteligente, 

proporcionando-se incrementos na qualidade dos 
serviços, na segurança pública e redução de custos 

operacionais e de consumo de energia elétrica à 
Administração Municipal.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Telegestão da
iluminação pública

Expandir, progressivamente, a capacidade municipal de 
telegestão dos pontos de iluminação pública em 

Salvador, por meio de dispositivos e sistemas capazes de 
controlar remotamente as luminárias públicas, detectar e 

prever falhas sem a necessidade de abertura de 
chamados pelos cidadãos, dimerizar e gerenciar o 

consumo energético da rede de iluminação em tempo 
real, entre outras funções relevantes à Cidade Inteligente, 

proporcionando-se incrementos na qualidade dos 
serviços, na segurança pública e redução de custos 

operacionais e de consumo de energia elétrica à 
Administração Municipal.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



1 1 2 1 1 3

O projeto busca modernizar e melhorar a  
iluminação pública nos diversos espaços
públicos, tais como praças, grandes 
vias, bairros, campos, quadras e pontos 
de ônibus. A iniciativa contribui para o 
aumento da sensação de segurança, 
economia de energia e permite a melhor 
utilização dos espaços públicos no período 
noturno.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias dos logradouros 
dos bairros que ainda não tiveram ações 
do Iluminando Nosso Bairro;

• Definir prioridades de execução dos 
logradouros dos bairros e executar as  
obras de modernização previstas no 
programa Iluminando Nosso Bairro;

• Definir as vias para modernização da 
iluminação no programa Corredor de Luz;

• Elaborar projeto e executar 
obras de iluminação pública 
para as vias prioritárias; 

• Definir junto às unidades 
da Prefeitura e com a população, 
por meio de pesquisas, quais pontos 
de ônibus estão em situações críticas 
e demandam melhorias de iluminação;

• Executar obras de modernização, 
incluindo a implementação da telegestão 
nos campos/quadras públicas.

META ASSOCIADA

• Garantir 100% da rede de iluminação 
pública em LED, reduzindo o consumo 
de energia em 30%.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Modernizações 
previstas no programa Meu Bairro 
Iluminado entregues;

• Junho de 2022 – Primeiro corredor 
inteligente entregue com iluminação 
100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Todos os 
corredores viários inteligentes entregues 
com iluminação 100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Projeto 
Meu Ponto Iluminado executado;

• Dezembro de 2022 – Sistema 
de telegestão em campos/quadras 
implantado;

• Dezembro de 2024 – Praças entregues 
com iluminação 100% em LED.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.405 - 46.405

Custeio 83.040 - 83.040

Total 129.445 - 129.445

A implantação de Pontos Verdes 
evita o descarte aleatório de resíduos, 
promove salubridade nos logradouros 
públicos e valoriza os atrativos 
turísticos do município. O projeto, 
além de eliminar pontos de descarte 
irregular, também orienta a população 
sobre a necessidade de respeito 
aos horários, pontos e equipamentos 
de coleta de resíduos na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Identificar áreas de descarte 
irregular de resíduos sólidos;

• Selecionar locais de intervenção;

• Realizar limpeza do terreno;

• Implantar Pontos Verdes;

• Realizar atividades de 
sensibilização ambiental na 
área diretamente afetada.

META ASSOCIADA

• Transformar 436 pontos 
de descarte irregular de resíduos 
em Pontos Verdes.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 96 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2022 – 105 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2023 – 113 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2024 – 122 Pontos 
Verdes implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 382 - 382

Custeio 3.600 - 3.600

Total 3.982 - 3.982

M O D E R N ID A D E  E  S U ST E N TA B I L ID A D EMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



1 1 2 1 1 3

O projeto busca modernizar e melhorar a  
iluminação pública nos diversos espaços
públicos, tais como praças, grandes 
vias, bairros, campos, quadras e pontos 
de ônibus. A iniciativa contribui para o 
aumento da sensação de segurança, 
economia de energia e permite a melhor 
utilização dos espaços públicos no período 
noturno.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar vistorias dos logradouros 
dos bairros que ainda não tiveram ações 
do Iluminando Nosso Bairro;

• Definir prioridades de execução dos 
logradouros dos bairros e executar as  
obras de modernização previstas no 
programa Iluminando Nosso Bairro;

• Definir as vias para modernização da 
iluminação no programa Corredor de Luz;

• Elaborar projeto e executar 
obras de iluminação pública 
para as vias prioritárias; 

• Definir junto às unidades 
da Prefeitura e com a população, 
por meio de pesquisas, quais pontos 
de ônibus estão em situações críticas 
e demandam melhorias de iluminação;

• Executar obras de modernização, 
incluindo a implementação da telegestão 
nos campos/quadras públicas.

META ASSOCIADA

• Garantir 100% da rede de iluminação 
pública em LED, reduzindo o consumo 
de energia em 30%.

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Modernizações 
previstas no programa Meu Bairro 
Iluminado entregues;

• Junho de 2022 – Primeiro corredor 
inteligente entregue com iluminação 
100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Todos os 
corredores viários inteligentes entregues 
com iluminação 100% em LED;

• Dezembro de 2022 – Projeto 
Meu Ponto Iluminado executado;

• Dezembro de 2022 – Sistema 
de telegestão em campos/quadras 
implantado;

• Dezembro de 2024 – Praças entregues 
com iluminação 100% em LED.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 46.405 - 46.405

Custeio 83.040 - 83.040

Total 129.445 - 129.445

A implantação de Pontos Verdes 
evita o descarte aleatório de resíduos, 
promove salubridade nos logradouros 
públicos e valoriza os atrativos 
turísticos do município. O projeto, 
além de eliminar pontos de descarte 
irregular, também orienta a população 
sobre a necessidade de respeito 
aos horários, pontos e equipamentos 
de coleta de resíduos na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Identificar áreas de descarte 
irregular de resíduos sólidos;

• Selecionar locais de intervenção;

• Realizar limpeza do terreno;

• Implantar Pontos Verdes;

• Realizar atividades de 
sensibilização ambiental na 
área diretamente afetada.

META ASSOCIADA

• Transformar 436 pontos 
de descarte irregular de resíduos 
em Pontos Verdes.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – 96 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2022 – 105 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2023 – 113 Pontos 
Verdes implantados;

• Dezembro de 2024 – 122 Pontos 
Verdes implantados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 382 - 382

Custeio 3.600 - 3.600

Total 3.982 - 3.982

M O D E R N ID A D E  E  S U ST E N TA B I L ID A D EMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Infraestrutura de
recarga de modais
elétricos

Implementar, progressivamente, estações municipais 
de recarga de modais elétricos, bem como incentivos 

que estejam ao alcance do município, de modo a 
impulsionar, tanto quanto possível, a migração de 

usuários para estes modais, contribuindo à mobilidade 
sustentável na Cidade Inteligente de Salvador.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Infraestrutura de
recarga de modais
elétricos

Implementar, progressivamente, estações municipais 
de recarga de modais elétricos, bem como incentivos 

que estejam ao alcance do município, de modo a 
impulsionar, tanto quanto possível, a migração de 

usuários para estes modais, contribuindo à mobilidade 
sustentável na Cidade Inteligente de Salvador.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



1 0 2 1 0 3

O projeto vai ampliar os quilômetros 
de corredores do BRT, o número 
e a frequência de viagens. A iniciativa 
também tornará a frota 30% elétrica, 
aumentará a velocidade média 
das viagens e vai promover maior 
integração com outros modais 
de transporte coletivo na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Definir frota inicial e linhas 
inaugurais do BRT;

• Realizar testes com veículo articulado 
elétrico nos corredores do BRT;

• Definir locais de recarga 
e dimensionamento de infraestrutura 
e subestações;

• Definir modelagem econômica, 
institucional e faseamento 

de implantação da rede;

• Realizar pesquisa de satisfação 
apenas no trecho do BRT para 
avaliação antes da operação;

• Entregar obras do trecho 1;

• Entregar obras do trecho 3;

• Realizar treinamento e capacitação 
de pessoal para operar um modal 

diferenciado;

• Realizar período de operação assistida 
para mitigação de problemas;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade;

• Realizar pesquisas de satisfação depois 
da inauguração na área da linha circular;

• Implementar tratamento 
viário prioritário/exclusivo 

para outras linhas BRT/BRS;

• Implantar um sistema 
de controle de acesso em nível 
para as estações elevadas;

• Entregar obras do trecho 2;

• Realizar período de operação assistida 

para mitigação de problemas.

ORÇAMENTO

METAS ASSOCIADAS

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo;

• Implantar ônibus elétricos 
em, pelo menos, 30% da frota 
no BRT de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Obras do trecho 1 
e do trecho 3 do BRT concluídas;

• Abril de 2022 – Ônibus elétricos 
nos trechos 1 e 3 do BRT em operação;

• Dezembro de 2022 – Operação 
do sistema BRS iniciada;

• Janeiro de 2023 – Obra do trecho 2 
do BRT concluída;

• Abril de 2023 – Ônibus elétricos 
no trecho 2 do BRT em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 73.000 - 73.000

Custeio - - -

Total 73.000 - 73.000

O projeto busca complementar 
o sistema de transporte público 
coletivo na cidade, com a melhoria 
dos serviços ofertados à população, 
que passará, também, a contar com o 
BRT e a ampliação da rede cicloviária. 
A implementação do Circula Salvador 
garantirá um melhor planejamento 
para a mobilidade coletiva na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pesquisas de satisfação 
junto aos usuários do transporte 
público coletivo;

• Desenvolver anteprojetos viários;

• Elaborar plano cicloviário;

• Implantar aplicativo para o serviço 
de táxi na cidade;

• Implantar o serviço de transporte 
público coletivo sob demanda 
em Salvador (MAAS);

• Cadastrar os pontos de parada 
de ônibus de Salvador 
com diagnóstico físico;

• Desenvolver projeto de padronização 
dos pontos de táxis, mototáxis 
e de delivery de Salvador.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 na 
Pesquisa QualiÔnibus realizada junto 
aos usuários do serviço de transporte 
público coletivo.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Plano Cicloviário de 
Salvador elaborado;

• Junho de 2022 – Aplicativo 
para o serviço de táxi na cidade 
disponibilizado;

• Agosto de 2022 – Serviço de 
transporte público coletivo sob 
demanda em Salvador disponibilizado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.050 500 7.550

Custeio - - -

Total 7.050 500 7.550

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



1 0 2 1 0 3

O projeto vai ampliar os quilômetros 
de corredores do BRT, o número 
e a frequência de viagens. A iniciativa 
também tornará a frota 30% elétrica, 
aumentará a velocidade média 
das viagens e vai promover maior 
integração com outros modais 
de transporte coletivo na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Definir frota inicial e linhas 
inaugurais do BRT;

• Realizar testes com veículo articulado 
elétrico nos corredores do BRT;

• Definir locais de recarga 
e dimensionamento de infraestrutura 
e subestações;

• Definir modelagem econômica, 
institucional e faseamento 

de implantação da rede;

• Realizar pesquisa de satisfação 
apenas no trecho do BRT para 
avaliação antes da operação;

• Entregar obras do trecho 1;

• Entregar obras do trecho 3;

• Realizar treinamento e capacitação 
de pessoal para operar um modal 

diferenciado;

• Realizar período de operação assistida 
para mitigação de problemas;

• Acompanhar a operação 
do Sistema BRT/BRS nos corredores 
de transporte da cidade;

• Realizar pesquisas de satisfação depois 
da inauguração na área da linha circular;

• Implementar tratamento 
viário prioritário/exclusivo 

para outras linhas BRT/BRS;

• Implantar um sistema 
de controle de acesso em nível 
para as estações elevadas;

• Entregar obras do trecho 2;

• Realizar período de operação assistida 

para mitigação de problemas.

ORÇAMENTO

METAS ASSOCIADAS

• Atingir a nota de satisfação 6,0 
na Pesquisa QualiÔnibus realizada 
junto aos usuários do serviço 
de transporte público coletivo;

• Implantar ônibus elétricos 
em, pelo menos, 30% da frota 
no BRT de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Obras do trecho 1 
e do trecho 3 do BRT concluídas;

• Abril de 2022 – Ônibus elétricos 
nos trechos 1 e 3 do BRT em operação;

• Dezembro de 2022 – Operação 
do sistema BRS iniciada;

• Janeiro de 2023 – Obra do trecho 2 
do BRT concluída;

• Abril de 2023 – Ônibus elétricos 
no trecho 2 do BRT em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 73.000 - 73.000

Custeio - - -

Total 73.000 - 73.000

O projeto busca complementar 
o sistema de transporte público 
coletivo na cidade, com a melhoria 
dos serviços ofertados à população, 
que passará, também, a contar com o 
BRT e a ampliação da rede cicloviária. 
A implementação do Circula Salvador 
garantirá um melhor planejamento 
para a mobilidade coletiva na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar pesquisas de satisfação 
junto aos usuários do transporte 
público coletivo;

• Desenvolver anteprojetos viários;

• Elaborar plano cicloviário;

• Implantar aplicativo para o serviço 
de táxi na cidade;

• Implantar o serviço de transporte 
público coletivo sob demanda 
em Salvador (MAAS);

• Cadastrar os pontos de parada 
de ônibus de Salvador 
com diagnóstico físico;

• Desenvolver projeto de padronização 
dos pontos de táxis, mototáxis 
e de delivery de Salvador.

META ASSOCIADA

• Atingir a nota de satisfação 6,0 na 
Pesquisa QualiÔnibus realizada junto 
aos usuários do serviço de transporte 
público coletivo.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 – Plano Cicloviário de 
Salvador elaborado;

• Junho de 2022 – Aplicativo 
para o serviço de táxi na cidade 
disponibilizado;

• Agosto de 2022 – Serviço de 
transporte público coletivo sob 
demanda em Salvador disponibilizado.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.050 500 7.550

Custeio - - -

Total 7.050 500 7.550

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

M O B I L I D A D E
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização do
acervo histórico e
cultural da cidade

Desenvolver, por meio de iniciativas próprias e 
parcerias que engajem a comunidade, os órgãos de 

proteção e todos os atores envolvidos, a digitalização 
total do acervo histórico e cultural de Salvador, de 
modo a preservá-lo e torná-lo acessível a todos.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização do
acervo histórico e
cultural da cidade

Desenvolver, por meio de iniciativas próprias e 
parcerias que engajem a comunidade, os órgãos de 

proteção e todos os atores envolvidos, a digitalização 
total do acervo histórico e cultural de Salvador, de 
modo a preservá-lo e torná-lo acessível a todos.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



88 88 8 9

Para fortalecer o turismo cultural 
e manter a posição de Salvador como 
o melhor destino turístico do Norte 
e Nordeste, o Cuidando da Nossa 
Cultura prevê intervenções nos 
Centros Antigo e Histórico e na orla. 
A iniciativa agrega valor histórico 
e cultural e requalifica espaços 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Entregar a obra do Palco 
dos Poetas / Praça Castro Alves;

• Entregar obra 
da Casa das Histórias Centro 
de Interpretação do Patrimônio 
e Arquivo Público Municipal;

• Entregar a obra de requalificação 
urbana ambiental da orla de Stella 
Maris, Flamengo e de Ipitanga;

• Entregar a obra de requalificação 
das orlas de Pituaçu e Boca do Rio.

META ASSOCIADA

• Elevar o número de turistas 
em 25% em relação a 2019, ao longo 
de quatro anos (2021-2024).

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Obras 
de requalificação urbano-ambiental 
das orlas de Stella Maris, Flamengo 
e Ipitanga concluídas;

• Novembro de 2022 – Obra 
de requalificação do Palco dos 
Poetas / Praça Castro Alves concluída;

• Junho de 2022 – Obra de construção 
da Casa das Histórias Centro 
de Interpretação do Patrimônio e 
Arquivo Público Municipal concluída;

• Agosto de 2023 – Obras 
de requalificação das orlas de Pituaçu 
e Boca do Rio concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 111.043 111.043

Custeio - - -

Total - 111.043 111.043

O projeto busca identificar, 
qualificar e fortalecer as iniciativas 
culturais, promovendo a inovação e o 
empreendedorismo nas comunidades. 
Também tem o objetivo de fortalecer os 
arranjos produtivos locais, gerar renda 
e inserir agentes culturais no mercado 
de trabalho, fortalecendo as redes 
colaborativas.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar os quatro polos Boca de 
Brasa: Polo Centro (Espaço Cultural da 
Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, 
Casa do Benin, Café Nilda Spencer) junto 
aos espaços culturais Boca de Brasa 
reunidos no Polo Subúrbio 360 (Vista 
Alegre); Polo Lagoa da Paixão (CEU 
de Valéria); Polo Cajazeiras, em parceria 
com a SMED, SEMOP e SEMPRE;

• Implantar e manter em funcionamento 
seis novos espaços culturais Boca 
de Brasa em outros territórios culturais 
da cidade, mantidos pela Prefeitura e/ou 
a partir de parcerias público-privadas;

• Dinamizar os espaços culturais da FGM 
com a realização de 2.000 atividades, 
ampliando a frequência de público;

• Implementar a metodologia Escola 
Criativa/Boca de Brasa, em todos os dez 
polos criativos espalhados pela cidade, 
em parceria com a SEMDEC;

• Realizar edições anuais 
do Festival Boca de Brasa;

• Implantar o prêmio Eu Sou Boca de 
Brasa, contemplando 100 das iniciativas 
qualificadas e reconhecidas;

• Identificar, qualificar e certificar 
com o selo Eu Sou Boca de Brasa, 300 
iniciativas culturais, empreendedoras 
e inovadoras, em parceria com 
a SEMDEC, Sistema S, universidades 

e outras instituições.

META ASSOCIADA

• Alcançar dez polos criativos Boca 
de Brasa para articulação e difusão 
de mais 2.000 ações inovadoras 
e empreendedoras.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022  Chamada pública 
para premiação Eu Sou Boca de 
Brasa  1° Ciclo, realizada;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2023  Dois polos 
Boca de Brasa, incluindo o do 
Mané Dendê, implantados;

• Dezembro de 2023  Chamada 
pública para premiação Eu Sou 
Boca de Brasa - 2° Ciclo realizada;

• Dezembro de 2023  2o Ciclo 
de Laboratórios Criativos, para 
qualificar e certificar com o selo 
Eu Sou Boca de Brasa realizado;

• Dezembro de 2024  Quarta edição 
do Festival Boca de Brasa realizada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 8.050 900 8.950

Custeio 14.100 - 14.100

Total 22.150 900 23.050

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

09 09

O projeto dinamiza o acesso aos bens 
culturais e fortalece a história, a 
memória e a identidade local, tornando 
Salvador uma referência de cidade 
Patrimônio da Humanidade. A iniciativa 
vai também impulsionar a diversidade 
de eventos na cidade, ampliando a 
divulgação de novos produtos com 
potencial de atração turística.

LINHAS DE AÇÃO

• Restaurar 30 monumentos públicos 
e implantar oito novos;

• Realizar o tombamento de 11 bens 
culturais de natureza material 
e o registro de três bens de natureza 
imaterial de Salvador;

• Refazer 62 placas nos monumentos 
públicos municipais com QR-Code, 
leitura trilíngue audiodescritiva 
e confeccionar mais 138 novas placas;

• Fortalecer os três circuitos 
#Reconectar (Centro, Pelourinho 
e Barra), criando dois novos roteiros 
com o projeto Roteiro Urbano de Arte 
(RUA) e o Caminho da Fé;

• Realizar o Festival da Independência, 
entre 2023 e 2024;

• Publicar e lançar editais culturais;

• Lançar o projeto RUA – edição 
prédios públicos em 2022 e 2024.

META ASSOCIADA

• Realizar 400 ações de preservação 
e educação patrimonial, promovendo 
Salvador enquanto cidade Patrimônio 
da Humanidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Edital Prêmio 
Samba Junino – Ano IV publicado;

• Maio de 2022 – Edital Capoeira Viva 
Salvador – Ano III publicado;

• Setembro de 2022 – Edital Prêmio 
Jaime Sodré – Ano II publicado;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Dois bens 
tombados e um bem registrado 
de natureza imaterial;

• Setembro de 2023 – Prêmio 
Jaime Sodré – Ano III publicado;

• Abril de 2024 – Projeto RUA - edição 
prédios públicos – Ano II realizado;

• Junho de 2024 – Casa Lina Bo Bardi 
inaugurada;

• Dezembro de 2024 – Monumento 
Mário Cravo reconstruído;

• Dezembro de 2024 – Novas placas 
com QR-Code nos monumentos 
públicos confeccionadas;

• Dezembro de 2024 – Lançados 
os novos circuitos #Reconectar.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.460 1.056 7.516

Custeio 1.583 - 1.583

Total 8.043 1.056 9.099

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



88 88 8 9

Para fortalecer o turismo cultural 
e manter a posição de Salvador como 
o melhor destino turístico do Norte 
e Nordeste, o Cuidando da Nossa 
Cultura prevê intervenções nos 
Centros Antigo e Histórico e na orla. 
A iniciativa agrega valor histórico 
e cultural e requalifica espaços 
da capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Entregar a obra do Palco 
dos Poetas / Praça Castro Alves;

• Entregar obra 
da Casa das Histórias Centro 
de Interpretação do Patrimônio 
e Arquivo Público Municipal;

• Entregar a obra de requalificação 
urbana ambiental da orla de Stella 
Maris, Flamengo e de Ipitanga;

• Entregar a obra de requalificação 
das orlas de Pituaçu e Boca do Rio.

META ASSOCIADA

• Elevar o número de turistas 
em 25% em relação a 2019, ao longo 
de quatro anos (2021-2024).

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Obras 
de requalificação urbano-ambiental 
das orlas de Stella Maris, Flamengo 
e Ipitanga concluídas;

• Novembro de 2022 – Obra 
de requalificação do Palco dos 
Poetas / Praça Castro Alves concluída;

• Junho de 2022 – Obra de construção 
da Casa das Histórias Centro 
de Interpretação do Patrimônio e 
Arquivo Público Municipal concluída;

• Agosto de 2023 – Obras 
de requalificação das orlas de Pituaçu 
e Boca do Rio concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - 111.043 111.043

Custeio - - -

Total - 111.043 111.043

O projeto busca identificar, 
qualificar e fortalecer as iniciativas 
culturais, promovendo a inovação e o 
empreendedorismo nas comunidades. 
Também tem o objetivo de fortalecer os 
arranjos produtivos locais, gerar renda 
e inserir agentes culturais no mercado 
de trabalho, fortalecendo as redes 
colaborativas.

LINHAS DE AÇÃO

• Consolidar os quatro polos Boca de 
Brasa: Polo Centro (Espaço Cultural da 
Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, 
Casa do Benin, Café Nilda Spencer) junto 
aos espaços culturais Boca de Brasa 
reunidos no Polo Subúrbio 360 (Vista 
Alegre); Polo Lagoa da Paixão (CEU 
de Valéria); Polo Cajazeiras, em parceria 
com a SMED, SEMOP e SEMPRE;

• Implantar e manter em funcionamento 
seis novos espaços culturais Boca 
de Brasa em outros territórios culturais 
da cidade, mantidos pela Prefeitura e/ou 
a partir de parcerias público-privadas;

• Dinamizar os espaços culturais da FGM 
com a realização de 2.000 atividades, 
ampliando a frequência de público;

• Implementar a metodologia Escola 
Criativa/Boca de Brasa, em todos os dez 
polos criativos espalhados pela cidade, 
em parceria com a SEMDEC;

• Realizar edições anuais 
do Festival Boca de Brasa;

• Implantar o prêmio Eu Sou Boca de 
Brasa, contemplando 100 das iniciativas 
qualificadas e reconhecidas;

• Identificar, qualificar e certificar 
com o selo Eu Sou Boca de Brasa, 300 
iniciativas culturais, empreendedoras 
e inovadoras, em parceria com 
a SEMDEC, Sistema S, universidades 

e outras instituições.

META ASSOCIADA

• Alcançar dez polos criativos Boca 
de Brasa para articulação e difusão 
de mais 2.000 ações inovadoras 
e empreendedoras.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022  Chamada pública 
para premiação Eu Sou Boca de 
Brasa  1° Ciclo, realizada;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2023  Dois polos 
Boca de Brasa, incluindo o do 
Mané Dendê, implantados;

• Dezembro de 2023  Chamada 
pública para premiação Eu Sou 
Boca de Brasa - 2° Ciclo realizada;

• Dezembro de 2023  2o Ciclo 
de Laboratórios Criativos, para 
qualificar e certificar com o selo 
Eu Sou Boca de Brasa realizado;

• Dezembro de 2024  Quarta edição 
do Festival Boca de Brasa realizada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 8.050 900 8.950

Custeio 14.100 - 14.100

Total 22.150 900 23.050

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

09 09

O projeto dinamiza o acesso aos bens 
culturais e fortalece a história, a 
memória e a identidade local, tornando 
Salvador uma referência de cidade 
Patrimônio da Humanidade. A iniciativa 
vai também impulsionar a diversidade 
de eventos na cidade, ampliando a 
divulgação de novos produtos com 
potencial de atração turística.

LINHAS DE AÇÃO

• Restaurar 30 monumentos públicos 
e implantar oito novos;

• Realizar o tombamento de 11 bens 
culturais de natureza material 
e o registro de três bens de natureza 
imaterial de Salvador;

• Refazer 62 placas nos monumentos 
públicos municipais com QR-Code, 
leitura trilíngue audiodescritiva 
e confeccionar mais 138 novas placas;

• Fortalecer os três circuitos 
#Reconectar (Centro, Pelourinho 
e Barra), criando dois novos roteiros 
com o projeto Roteiro Urbano de Arte 
(RUA) e o Caminho da Fé;

• Realizar o Festival da Independência, 
entre 2023 e 2024;

• Publicar e lançar editais culturais;

• Lançar o projeto RUA – edição 
prédios públicos em 2022 e 2024.

META ASSOCIADA

• Realizar 400 ações de preservação 
e educação patrimonial, promovendo 
Salvador enquanto cidade Patrimônio 
da Humanidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Edital Prêmio 
Samba Junino – Ano IV publicado;

• Maio de 2022 – Edital Capoeira Viva 
Salvador – Ano III publicado;

• Setembro de 2022 – Edital Prêmio 
Jaime Sodré – Ano II publicado;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Dois bens 
tombados e um bem registrado 
de natureza imaterial;

• Setembro de 2023 – Prêmio 
Jaime Sodré – Ano III publicado;

• Abril de 2024 – Projeto RUA - edição 
prédios públicos – Ano II realizado;

• Junho de 2024 – Casa Lina Bo Bardi 
inaugurada;

• Dezembro de 2024 – Monumento 
Mário Cravo reconstruído;

• Dezembro de 2024 – Novas placas 
com QR-Code nos monumentos 
públicos confeccionadas;

• Dezembro de 2024 – Lançados 
os novos circuitos #Reconectar.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.460 1.056 7.516

Custeio 1.583 - 1.583

Total 8.043 1.056 9.099

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Resiliência das
infraestruturas de
Tecnologia da Informação

Garantir, progressivamente, o atingimento de níveis 
elevados de resiliência urbana em Salvador, 

compreendida como a capacidade que os indivíduos, 
comunidades, instituições e sistemas da cidade têm de 
preparar-se, adaptar-se, sobreviver e crescer, frente aos 

choques, estresses, ameaças e tensões, de forma a 
promover a antecipação, mitigação e/ou adaptação 

frente a mudanças climáticas e preparação para crises e 
impactos econômicos, por meio da preservação e 

restauração de estruturas e serviços básicos essenciais, 
de maneira sustentável, e por meio de práticas de 

gerenciamento de riscos.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

Resiliência das
infraestruturas de
Tecnologia da Informação

Garantir, progressivamente, o atingimento de níveis 
elevados de resiliência urbana em Salvador, 

compreendida como a capacidade que os indivíduos, 
comunidades, instituições e sistemas da cidade têm de 
preparar-se, adaptar-se, sobreviver e crescer, frente aos 

choques, estresses, ameaças e tensões, de forma a 
promover a antecipação, mitigação e/ou adaptação 

frente a mudanças climáticas e preparação para crises e 
impactos econômicos, por meio da preservação e 

restauração de estruturas e serviços básicos essenciais, 
de maneira sustentável, e por meio de práticas de 

gerenciamento de riscos.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes



8 1

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana e segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



8 1

Este projeto vai fomentar iniciativas 
de inovação no bairro do Comércio 
e dotar o local com infraestrutura 
digital moderna e eficiente para atrair 
investimentos de grandes empresas de 
tecnologia do mercado internacional. 
Com serviços tecnológicos 
diferenciados e de alta qualidade, 
o projeto também vai possibilitar a 
gestão integrada e em tempo real de 
toda a operação urbana na região – 
trânsito, estacionamentos, ciclovias, 
iluminação, limpeza, manutenção 
urbana e segurança.

LINHAS DE AÇÃO

• Contratar consultoria para dar 
suporte à implementação dos projetos 
de Bairro Inteligente;

• Prover o bairro do Comércio 
de uma infraestrutura tecnológica 
para fomentar a implantação 
de soluções inovadoras, que servirá 
como projeto piloto para outros 
bairros inteligentes;

• Desenvolver e fortalecer 
o ecossistema de inovação;

• Capacitar e qualificar talentos 
para o setor de inovação;

• Atrair e fomentar novos 
negócios inovadores e com poder 
de escalabilidade (startups);

• Garantir o envolvimento de outros 
órgãos municipais no tema;

• Implementar novos pontos de 
acesso ao serviço de Wi-Fi gratuito 
em espaços públicos requalificados;

• Implementar Hub do Subúrbio.

METAS ASSOCIADAS

• Ampliar a rede de conectividade 
resiliente, segura e sustentável, 
com a criação de 1.000 novos pontos 
de acesso em prédios públicos 
e locais de convivência;

• Ampliar em 20% a quantidade 
de startups ativas em Salvador.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2023 – Novos pontos 
de acesso do Conecta Salvador 
disponibilizados;

• Março de 2024 – Hub Subúrbio 
implementado;

• Abril de 2024 – Projeto piloto 
do Bairro Inteligente, no Comércio, 
implantado;

• Setembro de 2024 – Plataforma 
de Adaptação Inteligente 
às Vulnerabilidades e Riscos 
Ambientais em operação.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 72.550 26.000 98.550

Custeio 20.460 - 20.460

Total 93.010 26.000 119.010

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Agricultura urbana
Apoiar, fomentar e desenvolver, com envolvimento da 

comunidade, projetos e ações voltados à criação e 
manutenção de hortas e pomares urbanos em 

Salvador, utilizando-se soluções inovadoras que 
conectem produtores e consumidores, e contribuam à 

segurança alimentar e ao bem-estar dos cidadãos.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

2 ERRADICAR 
A FOME



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Agricultura urbana
Apoiar, fomentar e desenvolver, com envolvimento da 

comunidade, projetos e ações voltados à criação e 
manutenção de hortas e pomares urbanos em 

Salvador, utilizando-se soluções inovadoras que 
conectem produtores e consumidores, e contribuam à 

segurança alimentar e ao bem-estar dos cidadãos.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

2 ERRADICAR 
A FOME



5 7

O projeto prevê a ampliação da 
oferta de refeições nutricionalmente 
adequadas nos restaurantes populares 
e cozinhas comunitárias, a preços 
acessíveis, à população de baixa renda, 
vulnerabilizada socialmente e em 
situação de insegurança alimentar 
e nutricional.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar o restaurante 
São Tomé de Paripe;

• Adequar o restaurante Pau da Lima;

• Realizar serviço de fornecimento 
de refeições;

• Compor equipes para 
operacionalizar os equipamentos;

• Realizar serviços de consultoria 
para mapear e quantificar 
o número de pessoas em situação 
de insegurança alimentar 
no município de Salvador;

• Locar, adequar, mobiliar 
e equipar imóveis;

• Realizar chamamento público 
para a implantação das duas 
cozinhas comunitárias.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número de 
refeições distribuídas diariamente nos 
restaurantes populares do município.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Restaurante 
popular implantado;

• Dezembro de 2023 – Primeira 
cozinha comunitária implantada;

• Dezembro de 2024 – Segunda 
cozinha comunitária implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.110 - 6.110

Custeio 14.822 - 14.822

Total 20.932 - 20.932

I G U A L D A D E  S O C I A L

69 69

A ampliação das áreas verdes de 
Salvador, de espaços de lazer, de 
eventos e de convivência social para 
a população soteropolitana e turistas 
é a proposta deste projeto. Como 
resultado, a iniciativa deverá promover, 
ainda, a melhoria da qualidade do ar 
e o conforto térmico da população, 
além de contribuir com a economia 
da cidade com a visitação de parques.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar e aprovar Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica (PCRMA);

• Criar seis novos parques;

• Implantar pomares 
e hortas escolares;

• Incentivar a adoção de praças 
no programa Verde Perto;

• Criar florestas urbanas 
e corredores ecológicos;

• Implantar infraestruturas verdes, 
com o foco em tetos verdes.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 10% as áreas verdes de 
Salvador, garantindo a conservação das 
já existentes por meio da criação de seis 
novos parques, arborização urbana e 
aumento dos espaços verdes da cidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Obra do Parque 
Pedra de Xangô concluída;

• Julho de 2022 – Obra do Centro 
de Interpretação da Mata Atlântica 
e Horto de Restinga concluídas;

ORÇAMENTO

• Maio de 2023 – Obra do Parque 
da Mata Escura concluída;

• Junho de 2023 – Obra do Parque 
Ipitanga I concluída;

• Dezembro de 2023 – Obra do Horto 
Municipal de Canabrava concluída;

• Fevereiro de 2024 – Obra do Parque 
Canabrava concluída.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.600 400 18.000

Custeio 3.471 - 3.471

Total 21.071 400 21.471

Estimular a produção local de 
alimentos, com redução de custos, 
e ampliar o acesso da população 
a alimentos saudáveis e baratos 
são os objetivos do projeto Hortas 
Comunitárias. Entre os resultados 
esperados estão o fortalecimento 
e a expansão da agricultura urbana 
e a geração de renda para 
comunidades vulneráveis.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar o mapeamento de áreas 
não edificantes e propícias para 
agricultura urbana;

• Fornecer capacitação para 
agricultura urbana sustentável 
voltada para a comercialização;

• Elaborar o Projeto de Lei para 
agricultura urbana;

• Implantar as hortas urbanas 
comunitárias voltadas para 
subsistência e geração de renda em 
comunidades vulneráveis;

• Incentivar hortas residenciais por 
meio do programa Horta em Casa.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão de gases 
do efeito estufa do setor de resíduos, 
por meio do incentivo à economia 
circular.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 − Primeira horta 
urbana comunitária entregue; 

• Agosto de 2022 − Lei da Agricultura 
Urbana sancionada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 200 550

Custeio 150 - 150

Total 500 200 700

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



5 7

O projeto prevê a ampliação da 
oferta de refeições nutricionalmente 
adequadas nos restaurantes populares 
e cozinhas comunitárias, a preços 
acessíveis, à população de baixa renda, 
vulnerabilizada socialmente e em 
situação de insegurança alimentar 
e nutricional.

LINHAS DE AÇÃO

• Requalificar o restaurante 
São Tomé de Paripe;

• Adequar o restaurante Pau da Lima;

• Realizar serviço de fornecimento 
de refeições;

• Compor equipes para 
operacionalizar os equipamentos;

• Realizar serviços de consultoria 
para mapear e quantificar 
o número de pessoas em situação 
de insegurança alimentar 
no município de Salvador;

• Locar, adequar, mobiliar 
e equipar imóveis;

• Realizar chamamento público 
para a implantação das duas 
cozinhas comunitárias.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 100% o número de 
refeições distribuídas diariamente nos 
restaurantes populares do município.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2022 – Restaurante 
popular implantado;

• Dezembro de 2023 – Primeira 
cozinha comunitária implantada;

• Dezembro de 2024 – Segunda 
cozinha comunitária implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.110 - 6.110

Custeio 14.822 - 14.822

Total 20.932 - 20.932

I G U A L D A D E  S O C I A L

69 69

A ampliação das áreas verdes de 
Salvador, de espaços de lazer, de 
eventos e de convivência social para 
a população soteropolitana e turistas 
é a proposta deste projeto. Como 
resultado, a iniciativa deverá promover, 
ainda, a melhoria da qualidade do ar 
e o conforto térmico da população, 
além de contribuir com a economia 
da cidade com a visitação de parques.

LINHAS DE AÇÃO

• Elaborar e aprovar Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica (PCRMA);

• Criar seis novos parques;

• Implantar pomares 
e hortas escolares;

• Incentivar a adoção de praças 
no programa Verde Perto;

• Criar florestas urbanas 
e corredores ecológicos;

• Implantar infraestruturas verdes, 
com o foco em tetos verdes.

META ASSOCIADA

• Ampliar em 10% as áreas verdes de 
Salvador, garantindo a conservação das 
já existentes por meio da criação de seis 
novos parques, arborização urbana e 
aumento dos espaços verdes da cidade.

MARCOS DE ENTREGA

• Novembro de 2021 – Obra do Parque 
Pedra de Xangô concluída;

• Julho de 2022 – Obra do Centro 
de Interpretação da Mata Atlântica 
e Horto de Restinga concluídas;

ORÇAMENTO

• Maio de 2023 – Obra do Parque 
da Mata Escura concluída;

• Junho de 2023 – Obra do Parque 
Ipitanga I concluída;

• Dezembro de 2023 – Obra do Horto 
Municipal de Canabrava concluída;

• Fevereiro de 2024 – Obra do Parque 
Canabrava concluída.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.600 400 18.000

Custeio 3.471 - 3.471

Total 21.071 400 21.471

Estimular a produção local de 
alimentos, com redução de custos, 
e ampliar o acesso da população 
a alimentos saudáveis e baratos 
são os objetivos do projeto Hortas 
Comunitárias. Entre os resultados 
esperados estão o fortalecimento 
e a expansão da agricultura urbana 
e a geração de renda para 
comunidades vulneráveis.

LINHAS DE AÇÃO

• Realizar o mapeamento de áreas 
não edificantes e propícias para 
agricultura urbana;

• Fornecer capacitação para 
agricultura urbana sustentável 
voltada para a comercialização;

• Elaborar o Projeto de Lei para 
agricultura urbana;

• Implantar as hortas urbanas 
comunitárias voltadas para 
subsistência e geração de renda em 
comunidades vulneráveis;

• Incentivar hortas residenciais por 
meio do programa Horta em Casa.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão de gases 
do efeito estufa do setor de resíduos, 
por meio do incentivo à economia 
circular.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Maio de 2022 − Primeira horta 
urbana comunitária entregue; 

• Agosto de 2022 − Lei da Agricultura 
Urbana sancionada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 350 200 550

Custeio 150 - 150

Total 500 200 700

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Monitoramento
inteligente da rede
de saneamento

Implementar, progressivamente, sistema inteligente de 
monitoramento das redes de água e esgoto, por meio 
de dispositivos e sistemas que garantam supervisão 

em tempo real quanto ao funcionamento das 
infraestruturas de distribuição e coleta, 

identificando-se falhas efetivas ou potenciais e 
maximizando-se a qualidade e confiabilidade dos 
serviços prestados à população soteropolitana.

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 13 AÇÃO CONTRA A

MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

14 VIDA NA
ÁGUA



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Monitoramento
inteligente da rede
de saneamento

Implementar, progressivamente, sistema inteligente de 
monitoramento das redes de água e esgoto, por meio 
de dispositivos e sistemas que garantam supervisão 

em tempo real quanto ao funcionamento das 
infraestruturas de distribuição e coleta, 

identificando-se falhas efetivas ou potenciais e 
maximizando-se a qualidade e confiabilidade dos 
serviços prestados à população soteropolitana.

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 13 AÇÃO CONTRA A

MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

14 VIDA NA
ÁGUA



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
por meio de sistemas 
descentralizados 
(microgeração e minigeração)

Desenvolver, fomentar e incentivar projetos e 
iniciativas voltados à geração de energia renovável por 

meio de sistemas descentralizados (microgeração e 
minigeração), especialmente por fonte solar, inclusive 

no âmbito de edifícios públicos e equipamentos 
municipais, de modo a proporcionar eficiência, 
resiliência e diminuição progressiva dos gastos 

públicos da Cidade Inteligente.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
por meio de sistemas 
descentralizados 
(microgeração e minigeração)

Desenvolver, fomentar e incentivar projetos e 
iniciativas voltados à geração de energia renovável por 

meio de sistemas descentralizados (microgeração e 
minigeração), especialmente por fonte solar, inclusive 

no âmbito de edifícios públicos e equipamentos 
municipais, de modo a proporcionar eficiência, 
resiliência e diminuição progressiva dos gastos 

públicos da Cidade Inteligente.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA



9 3

O projeto busca aumentar a 
autonomia energética, criar empregos 
dentro da cadeia de energia solar 
e tornar a cidade uma referência 
em políticas públicas de incentivo à 
ampliação do uso de fontes limpas, 
renováveis e de baixo custo. Como 
resultado, deve, ainda, reduzir os 
gastos com consumo e conscientizar 
quanto ao desperdício de energia nos 
prédios públicos.

LINHAS DE AÇÃO

• Disponibilizar o Mapa Solar 
da Cidade para o cidadão consultar 
o potencial energético dos telhados 
das edificações da cidade;

• Incentivar os empreendimentos 
na obtenção dos certificados 
com IPTU Amarelo;

• Capacitar 100 pessoas para atuar 
como instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos em Salvador;

• Instalar painéis solares fotovoltaicos 
em prédios públicos, buscando 
a geração de 2MW de energia;

• Elaborar Projeto de Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica;

• Buscar editais de incentivo 
e financiamento de ações 
de eficiência energética;

• Implantar ações educativas por meio 
de panfletos, palestras, cartilhas 
e afins, objetivando a conscientização 
quanto ao desperdício de energia 

nos prédios públicos.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a geração 
de energia fotovoltaica em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Nova Lei 
de Incentivo à Produção de Energia 
Solar Fotovoltaica sancionada;

• Novembro de 2024 – Parque 
solar instalado;

• Dezembro de 2024 – Obras de geração 
de energia renovável concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.020 1.800 18.820

Custeio 980 - 980

Total 18.000 1.800 19.800

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



9 3

O projeto busca aumentar a 
autonomia energética, criar empregos 
dentro da cadeia de energia solar 
e tornar a cidade uma referência 
em políticas públicas de incentivo à 
ampliação do uso de fontes limpas, 
renováveis e de baixo custo. Como 
resultado, deve, ainda, reduzir os 
gastos com consumo e conscientizar 
quanto ao desperdício de energia nos 
prédios públicos.

LINHAS DE AÇÃO

• Disponibilizar o Mapa Solar 
da Cidade para o cidadão consultar 
o potencial energético dos telhados 
das edificações da cidade;

• Incentivar os empreendimentos 
na obtenção dos certificados 
com IPTU Amarelo;

• Capacitar 100 pessoas para atuar 
como instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos em Salvador;

• Instalar painéis solares fotovoltaicos 
em prédios públicos, buscando 
a geração de 2MW de energia;

• Elaborar Projeto de Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica;

• Buscar editais de incentivo 
e financiamento de ações 
de eficiência energética;

• Implantar ações educativas por meio 
de panfletos, palestras, cartilhas 
e afins, objetivando a conscientização 
quanto ao desperdício de energia 

nos prédios públicos.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a geração 
de energia fotovoltaica em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Nova Lei 
de Incentivo à Produção de Energia 
Solar Fotovoltaica sancionada;

• Novembro de 2024 – Parque 
solar instalado;

• Dezembro de 2024 – Obras de geração 
de energia renovável concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.020 1.800 18.820

Custeio 980 - 980

Total 18.000 1.800 19.800

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Planejamento
urbano participativo

Aumentar, progressivamente, os níveis de participação 
e engajamento da comunidade nos processos de 

planejamento urbano e tomada de decisões sensíveis, 
por meio de audiências e consultas virtuais, 

maximizando-se, continuamente, a interação entre a 
Administração Municipal e os cidadãos em redes 

sociais e canais virtuais, considerados instrumentos de 
democracia na Cidade Inteligente.

2 ERRADICAR 
A FOME7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Planejamento
urbano participativo

Aumentar, progressivamente, os níveis de participação 
e engajamento da comunidade nos processos de 

planejamento urbano e tomada de decisões sensíveis, 
por meio de audiências e consultas virtuais, 

maximizando-se, continuamente, a interação entre a 
Administração Municipal e os cidadãos em redes 

sociais e canais virtuais, considerados instrumentos de 
democracia na Cidade Inteligente.

2 ERRADICAR 
A FOME7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Construções verdes
e inteligentes Fomentar, por meio de programas, projetos e ações, a 

adoção de padrões elevados de sustentabilidade e 
eficiência energética nas construções e edificações de 
Salvador, inclusive nos edifícios públicos municipais.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Construções verdes
e inteligentes Fomentar, por meio de programas, projetos e ações, a 

adoção de padrões elevados de sustentabilidade e 
eficiência energética nas construções e edificações de 
Salvador, inclusive nos edifícios públicos municipais.

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



49 49 9 5

A adoção de construções 
e infraestruturas verdes, 
com melhoria do conforto térmico 
e aumento da sustentabilidade frente 
às mudanças climáticas, é o que 
busca este projeto. Entre as ações a 
serem estimuladas estão a ampliação 
da cobertura vegetal, da eficiência 
energética, a gestão sustentável 
das águas e a melhoria da qualidade 
das edificações públicas e privadas.

LINHAS DE AÇÃO

• Revisar o Decreto e o Manual 
do IPTU Verde, de forma a aumentar 
sua adoção pelo setor privado;

• Elaborar o Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes 
e baseadas em ecossistemas 
em obras públicas municipais;

• Incentivar a adoção de telhados 
frios na cidade;

• Fazer campanhas e eventos 
para difundir conhecimento 
sobre parâmetros de edificações 
sustentáveis para construtores 
e para a população geral.

META ASSOCIADA

• Triplicar o número de construções 
que adotam padrões construtivos 
sustentáveis, de baixo carbono 
e baseados em ecossistemas 
e soluções verdes.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Decreto 
e Manual do IPTU Verde revisados 
e publicados;

• Abril de 2022 – Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes em obras 
públicas municipais enviado para 
a Câmara Municipal;

• Dezembro de 2022 – Projeto de Lei 
que determina o uso de Adaptação 
Baseada em Ecossistemas (ABE) 
em obras públicas assinado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.100 150 1.250

Custeio 400 - 400

Total 1.500 150 1.650

Para gerar mais riqueza e aumentar 
a resiliência das empresas 
soteropolitanas, este projeto prevê 
a criação de incentivos e de requisitos 
regulatórios que permitam que as 
soluções de economia circular se 
tornem norma em todos os setores 
econômicos de Salvador, gerando novas 
oportunidades de negócios e emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar espaços de entrega 
voluntária de resíduos recicláveis 
em Salvador;

• Elaborar Projeto de Lei que 
determina que as compras públicas 
tenham critérios da economia circular;

• Elaborar um guia/roteiro para 
a transição de status e empresas para 
uma produção circular e a criação 
de cursos para apoiar essa transição;

• Criar a plataforma on-line 
Seja Circular para conectar negócios 
e ajudar a sua transição para 
modelos circulares;

• Atualizar a cada dois anos 
o Inventário de Efeito Estufa 
de Salvador.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão 
de gases de efeito estufa do setor 
de resíduos, por meio do incentivo 
à economia circular.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Dez espaços 
de entrega voluntária de resíduos 
recicláveis implantados;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Mais dez 
espaços de entrega voluntária 
de resíduos recicláveis implantados;

• Dezembro 2022 – Lei que obriga que 
as compras públicas tenham critérios 
da economia circular sancionada;

• Dezembro de 2022 – Plataforma 
on-line Seja Circular implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.340 400 2.740

Custeio 130 6.000 6.130

Total 2.470 6.400 8.870

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



49 49 9 5

A adoção de construções 
e infraestruturas verdes, 
com melhoria do conforto térmico 
e aumento da sustentabilidade frente 
às mudanças climáticas, é o que 
busca este projeto. Entre as ações a 
serem estimuladas estão a ampliação 
da cobertura vegetal, da eficiência 
energética, a gestão sustentável 
das águas e a melhoria da qualidade 
das edificações públicas e privadas.

LINHAS DE AÇÃO

• Revisar o Decreto e o Manual 
do IPTU Verde, de forma a aumentar 
sua adoção pelo setor privado;

• Elaborar o Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes 
e baseadas em ecossistemas 
em obras públicas municipais;

• Incentivar a adoção de telhados 
frios na cidade;

• Fazer campanhas e eventos 
para difundir conhecimento 
sobre parâmetros de edificações 
sustentáveis para construtores 
e para a população geral.

META ASSOCIADA

• Triplicar o número de construções 
que adotam padrões construtivos 
sustentáveis, de baixo carbono 
e baseados em ecossistemas 
e soluções verdes.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Decreto 
e Manual do IPTU Verde revisados 
e publicados;

• Abril de 2022 – Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes em obras 
públicas municipais enviado para 
a Câmara Municipal;

• Dezembro de 2022 – Projeto de Lei 
que determina o uso de Adaptação 
Baseada em Ecossistemas (ABE) 
em obras públicas assinado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.100 150 1.250

Custeio 400 - 400

Total 1.500 150 1.650

Para gerar mais riqueza e aumentar 
a resiliência das empresas 
soteropolitanas, este projeto prevê 
a criação de incentivos e de requisitos 
regulatórios que permitam que as 
soluções de economia circular se 
tornem norma em todos os setores 
econômicos de Salvador, gerando novas 
oportunidades de negócios e emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar espaços de entrega 
voluntária de resíduos recicláveis 
em Salvador;

• Elaborar Projeto de Lei que 
determina que as compras públicas 
tenham critérios da economia circular;

• Elaborar um guia/roteiro para 
a transição de status e empresas para 
uma produção circular e a criação 
de cursos para apoiar essa transição;

• Criar a plataforma on-line 
Seja Circular para conectar negócios 
e ajudar a sua transição para 
modelos circulares;

• Atualizar a cada dois anos 
o Inventário de Efeito Estufa 
de Salvador.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão 
de gases de efeito estufa do setor 
de resíduos, por meio do incentivo 
à economia circular.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Dez espaços 
de entrega voluntária de resíduos 
recicláveis implantados;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Mais dez 
espaços de entrega voluntária 
de resíduos recicláveis implantados;

• Dezembro 2022 – Lei que obriga que 
as compras públicas tenham critérios 
da economia circular sancionada;

• Dezembro de 2022 – Plataforma 
on-line Seja Circular implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.340 400 2.740

Custeio 130 6.000 6.130

Total 2.470 6.400 8.870

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Longevidade
de startups e
novos negócios

Contribuir, direta e indiretamente, à longevidade de 
startups, novos negócios e empreendimentos 
inovadores, bem como à resiliência de micro e 

pequenas empresas diante de crises econômicas e 
cenários adversos.

8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Longevidade
de startups e
novos negócios

Contribuir, direta e indiretamente, à longevidade de 
startups, novos negócios e empreendimentos 
inovadores, bem como à resiliência de micro e 

pequenas empresas diante de crises econômicas e 
cenários adversos.

8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO



7 7

O Programa Sandbox Salvador destina-se à redução da assimetria de 
conhecimento entre o Poder Público Municipal e as empresas de base
tecnológica, startups e ecossistema de inovação em geral, acerca de técnicas,
tecnologias e modelos de negócio inovadores, que guardem relação com os
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI) fixados neste Plano Diretor, por meio
de experimentação em ambiente urbano real, mediante o cumprimento de
critérios e de limites previamente estabelecidos e por meio de procedimento
facilitado, com condições especiais simplificadas.

LINHAS DE AÇÃO

•

•

•

•

•

   Capacitação dos servidores 
municipais na temática do Sandbox
para Cidades Inteligentes;

  Desenvolvimento e publicação do
Decreto Municipal de regulamentação
do Programa Sandbox Salvador;

  Estruturação do Comitê Gestor do
Programa;

  Realização dos primeiros ciclos de
experimentação nos ambientes Sandbox;

  Estruturação da minuta-padrão de Edital de
Chamamento Público para startups e empresas
de base tecnológica, com vistas ao preenchimento
das vagas disponíveis nos ambientes.

MARCOS DE ENTREGA

  Julho de 2022 – Decreto Municipal 
de regulamentação do Programa
Sandbox Salvador publicado;

  Dezembro de 2022 – Primeiro Edital de
Chamamento Público divulgado;

  Dezembro de 2023 – Primeiro Relatório
de Avaliação Geral das experimentações
do Sandbox concluído e publicado.
 

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

•

•

•

METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

67 67 7 7

Diversificar a matriz econômica 
da cidade, a partir da criação de 
mecanismos de estímulo para uma 
nova geração de empreendedores, 
respaldada em valores culturais 
de colaboração, inclusão e 
comprometimento a longo prazo, é o 
que busca o projeto Salvador do Futuro. 
As ações, a serem implementadas, 
vão contribuir para atrair empresas 
e incentivar novos negócios 
num ambiente inovador, criativo 
e tecnológico favorável ao aumento 
da empregabilidade na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a Universidade Digital, 
uma plataforma e educação gratuita;

• Implementar programas 
de formação empreendedora;

• Implantar o Parque Tecnológico 
e da Governança do Projeto Salvador 
do Futuro;

• Lançar uma Aceleradora Municipal;

• Implantar o Programa 
de Desenvolvimento 
das Empresas Locais;

• Implantar a Rede Crie;

• Mapear o ecossistema 
da economia criativa;

• Desenvolver e implantar 
o Plano Estratégico e Operacional 
do Polo da Economia Criativa (DOCA1);

• Estabelecer a Legislação 
e Fundo Municipal de Fomento 
à Economia Criativa;

• Implantar a Escola Criativa;

• Desenvolver estudo de viabilidade 
do polo logístico;

• Elaborar o Plano Econômico 
do Clusters de Saúde.

METAS ASSOCIADAS

• Atrair mais de R$ 500 milhões 
em investimentos, objetivando 
o fortalecimento e a transformação 
da matriz econômica de Salvador;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – OSP para 
governança do Salvador 
do Futuro criada;

• Junho de 2022 – Escola 
Criativa implantada;

• Dezembro de 2024 – Rede 
Crie implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 13.220 59.900 73.120

Custeio - - -

Total 13.220 59.900 73.120

O projeto busca promover o 
desenvolvimento econômico, 
emprego e renda por meio de ações 
de impacto na melhoria do ambiente 
de negócios em Salvador, como a 
desburocratização, a requalificação 
do ambiente urbano edificado, 
o fomento ao empreendedorismo 
e à inovação. O conjunto de medidas 
a serem adotadas objetivam 
reposicionar a imagem da cidade 
e torná-la mais atraente aos novos 
empreendedores e mais estimulante 
aos que se encontram já estabelecidos 
na capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Criar o Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII);

• Implantar e rodar o CredSalvador;

• Implantar e operar o Espaço 
do Empreendedor;

• Criar o Portal Invista Salvador;

• Simplificar e modernizar 
a legislação local;

• Desenvolver um masterplan 
estratégico para a atração 
de investimentos e desenvolvimento 
interno de negócios;

• Elaborar o Guia do Investidor 
Salvador no Mapa dos Investidores;

• Promover programa de fomento 
ao empreendedorismo do município;

• Criação da Agência de Fomento 
de Negócios;

• Capacitar os microempreendedores 
com foco na qualificação da gestão 
de negócios;

• Fornecer os primeiros passos 
para o empreendedor criar sua 
presença digital – promover 
a transformação digital.

META ASSOCIADA

• Realizar 50 ações de impacto 
na melhoria do ambiente 
de negócios no município.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2021 – CredSalvador lançado;

• Março de 2022 – Portal Invista 
Salvador criado;

• Março de 2022 – Guia do Investidor 
Salvador lançado;

• Abril de 2022 – Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII) aprovado e implantado;

• Abril de 2022 – Companhia de 
Desenvolvimento e Mobilização de Ativos 
de Salvador (CDEMS) implantada;

• Maio de 2022 – 1º Espaço 
do Empreendedor (SAC Empresarial) 
implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 52.325 14.700 67.025

Custeio 4.150 - 4.150

Total 56.475 14.700 71.175

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O



7 7

O Programa Sandbox Salvador destina-se à redução da assimetria de 
conhecimento entre o Poder Público Municipal e as empresas de base
tecnológica, startups e ecossistema de inovação em geral, acerca de técnicas,
tecnologias e modelos de negócio inovadores, que guardem relação com os
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI) fixados neste Plano Diretor, por meio
de experimentação em ambiente urbano real, mediante o cumprimento de
critérios e de limites previamente estabelecidos e por meio de procedimento
facilitado, com condições especiais simplificadas.

LINHAS DE AÇÃO

•

•

•

•

•

   Capacitação dos servidores 
municipais na temática do Sandbox
para Cidades Inteligentes;

  Desenvolvimento e publicação do
Decreto Municipal de regulamentação
do Programa Sandbox Salvador;

  Estruturação do Comitê Gestor do
Programa;

  Realização dos primeiros ciclos de
experimentação nos ambientes Sandbox;

  Estruturação da minuta-padrão de Edital de
Chamamento Público para startups e empresas
de base tecnológica, com vistas ao preenchimento
das vagas disponíveis nos ambientes.

MARCOS DE ENTREGA

  Julho de 2022 – Decreto Municipal 
de regulamentação do Programa
Sandbox Salvador publicado;

  Dezembro de 2022 – Primeiro Edital de
Chamamento Público divulgado;

  Dezembro de 2023 – Primeiro Relatório
de Avaliação Geral das experimentações
do Sandbox concluído e publicado.
 

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

•

•

•

METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024

67 67 7 7

Diversificar a matriz econômica 
da cidade, a partir da criação de 
mecanismos de estímulo para uma 
nova geração de empreendedores, 
respaldada em valores culturais 
de colaboração, inclusão e 
comprometimento a longo prazo, é o 
que busca o projeto Salvador do Futuro. 
As ações, a serem implementadas, 
vão contribuir para atrair empresas 
e incentivar novos negócios 
num ambiente inovador, criativo 
e tecnológico favorável ao aumento 
da empregabilidade na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a Universidade Digital, 
uma plataforma e educação gratuita;

• Implementar programas 
de formação empreendedora;

• Implantar o Parque Tecnológico 
e da Governança do Projeto Salvador 
do Futuro;

• Lançar uma Aceleradora Municipal;

• Implantar o Programa 
de Desenvolvimento 
das Empresas Locais;

• Implantar a Rede Crie;

• Mapear o ecossistema 
da economia criativa;

• Desenvolver e implantar 
o Plano Estratégico e Operacional 
do Polo da Economia Criativa (DOCA1);

• Estabelecer a Legislação 
e Fundo Municipal de Fomento 
à Economia Criativa;

• Implantar a Escola Criativa;

• Desenvolver estudo de viabilidade 
do polo logístico;

• Elaborar o Plano Econômico 
do Clusters de Saúde.

METAS ASSOCIADAS

• Atrair mais de R$ 500 milhões 
em investimentos, objetivando 
o fortalecimento e a transformação 
da matriz econômica de Salvador;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – OSP para 
governança do Salvador 
do Futuro criada;

• Junho de 2022 – Escola 
Criativa implantada;

• Dezembro de 2024 – Rede 
Crie implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 13.220 59.900 73.120

Custeio - - -

Total 13.220 59.900 73.120

O projeto busca promover o 
desenvolvimento econômico, 
emprego e renda por meio de ações 
de impacto na melhoria do ambiente 
de negócios em Salvador, como a 
desburocratização, a requalificação 
do ambiente urbano edificado, 
o fomento ao empreendedorismo 
e à inovação. O conjunto de medidas 
a serem adotadas objetivam 
reposicionar a imagem da cidade 
e torná-la mais atraente aos novos 
empreendedores e mais estimulante 
aos que se encontram já estabelecidos 
na capital baiana.

LINHAS DE AÇÃO

• Criar o Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII);

• Implantar e rodar o CredSalvador;

• Implantar e operar o Espaço 
do Empreendedor;

• Criar o Portal Invista Salvador;

• Simplificar e modernizar 
a legislação local;

• Desenvolver um masterplan 
estratégico para a atração 
de investimentos e desenvolvimento 
interno de negócios;

• Elaborar o Guia do Investidor 
Salvador no Mapa dos Investidores;

• Promover programa de fomento 
ao empreendedorismo do município;

• Criação da Agência de Fomento 
de Negócios;

• Capacitar os microempreendedores 
com foco na qualificação da gestão 
de negócios;

• Fornecer os primeiros passos 
para o empreendedor criar sua 
presença digital – promover 
a transformação digital.

META ASSOCIADA

• Realizar 50 ações de impacto 
na melhoria do ambiente 
de negócios no município.

MARCOS DE ENTREGA

• Outubro de 2021 – CredSalvador lançado;

• Março de 2022 – Portal Invista 
Salvador criado;

• Março de 2022 – Guia do Investidor 
Salvador lançado;

• Abril de 2022 – Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII) aprovado e implantado;

• Abril de 2022 – Companhia de 
Desenvolvimento e Mobilização de Ativos 
de Salvador (CDEMS) implantada;

• Maio de 2022 – 1º Espaço 
do Empreendedor (SAC Empresarial) 
implantado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 52.325 14.700 67.025

Custeio 4.150 - 4.150

Total 56.475 14.700 71.175

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O



87 87

Melhorar o ambiente de negócios em 
Salvador, com redução do prazo, para 
até dois dias, dos processos de abertura 
de empresas, é a principal meta deste 
projeto. A iniciativa vai automatizar até 
70% das análises de viabilidade para 
atividades de baixo e médio risco e 
tornará a capital baiana uma das mais 
desburocratizadas do país.

LINHAS DE AÇÃO

• Integrar o sistema Portal Simplifica 
da SEDUR com sistema Regin 
da Redesim, implementando 
o acesso único do cidadão;

• Implantar viabilidade de localização 
para autônomos no Portal Simplifica;

• Alterar o sistema de análise 
de viabilidade para automatizar 70% 
dos CNAES (baixo e médio risco);

• Alterar o decreto de TVL;

• Publicar decreto para atividade 
em residência e em escritório virtual;

• Alterar o decreto 
de classificação de risco;

• Integrar o sistema SIGS 
com Portal Simplifica;

• Implantar o Centro de Controle de 
Operação e Monitoramento Integrado.

META ASSOCIADA

• Reduzir o tempo de abertura de 
empresas de nove para até dois dias, 
por meio da integração municipal 
ao sistema Redesim.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Disponibilizado, 
no site da SEDUR, o decreto para 
atividade em escritório virtual;

• Junho de 2022 – Disponibilizado, 
no site da SEDUR, o decreto para 
atividade em residência;

• Dezembro de 2022 – Implantada 
a viabilidade de localização para 
autônomos no Portal Simplifica.

ORÇAMENTO

7 9

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.920 - 7.920

Custeio - - -

Total 7.920 - 7.920

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 16.340 - 16.340

Custeio 400 - 400

Total 16.740 - 16.740

O projeto vai disponibilizar 35 mil 
unidades habitacionais entre casas e 
apartamentos até 2024, quando mais 
de 200 alvarás de construção para 
empreendimentos não residenciais de 
médio/grande porte também serão 
expedidos e vão acelerar a geração 
de empregos. Esses resultados 
serão possíveis graças à atualização 
da legislação urbanística, com 
identificação novas regiões para 
expansão econômica da cidade e 
automatização dos processos.

LINHAS DE AÇÃO

• Digitizar 100% dos serviços 
e processos da SEDUR;

• Implantar o Licenciamento de 
Obras em BIM para obras de grande 
porte (acima de 350 m²);

• Adquirir equipamentos e softwares 
para análise de processos digitais;

• Cadastrar/digitalizar os 
processos físicos;

• Revisar a legislação urbana (Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Salvador (PDDU), Lei 
de Ordenamento do Uso e Ocupação 
(PDDU) e Código de Obras);

• Acompanhar os processos 
de Licenciamento de Obras;

• Processar e acompanhar 
as solicitações de benefício fiscal – 
desconto de 50% da Outorga Onerosa.

META ASSOCIADA

• Licenciar 35.000 unidades 
habitacionais e 200 unidades 
comerciais de médio/grande porte 
por meio da modernização da SEDUR 
com a digitização dos licenciamentos 
e da revisão legal para atrair R$ 12 
bilhões em investimentos em obras.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Licenciamento 
de Obras em BIM para obras 
de grande porte implantado;

• Dezembro de 2022 – Minuta 
de revisão da legislação urbana 
elaborada;

• Junho de 2024 – Legislação 
urbana revisada e aprovada;

• Novembro de 2024 – Sistema 
para digitalização dos serviços 
da SEDUR implantado.

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



87 87

Melhorar o ambiente de negócios em 
Salvador, com redução do prazo, para 
até dois dias, dos processos de abertura 
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projeto. A iniciativa vai automatizar até 
70% das análises de viabilidade para 
atividades de baixo e médio risco e 
tornará a capital baiana uma das mais 
desburocratizadas do país.

LINHAS DE AÇÃO

• Integrar o sistema Portal Simplifica 
da SEDUR com sistema Regin 
da Redesim, implementando 
o acesso único do cidadão;

• Implantar viabilidade de localização 
para autônomos no Portal Simplifica;
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Operação e Monitoramento Integrado.

META ASSOCIADA
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empresas de nove para até dois dias, 
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ao sistema Redesim.

MARCOS DE ENTREGA
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no site da SEDUR, o decreto para 
atividade em residência;
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a viabilidade de localização para 
autônomos no Portal Simplifica.

ORÇAMENTO

7 9

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.920 - 7.920

Custeio - - -

Total 7.920 - 7.920

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 16.340 - 16.340

Custeio 400 - 400

Total 16.740 - 16.740
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Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Salvador (PDDU), Lei 
de Ordenamento do Uso e Ocupação 
(PDDU) e Código de Obras);

• Acompanhar os processos 
de Licenciamento de Obras;

• Processar e acompanhar 
as solicitações de benefício fiscal – 
desconto de 50% da Outorga Onerosa.

META ASSOCIADA

• Licenciar 35.000 unidades 
habitacionais e 200 unidades 
comerciais de médio/grande porte 
por meio da modernização da SEDUR 
com a digitização dos licenciamentos 
e da revisão legal para atrair R$ 12 
bilhões em investimentos em obras.

ORÇAMENTO

MARCOS DE ENTREGA

• Junho de 2022 – Licenciamento 
de Obras em BIM para obras 
de grande porte implantado;
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• Junho de 2024 – Legislação 
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• Novembro de 2024 – Sistema 
para digitalização dos serviços 
da SEDUR implantado.

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T OMETAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



Economia 
compartilhada

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Estimular a economia compartilhada em todas as suas 
faces, enquanto forma de atividade econômica em 

que plataformas permitam que fornecedores e clientes 
troquem bens e serviços utilizando tecnologias 

avançadas.
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Indicadores para Cidades Resilientes
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avançadas.



67 67

Diversificar a matriz econômica 
da cidade, a partir da criação de 
mecanismos de estímulo para uma 
nova geração de empreendedores, 
respaldada em valores culturais 
de colaboração, inclusão e 
comprometimento a longo prazo, é o 
que busca o projeto Salvador do Futuro. 
As ações, a serem implementadas, 
vão contribuir para atrair empresas 
e incentivar novos negócios 
num ambiente inovador, criativo 
e tecnológico, favorável ao aumento 
da empregabilidade na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a Universidade Digital, 
uma plataforma de educação gratuita;

• Implementar programas 
de formação empreendedora;

• Implantar o Parque Tecnológico 
e da Governança do Projeto Salvador 
do Futuro;

• Lançar uma Aceleradora Municipal;

• Implantar o Programa 
de Desenvolvimento 
das Empresas Locais;

• Implantar a Rede Crie;

• Mapear o ecossistema 
da economia criativa;

• Desenvolver e implantar 
o Plano Estratégico e Operacional 
do Polo da Economia Criativa (DOCA1);

• Estabelecer a Legislação 
e o Fundo Municipal de Fomento 
à Economia Criativa;

• Implantar a Escola Criativa;

• Desenvolver estudo de viabilidade 
do polo logístico;

• Elaborar o Plano Econômico 
do Clusters de Saúde.

METAS ASSOCIADAS

• Atrair mais de R$ 500 milhões 
em investimentos, objetivando 
o fortalecimento e a transformação 
da matriz econômica de Salvador;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – OSP para 
governança do Salvador 
do Futuro criada;

• Junho de 2022 – Escola 
Criativa implantada;

• Dezembro de 2024 – Rede 
Crie implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 13.220 59.900 73.120

Custeio - - -

Total 13.220 59.900 73.120

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024

7 7

LINHAS DE AÇÃO

•

•

•

•

   Desenvolver os estudos de viabilidade
multidisciplinares quanto ao Sistema de
Tokens do Cidadão (STC), contemplando
testes de cenários e experimentações;

  Conceber e publicar o Regulamento do
Sistema de Tokens do Cidadão (STC);

   Implementar sistema experimental de
tokens municipais;

  Implementar programa de capacitação
de pequenos comerciantes para uso de tokens
em transações.

MARCOS DE ENTREGA

  Dezembro de 2023 – Regulamento do Sistema
de Tokens do Cidadão (STC) instituído por Decreto
do Poder Executivo Municipal;

  Dezembro de 2023 – Sistema experimental de
tokens municipais em operação, prioritariamente
em ambiente Sandbox.

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

•

•

A Cidade Inteligente de Salvador implementará o denominado Sistema de Tokens do Cidadão 
(STC), caracterizado como instrumento de promoção do exercício pleno da cidadania digital e de 
fomento à economia criativa, por meio de mecanismos de créditos digitais armazenados em 
Blockchain(s) pública(s), favorecendo o atingimento dos propósitos de sustentabilidade da 
Cidade Inteligente.

Plano Estratégico
2021-2024



67 67

Diversificar a matriz econômica 
da cidade, a partir da criação de 
mecanismos de estímulo para uma 
nova geração de empreendedores, 
respaldada em valores culturais 
de colaboração, inclusão e 
comprometimento a longo prazo, é o 
que busca o projeto Salvador do Futuro. 
As ações, a serem implementadas, 
vão contribuir para atrair empresas 
e incentivar novos negócios 
num ambiente inovador, criativo 
e tecnológico, favorável ao aumento 
da empregabilidade na cidade.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar a Universidade Digital, 
uma plataforma de educação gratuita;

• Implementar programas 
de formação empreendedora;

• Implantar o Parque Tecnológico 
e da Governança do Projeto Salvador 
do Futuro;

• Lançar uma Aceleradora Municipal;

• Implantar o Programa 
de Desenvolvimento 
das Empresas Locais;

• Implantar a Rede Crie;

• Mapear o ecossistema 
da economia criativa;

• Desenvolver e implantar 
o Plano Estratégico e Operacional 
do Polo da Economia Criativa (DOCA1);

• Estabelecer a Legislação 
e o Fundo Municipal de Fomento 
à Economia Criativa;

• Implantar a Escola Criativa;

• Desenvolver estudo de viabilidade 
do polo logístico;

• Elaborar o Plano Econômico 
do Clusters de Saúde.

METAS ASSOCIADAS

• Atrair mais de R$ 500 milhões 
em investimentos, objetivando 
o fortalecimento e a transformação 
da matriz econômica de Salvador;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – OSP para 
governança do Salvador 
do Futuro criada;

• Junho de 2022 – Escola 
Criativa implantada;

• Dezembro de 2024 – Rede 
Crie implantada.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 13.220 59.900 73.120

Custeio - - -

Total 13.220 59.900 73.120

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024

7 7

LINHAS DE AÇÃO

•

•

•

•

   Desenvolver os estudos de viabilidade
multidisciplinares quanto ao Sistema de
Tokens do Cidadão (STC), contemplando
testes de cenários e experimentações;

  Conceber e publicar o Regulamento do
Sistema de Tokens do Cidadão (STC);

   Implementar sistema experimental de
tokens municipais;

  Implementar programa de capacitação
de pequenos comerciantes para uso de tokens
em transações.

MARCOS DE ENTREGA

  Dezembro de 2023 – Regulamento do Sistema
de Tokens do Cidadão (STC) instituído por Decreto
do Poder Executivo Municipal;

  Dezembro de 2023 – Sistema experimental de
tokens municipais em operação, prioritariamente
em ambiente Sandbox.

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

•

•

A Cidade Inteligente de Salvador implementará o denominado Sistema de Tokens do Cidadão 
(STC), caracterizado como instrumento de promoção do exercício pleno da cidadania digital e de 
fomento à economia criativa, por meio de mecanismos de créditos digitais armazenados em 
Blockchain(s) pública(s), favorecendo o atingimento dos propósitos de sustentabilidade da 
Cidade Inteligente.

Plano Estratégico
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9 5

Para gerar mais riqueza e aumentar 
a resiliência das empresas 
soteropolitanas, este projeto prevê 
a criação de incentivos e de requisitos 
regulatórios que permitam que as 
soluções de economia circular se 
tornem norma em todos os setores 
econômicos de Salvador, gerando novas 
oportunidades de negócios e emprego.

LINHAS DE AÇÃO

• Implementar espaços de entrega 
voluntária de resíduos recicláveis 
em Salvador;

• Elaborar Projeto de Lei que 
determine que as compras públicas 
tenham critérios da economia circular;

• Elaborar um guia/roteiro para 
a transição de status e empresas para 
uma produção circular e a criação 
de cursos para apoiar essa transição;

• Criar a plataforma on-line 
Seja Circular para conectar negócios 
e ajudar a sua transição para 
modelos circulares;

• Atualizar a cada dois anos 
o Inventário de Efeito Estufa 
de Salvador.

META ASSOCIADA

• Diminuir em 10% a emissão 
de gases de efeito estufa do setor 
de resíduos, por meio do incentivo 
à economia circular.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Dez espaços 
de entrega voluntária de resíduos 
recicláveis implantados;

ORÇAMENTO

• Dezembro de 2022 – Mais dez 
espaços de entrega voluntária 
de resíduos recicláveis implantados;

• Dezembro de 2022 – Lei que obriga que 
as compras públicas tenham critérios 
da economia circular sancionada;

• Dezembro de 2022 – Plataforma 
on-line Seja Circular implantada.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 2.340 400 2.740

Custeio 130 6.000 6.130

Total 2.470 6.400 8.870

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024
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I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



Tratamento
inteligente de esgotos

SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Adotar, progressivamente, soluções inteligentes para o 
tratamento de esgotos da cidade, de modo a viabilizar 
a reutilização eficiente de biossólidos, efluentes e lodo, 
bem como a geração de água de reúso, contribuindo à 

crescente sustentabilidade do ciclo do saneamento 
em Salvador.

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 12 PRODUÇÃO E

CONSUMO
RESPONSÁVEIS

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 13 AÇÃO CONTRA A

MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA



Tratamento
inteligente de esgotos

SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Adotar, progressivamente, soluções inteligentes para o 
tratamento de esgotos da cidade, de modo a viabilizar 
a reutilização eficiente de biossólidos, efluentes e lodo, 
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CONSUMO
RESPONSÁVEIS

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO 13 AÇÃO CONTRA A

MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA



Força de trabalho
qualificada e empregada
em educação, pesquisa e
desenvolvimento

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Fomentar, por meio de políticas, projetos, ações e 
parcerias, a qualificação e o aperfeiçoamento da força 
de trabalho soteropolitana em educação, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), de modo a, tanto quanto 
possível, suprir as demandas da Cidade Inteligente de 

Salvador, a partir de recursos locais, e favorecer a 
geração de empregos.

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS
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desenvolvimento (P&D), de modo a, tanto quanto 
possível, suprir as demandas da Cidade Inteligente de 

Salvador, a partir de recursos locais, e favorecer a 
geração de empregos.

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS



5 4 5 5

O programa busca promover 
o acesso à universidade de jovens 
entre 16 e 29 anos, beneficiários 
do Bolsa Família que estejam cursando 
ou sejam egressos do 3° ano do Ensino 
Médio ou do EJA na rede pública, 
e, ainda, bolsistas integrais 
em escolas particulares.

LINHAS DE AÇÃO

• Divulgar o Ingressar por meio 
de busca ativa nas escolas 
e publicações em mídias digitais;

• Garantir cumprimento 
dos prazos e verificar a perfeita 
execução do contrato;

• Executar aulas na modalidade 
híbrida − considerando um encontro 
semanal presencial;

• Criar rede de aprovados;

• Garantir o cumprimento 
da Lei nº 5.296/2004, que determina 
um percentual de 5% para pessoas 
com deficiência, e o Decreto 
Municipal nº 24.846/2014, 
que assegura aos afrodescendentes 

o percentual de 30%.

META ASSOCIADA

• Beneficiar jovens em cursos 
preparatórios e de capacitação, 
aumentando em 50% o número 
de jovens contemplados 
em programas de preparação 
para o Enem e capacitando 1.440 
em qualificação profissional 
e empreendedorismo.

MARCO DE ENTREGA

• Novembro de 2022 − Aulões 
presenciais e virtuais realizados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.080 - 6.080

Custeio - - -

Total 6.080 - 6.080

Oferecer aos jovens, maiores de 
18 anos, condições para empreender 
e/ou melhor se qualificar para 
ingresso no mundo do trabalho 
é o propósito deste projeto. 
A iniciativa vai estimular a geração 
de emprego e renda para este 
segmento da população.

LINHAS DE AÇÃO

• Promover cursos de capacitação 
para 2.000 jovens;

• Promover cursos 
de empreendedorismo 
para 1.000 jovens;

• Mobilizar o Participatório 
Municipal de Juventude;

• Realizar o EmpreendaÊ;

• Implantar o programa de 
aprendizagem para impulsionar o 
acesso dos jovens ao primeiro emprego.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Beneficiar jovens em cursos preparatórios 
e de capacitação, aumentando em 50% o número de 
jovens contemplados em programas de preparação 
para o Enem e capacitando 1.440 em qualificação 
profissional e empreendedorismo.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Integrantes do Participatório 
Municipal de Juventude mobilizados;

• Dezembro de 2023 – Jovens beneficiados 
pelo programa certificados.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 4.620 36 4.656

Custeio - - -

Total 4.620 36 4.656

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024
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em escolas particulares.

LINHAS DE AÇÃO

• Divulgar o Ingressar por meio 
de busca ativa nas escolas 
e publicações em mídias digitais;

• Garantir cumprimento 
dos prazos e verificar a perfeita 
execução do contrato;

• Executar aulas na modalidade 
híbrida − considerando um encontro 
semanal presencial;

• Criar rede de aprovados;

• Garantir o cumprimento 
da Lei nº 5.296/2004, que determina 
um percentual de 5% para pessoas 
com deficiência, e o Decreto 
Municipal nº 24.846/2014, 
que assegura aos afrodescendentes 

o percentual de 30%.

META ASSOCIADA

• Beneficiar jovens em cursos 
preparatórios e de capacitação, 
aumentando em 50% o número 
de jovens contemplados 
em programas de preparação 
para o Enem e capacitando 1.440 
em qualificação profissional 
e empreendedorismo.

MARCO DE ENTREGA

• Novembro de 2022 − Aulões 
presenciais e virtuais realizados.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 6.080 - 6.080

Custeio - - -

Total 6.080 - 6.080

Oferecer aos jovens, maiores de 
18 anos, condições para empreender 
e/ou melhor se qualificar para 
ingresso no mundo do trabalho 
é o propósito deste projeto. 
A iniciativa vai estimular a geração 
de emprego e renda para este 
segmento da população.

LINHAS DE AÇÃO

• Promover cursos de capacitação 
para 2.000 jovens;

• Promover cursos 
de empreendedorismo 
para 1.000 jovens;

• Mobilizar o Participatório 
Municipal de Juventude;

• Realizar o EmpreendaÊ;

• Implantar o programa de 
aprendizagem para impulsionar o 
acesso dos jovens ao primeiro emprego.

ORÇAMENTO

META ASSOCIADA

• Beneficiar jovens em cursos preparatórios 
e de capacitação, aumentando em 50% o número de 
jovens contemplados em programas de preparação 
para o Enem e capacitando 1.440 em qualificação 
profissional e empreendedorismo.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Integrantes do Participatório 
Municipal de Juventude mobilizados;

• Dezembro de 2023 – Jovens beneficiados 
pelo programa certificados.

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 4.620 36 4.656

Custeio - - -

Total 4.620 36 4.656

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

I G U A L D A D E  S O C I A L
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



Formação e qualificação em
Ciência, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (STEM)

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Fomentar, por meio de políticas, projetos, ações e 
parcerias, a qualificação e o aperfeiçoamento da força 

de trabalho soteropolitana em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, de modo a, tanto quanto 

possível, suprir as demandas da Cidade Inteligente de 
Salvador, a partir de recursos locais, e favorecer a 

geração de empregos.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4



Formação e qualificação em
Ciência, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (STEM)

SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Fomentar, por meio de políticas, projetos, ações e 
parcerias, a qualificação e o aperfeiçoamento da força 

de trabalho soteropolitana em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, de modo a, tanto quanto 

possível, suprir as demandas da Cidade Inteligente de 
Salvador, a partir de recursos locais, e favorecer a 

geração de empregos.

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4



4 3

O projeto EJA Profissionalizante busca 
estimular o processo de escolarização, 
reduzir a evasão e a distorção escolar, 
e facilitar o acesso ao mercado 
de trabalho para jovens e adultos. 
A iniciativa promove também a inclusão 
social e o exercício da cidadania.

LINHAS DE AÇÃO

• Firmar parcerias com instituições 
especializadas na educação profissional;

• Mapear o número de escolas 
que ofertam EJA II, com alunos 
interessados em participar do projeto, 
para ampliar a oferta de educação 
profissional inicial;

• Selecionar cursos a serem ofertados 
a partir da adesão de cada escola/
estudante, adequando o atendimento, 
conforme as condições técnicas 
apresentadas pelos parceiros;

• Acompanhar e monitorar, 
sistematicamente, a frequência 
dos alunos, tanto nas aulas regulares 
quanto nas aulas dos cursos ofertados;

• Firmar parceria com a SEMDEC 
para possibilitar o acesso dos alunos às 
oportunidades de estágio existentes nas 
áreas para as quais estejam habilitados;

• Implantar o programa de Formação 
Tecnológica, Criativa e Escola de 
Negócios Digitais, por meio de parceria 
com a SEMDEC, para atender 
6.000 alunos até 2024;

• Implantar laboratórios 
de informática nas escolas 
da rede municipal que ofertem 
a modalidade de jovens e adultos.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir em 50% a taxa 
de distorção idade/ano dos Anos 
Iniciais e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Atividades 
da primeira turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2023 – Atividades 
da segunda turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2024 – Atividades 
da terceira turma de capacitação 
profissional iniciadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 25.800 - 25.800

Total 25.800 - 25.800

C O N H E C I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



4 3

O projeto EJA Profissionalizante busca 
estimular o processo de escolarização, 
reduzir a evasão e a distorção escolar, 
e facilitar o acesso ao mercado 
de trabalho para jovens e adultos. 
A iniciativa promove também a inclusão 
social e o exercício da cidadania.

LINHAS DE AÇÃO

• Firmar parcerias com instituições 
especializadas na educação profissional;

• Mapear o número de escolas 
que ofertam EJA II, com alunos 
interessados em participar do projeto, 
para ampliar a oferta de educação 
profissional inicial;

• Selecionar cursos a serem ofertados 
a partir da adesão de cada escola/
estudante, adequando o atendimento, 
conforme as condições técnicas 
apresentadas pelos parceiros;

• Acompanhar e monitorar, 
sistematicamente, a frequência 
dos alunos, tanto nas aulas regulares 
quanto nas aulas dos cursos ofertados;

• Firmar parceria com a SEMDEC 
para possibilitar o acesso dos alunos às 
oportunidades de estágio existentes nas 
áreas para as quais estejam habilitados;

• Implantar o programa de Formação 
Tecnológica, Criativa e Escola de 
Negócios Digitais, por meio de parceria 
com a SEMDEC, para atender 
6.000 alunos até 2024;

• Implantar laboratórios 
de informática nas escolas 
da rede municipal que ofertem 
a modalidade de jovens e adultos.

METAS ASSOCIADAS

• Reduzir em 50% a taxa 
de distorção idade/ano dos Anos 
Iniciais e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Crescer em 50% os segmentos 
de tecnologia e economia criativa 
na matriz econômica de Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Janeiro de 2022 – Atividades 
da primeira turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2023 – Atividades 
da segunda turma de capacitação 
profissional iniciadas;

• Janeiro de 2024 – Atividades 
da terceira turma de capacitação 
profissional iniciadas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento - - -

Custeio 25.800 - 25.800

Total 25.800 - 25.800

C O N H E C I M E N T O
METAS E PROJETOS 2021-2024

Plano Estratégico
2021-2024



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
a partir do tratamento
de esgotos sanitários

Desenvolver, progressivamente, iniciativas voltadas à 
geração de energia a partir do tratamento de esgotos 

sanitários em Salvador, maximizando a 
sustentabilidade do ciclo de tratamento e a 

economicidade dos processos, conforme estudos 
específicos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
a partir do tratamento
de esgotos sanitários

Desenvolver, progressivamente, iniciativas voltadas à 
geração de energia a partir do tratamento de esgotos 

sanitários em Salvador, maximizando a 
sustentabilidade do ciclo de tratamento e a 

economicidade dos processos, conforme estudos 
específicos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
a partir do tratamento
de resíduos

Desenvolver, progressivamente, iniciativas voltadas à 
geração de energia a partir do tratamento de resíduos 
em Salvador, maximizando a sustentabilidade do ciclo 

de tratamento e a economicidade dos processos, 
conforme estudos específicos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Geração de energia
a partir do tratamento
de resíduos

Desenvolver, progressivamente, iniciativas voltadas à 
geração de energia a partir do tratamento de resíduos 
em Salvador, maximizando a sustentabilidade do ciclo 

de tratamento e a economicidade dos processos, 
conforme estudos específicos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização
do ensino

Evoluir, progressivamente, a digitalização do ensino 
nas unidades educacionais da rede pública municipal, 

por meio de plataformas, dispositivos eletrônicos 
ofertados aos alunos, condições adequadas de 

conectividade, instrução e engajamento do corpo 
docente e agentes da educação, permitindo a gradual 

redução dos índices de exclusão digital na Cidade 
Inteligente de Salvador.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4



SGDSSALVADOR
37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Digitalização
do ensino

Evoluir, progressivamente, a digitalização do ensino 
nas unidades educacionais da rede pública municipal, 

por meio de plataformas, dispositivos eletrônicos 
ofertados aos alunos, condições adequadas de 

conectividade, instrução e engajamento do corpo 
docente e agentes da educação, permitindo a gradual 

redução dos índices de exclusão digital na Cidade 
Inteligente de Salvador.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4



O projeto vai ampliar a oferta de 
formação continuada e customizada 
para os profissionais da rede municipal 
de ensino e permitirá a centralização 
das ferramentas tecnológicas de 
ensino em um único espaço de apoio à 
aprendizagem digital. Também fornecerá 
apoio técnico para a gestão do SUS e 
à implantação da Escola Municipal de 
Saúde Pública.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar o Centro Municipal de 
Formação de Professores, associado 
à Escola Municipal de Saúde Pública 
e ao Centro de Mídias de Salvador;

• Compor equipe para operação 
do Centro Municipal de Formação 
de Professores, associado à Escola 
Municipal de Saúde Pública e ao Centro 
de Mídias de Salvador;

• Redesenhar as práticas, bem como 
a adoção de diferentes estratégias para 
o atendimento educacional de forma não 
presencial, com a manutenção do vínculo 
pedagógico entre o(a) aluno(a) e a escola, 
garantindo o direito à aprendizagem;

• Produzir, gravar e exibir aulas na TV, 
vídeos no canal do YouTube e utilizar 
outras plataformas e aplicativos que 
permitam o acesso a diversos conteúdos 
para professores e estudantes da rede;

• Implantar a Escola Municipal 
de Saúde Pública;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente 
em Saúde 2022-2025.

METAS ASSOCIADAS

• Alfabetizar 80% dos alunos 
no 1º ano e 100% dos alunos até 
o 2º ano do Ensino Fundamental;

• Reduzir em 50% a taxa de distorção 
idade/ano dos Anos Iniciais 
e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Elevar o Ideb dos Anos Iniciais 
para 6,5 e dos Anos Finais para 5,0 
do Ensino Fundamental, até 2023;

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCO DE ENTREGA

• Agosto de 2022 – Implantado 
o Centro Municipal de Formação 
de Professores associado à Escola 
Municipal de Saúde Pública 
e ao Centro de Mídia Salvador.

4 1

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.500 - 7.500

Custeio 36.550 - 36.550

Total 44.050 - 44.050

C O N H E C I M E N T O

4 2

Ampliar a conectividade dos alunos, 
reduzir a infrequência, o abandono 
escolar e o baixo rendimento são 
alguns dos objetivos deste projeto. 
A iniciativa vai permitir ainda 
fortalecer a política de educação 
integral com mediação tecnológica, 
agilizar o processo de correção de 
avaliações externas e tornar mais 
eficientes os processos de gestão 
administrativa e pedagógica da SMED.

LINHAS DE AÇÃO

• Garantir infraestrutura de rede, 
internet, equipamentos e dispositivos 
digitais, para dar sustentabilidade 
à educação digital;

• Adquirir tablets, acompanhados 
de um pacote de dados, para serem
distribuídos a todos os alunos da 
rede municipal de ensino, garantindo, 
assim, acesso às plataformas 
de educação digital;

• Adquirir e distribuir chromebooks 
para todos os professores, 
coordenadores pedagógicos 
e gestores escolares;

• Implantar o Sistema de Integração 
Educacional, que tem como finalidade 
interligar os sistemas e processos 
da gestão escolar, o que permitirá, 
ainda, o monitoramento 
da frequência dos alunos por meio 
de reconhecimento facial;

• Ampliar a jornada escolar da rede 
de ensino com mediação tecnológica, 
utilizando o Centro de Mídias da rede 
municipal de ensino.

META ASSOCIADA

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Tablets com pacotes 
de dados para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino entregues;

• Março de 2022 – Chromebooks 
para professores entregues;

• Dezembro de 2023 – Entrega do Selo 
de Educação Digital para escolas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 143.507 - 143.507

Custeio 135.013 - 135.013

Total 278.520 - 278.520

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



O projeto vai ampliar a oferta de 
formação continuada e customizada 
para os profissionais da rede municipal 
de ensino e permitirá a centralização 
das ferramentas tecnológicas de 
ensino em um único espaço de apoio à 
aprendizagem digital. Também fornecerá 
apoio técnico para a gestão do SUS e 
à implantação da Escola Municipal de 
Saúde Pública.

LINHAS DE AÇÃO

• Implantar o Centro Municipal de 
Formação de Professores, associado 
à Escola Municipal de Saúde Pública 
e ao Centro de Mídias de Salvador;

• Compor equipe para operação 
do Centro Municipal de Formação 
de Professores, associado à Escola 
Municipal de Saúde Pública e ao Centro 
de Mídias de Salvador;

• Redesenhar as práticas, bem como 
a adoção de diferentes estratégias para 
o atendimento educacional de forma não 
presencial, com a manutenção do vínculo 
pedagógico entre o(a) aluno(a) e a escola, 
garantindo o direito à aprendizagem;

• Produzir, gravar e exibir aulas na TV, 
vídeos no canal do YouTube e utilizar 
outras plataformas e aplicativos que 
permitam o acesso a diversos conteúdos 
para professores e estudantes da rede;

• Implantar a Escola Municipal 
de Saúde Pública;

• Implementar o Plano Municipal 
de Educação Permanente 
em Saúde 2022-2025.

METAS ASSOCIADAS

• Alfabetizar 80% dos alunos 
no 1º ano e 100% dos alunos até 
o 2º ano do Ensino Fundamental;

• Reduzir em 50% a taxa de distorção 
idade/ano dos Anos Iniciais 
e em 56% dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental;

• Elevar o Ideb dos Anos Iniciais 
para 6,5 e dos Anos Finais para 5,0 
do Ensino Fundamental, até 2023;

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCO DE ENTREGA

• Agosto de 2022 – Implantado 
o Centro Municipal de Formação 
de Professores associado à Escola 
Municipal de Saúde Pública 
e ao Centro de Mídia Salvador.

4 1

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 7.500 - 7.500

Custeio 36.550 - 36.550

Total 44.050 - 44.050

C O N H E C I M E N T O

4 2

Ampliar a conectividade dos alunos, 
reduzir a infrequência, o abandono 
escolar e o baixo rendimento são 
alguns dos objetivos deste projeto. 
A iniciativa vai permitir ainda 
fortalecer a política de educação 
integral com mediação tecnológica, 
agilizar o processo de correção de 
avaliações externas e tornar mais 
eficientes os processos de gestão 
administrativa e pedagógica da SMED.

LINHAS DE AÇÃO

• Garantir infraestrutura de rede, 
internet, equipamentos e dispositivos 
digitais, para dar sustentabilidade 
à educação digital;

• Adquirir tablets, acompanhados 
de um pacote de dados, para serem
distribuídos a todos os alunos da 
rede municipal de ensino, garantindo, 
assim, acesso às plataformas 
de educação digital;

• Adquirir e distribuir chromebooks 
para todos os professores, 
coordenadores pedagógicos 
e gestores escolares;

• Implantar o Sistema de Integração 
Educacional, que tem como finalidade 
interligar os sistemas e processos 
da gestão escolar, o que permitirá, 
ainda, o monitoramento 
da frequência dos alunos por meio 
de reconhecimento facial;

• Ampliar a jornada escolar da rede 
de ensino com mediação tecnológica, 
utilizando o Centro de Mídias da rede 
municipal de ensino.

META ASSOCIADA

• Implantar a educação digital 
em 100% das escolas.

MARCOS DE ENTREGA

• Março de 2022 – Tablets com pacotes 
de dados para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino entregues;

• Março de 2022 – Chromebooks 
para professores entregues;

• Dezembro de 2023 – Entrega do Selo 
de Educação Digital para escolas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 143.507 - 143.507

Custeio 135.013 - 135.013

Total 278.520 - 278.520

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

METAS E PROJETOS 2021-2024
Plano Estratégico

2021-2024



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Compostagem Implementar e desenvolver, com engajamento e 
envolvimento da comunidade, projetos e ações 

voltados à compostagem de resíduos alimentares em 
Salvador, contribuindo à sustentabilidade econômica 

e ambiental e ao bem-estar dos cidadãos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

2 ERRADICAR 
A FOME



SGDSSALVADOR

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

Compostagem Implementar e desenvolver, com engajamento e 
envolvimento da comunidade, projetos e ações 

voltados à compostagem de resíduos alimentares em 
Salvador, contribuindo à sustentabilidade econômica 

e ambiental e ao bem-estar dos cidadãos.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

2 ERRADICAR 
A FOME



SGDSSALVADOR

Eficientização
energética de
edifícios públicos

Desenvolver, continuamente, projetos e ações 
voltados à eficientização energética de edifícios 
públicos municipais, proporcionando-se maior 

sustentabilidade na gestão da Cidade Inteligente e 
economias aos cofres públicos.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida



SGDSSALVADOR

Eficientização
energética de
edifícios públicos

Desenvolver, continuamente, projetos e ações 
voltados à eficientização energética de edifícios 
públicos municipais, proporcionando-se maior 

sustentabilidade na gestão da Cidade Inteligente e 
economias aos cofres públicos.

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

37122:2020 
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9 3

O projeto busca aumentar a 
autonomia energética, criar empregos 
dentro da cadeia de energia solar 
e tornar a cidade uma referência 
em políticas públicas de incentivo à 
ampliação do uso de fontes limpas, 
renováveis e de baixo custo. Como 
resultado, deve, ainda, reduzir os 
gastos com consumo e conscientizar 
quanto ao desperdício de energia nos 
prédios públicos.

LINHAS DE AÇÃO

• Disponibilizar o Mapa Solar 
da Cidade para o cidadão consultar 
o potencial energético dos telhados 
das edificações da cidade;

• Incentivar os empreendimentos 
na obtenção dos certificados 
com IPTU Amarelo;

• Capacitar 100 pessoas para atuar 
como instaladores de sistemas 
solares fotovoltaicos em Salvador;

• Instalar painéis solares fotovoltaicos 
em prédios públicos, buscando 
a geração de 2MW de energia;

• Elaborar Projeto de Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica;

• Buscar editais de incentivo 
e financiamento de ações 
de eficiência energética;

• Implantar ações educativas por meio 
de panfletos, palestras, cartilhas 
e afins, objetivando a conscientização 
quanto ao desperdício de energia 

nos prédios públicos.

META ASSOCIADA

• Aumentar em 50% a geração 
de energia fotovoltaica em Salvador.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Nova Lei 
de incentivo à produção de energia 
solar fotovoltaica sancionada;

• Novembro de 2024 – Parque 
solar instalado;

• Dezembro de 2024 – Obras de geração 
de energia renovável concluídas.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 17.020 1.800 18.820

Custeio 980 - 980

Total 18.000 1.800 19.800

I N O V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O METAS E PROJETOS 2021-2024

49 49

A adoção de construções 
e infraestruturas verdes, 
com melhoria do conforto térmico 
e aumento da sustentabilidade frente 
às mudanças climáticas, é o que 
busca este projeto. Entre as ações a 
serem estimuladas estão a ampliação 
da cobertura vegetal, da eficiência 
energética, a gestão sustentável 
das águas e a melhoria da qualidade 
das edificações públicas e privadas.

LINHAS DE AÇÃO

• Revisar o Decreto e o Manual 
do IPTU Verde de forma a aumentar 
sua adoção pelo setor privado;

• Elaborar o Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes 
e baseadas em ecossistemas 
em obras públicas municipais;

• Incentivar a adoção de telhados 
frios na cidade;

• Fazer campanhas e eventos 
para difundir conhecimento 
sobre parâmetros de edificações 
sustentáveis para construtores 
e para a população geral.

META ASSOCIADA

• Triplicar o número de construções 
que adotam padrões construtivos 
sustentáveis, de baixo carbono 
e baseados em ecossistemas 
e soluções verdes.

MARCOS DE ENTREGA

• Dezembro de 2021 – Decreto 
e Manual do IPTU Verde revisados 
e publicados;

• Abril de 2022 – Projeto de Lei 
para uso de soluções verdes em obras 
públicas municipais enviado para 
a Câmara Municipal;

• Dezembro de 2022 – Projeto de Lei 
que determina o uso de Adaptação 
Baseada em Ecossistemas (ABE) 
em obras públicas assinado.

ORÇAMENTO

Categoria
Em R$ mil

Fontes próprias Outras fontes Total

Investimento 1.100 150 1.250

Custeio 400 - 400

Total 1.500 150 1.650

P L A N O  E S T R A T É G I C O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Plano Estratégico
2021-2024
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SGDSSALVADOR

Medição inteligente
de consumo de água

Desenvolver estudos e implementar, 
progressivamente, junto aos concessionários e 

prestadores de serviço, sistema de medição 
inteligente de consumo de água em Salvador, por 

meio de dispositivos (hidrômetros) que permitam a 
aferição remota, bem como o acesso dos cidadãos às 
informações de consumo em tempo real, contribuindo 
ao uso racional dos recursos na Cidade Inteligente de 

Salvador.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO
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SGDSSALVADOR

Capacidade de
armazenamento
de energia

Desenvolver, especialmente no âmbito de 
equipamentos críticos municipais, estratégias e 

iniciativas que garantam resiliência energética, de 
modo a prevenir interrupções na prestação de 

serviços essenciais por falta de energia.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37123:2021 
Indicadores para Cidades Resilientes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS
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Medição inteligente
de consumo de energia
elétrica

Apoiar e estimular, junto aos concessionários e 
prestadores de serviço, a progressiva implementação 

de medição inteligente de consumo de energia 
elétrica em Salvador, bem como o acesso dos 

cidadãos às informações de consumo em tempo real, 
contribuindo ao uso racional dos recursos na Cidade 

Inteligente de Salvador. 

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

37120:2021 
Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

SGDSSALVADOR
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SGDSSALVADOR

Mobilidade 
autônoma

Desenvolver estudos junto à comunidade acadêmica e 
estabelecer interlocução junto aos órgãos de 

regulação e de fomento, com vistas ao 
desenvolvimento de experimentações relativas à 

mobilidade autônoma em Salvador, a fim de 
estimular-se a inovação, sempre observados os 

requisitos de segurança.

37122:2020 
Indicadores para Cidades Inteligentes

11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
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SISTEMA DE
GESTÃO E 
GOVERNANÇA
DA CIDADE
INTELIGENTE

PRIMEIRA CIDADE 
BRASILEIRA A ADOTAR
O SGDS - ISO 37101

De modo a assegurar que os Objetivos, Metas e 
Iniciativas da Cidade Inteligente de Salvador sejam 
perseguidos e executados com adequada governan-
ça, equacionando-se as diferentes visões, entendi-
mentos e expectativas inerentes a cada tema-chave 
da Smart City, foi estruturado o denominado Siste-
ma de Gestão e Governança da Cidade Inteligente, 
modelado na forma de Sistema de Gestão para o 
Desenvolvimento Sustentável (SGDS), conforme a 
norma ISO 37101.

O SGDS Salvador é integrado:

• pelo Órgão Superior, representado pelo Conselho 
Superior da Cidade Inteligente;

• pelo Órgão Central, representado pela Secretaria 
Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT);

• pelo Órgão de Articulação e Integração, represen-
tado pela Casa Civil; e

SISTEMA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

• pelos Órgãos e Entidades responsáveis pelas 
iniciativas e projetos referentes a cada Objetivo da 
Cidade Inteligente.

O “desenho” do SGDS para Salvador leva em consi-
deração, como premissa, que decisões tão comple-
xas, estratégicas e interdisciplinares como as relacio-
nadas às pautas da Cidade Inteligente devam ser 
submetidas a um rito específico, outorgando-se a 
um Conselho Superior, integrado inclusive por repre-
sentantes da sociedade civil, bem como membros 
indicados pela academia e pelo ecossistema munici-
pal de inovação, competências específicas que asse-
gurem a contínua sintonia entre o Plano de Cidade 
Inteligente e os anseios da sociedade soteropolitana.

Vejamos a seguir as composições e competências 
pertinentes ao SGDS, iniciando pelo Conselho Supe-
rior da Cidade Inteligente (organograma abaixo):

Conselho Superior da Cidade Inteligente

Prefeito(a) do 
Município

Secretário(a) Municipal
de Governo

Secretário(a) Municipal
de Inovação e

Tecnologia

Diretor(a) Presidente 
da Companhia

Salvador Cidade
Inteligente

Chefe da

Casa Civil
Secretário(a) Municipal

da Fazenda

Secretário(a) Municipal
de Gestão

Presidente da Câmara
Municipal ou Vereador(a)

Representante
indicado pela

Academia

Representante
indicado pelo

Ecossistema de
Inovação

Representante
da Sociedade Civil

222
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(OCI), complementares aos disciplinados neste 
Plano Diretor, destinados à melhoria contínua do 
atendimento aos propósitos de sustentabilidade da 
Cidade Inteligente de Salvador;

• implementar e gerir, com o apoio da Compa -
nhia Salvador Cidade Inteligente, plataforma de mo-
nitoramento dos indicadores oficiais de inteligência 
urbana do Município de Salvador, conforme a nor-
malização internacional para cidades e comunida-
des sustentáveis, de forma a possibilitar, em espe-
cial, a aferição do impacto das iniciativas e projetos 
previstos no Plano Diretor sobre tais indicadores;

•  desenvolver e continuamente aperfeiçoar os 
sistemas de indicadores do Município de Salvador 
para aferição do sucesso das iniciativas e projetos 
derivados do Plano Diretor de Tecnologias da 
Cidade Inteligente, adicionais aos indicadores 
oficiais estabelecidos pela normalização internacio-
nal para cidades e comunidades sustentáveis, sub-
metendo-os à apreciação do Conselho Superior;

• formular, sob a coordenação da Casa Civil e 
em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, 
o “Anexo da Cidade Inteligente”, a ser submetido à 
apreciação do Conselho Superior e inserido no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), contem-
plando a programação orçamentária destinada a 
suportar as iniciativas e projetos previstos no Plano 
de Metas da Cidade Inteligente;

• coordenar a constituição, operacionalização e 
a permanente disponibilização, aos órgãos e entida-
des usuários, das Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade, contratadas junto à Companhia Salva-
dor Cidade Inteligente;

• coordenar o provimento, aos órgãos e entida-

des da Administração Municipal, conforme discipli-
nado em Termo de Adesão à Cidade Inteligente 
(TACI), os serviços associados à Infovia e à Nuvem 
Urbana da Cidade Inteligente, contratados junto à 
Companhia Salvador Cidade Inteligente, de modo a 
habilitar, de modo progressivo, iniciativas e projetos 
relacionados aos Objetivos da Cidade Inteligente 
(OCI);

• constituir e administrar, em conjunto com a 
Companhia Salvador Cidade Inteligente, o Centro de 
Inteligência Municipal, operacionalizando e manten-
do suas funções, e disponibilizando-as aos órgãos e 
entidades da Administração Municipal, conforme 
disciplinado em Termo de Adesão à Cidade Inteli-
gente (TACI);

• formular, discutir e celebrar, junto aos órgãos e 
entidades da Administração Municipal, os Termos de 
Adesão à Cidade Inteligente (TACI), sob a coordena-
ção e a interveniência-anuência do Órgão de Articu-
lação e Integração, disciplinando-se os direitos e 
encargos dos partícipes quanto às Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade, seu emprego no 
âmbito das iniciativas e projetos da Cidade Inteligen-
te, bem como os compromissos de cunho orçamen-
tário;

• formular a Política de Privacidade e Segurança 
Cibernética da Cidade Inteligente (PPSCCI), destina-
da à garantia de observância, pela Cidade Inteligen-
te de Salvador, de rígidos padrões de privacidade, 
segurança da informação, segurança cibernética e 
resiliência cibernética;

• prestar, direta ou diretamente, os serviços da 
Cidade Inteligente que, conexos aos Objetivos da 
Cidade Inteligente (OCI), não se insiram no espectro 
de competências setoriais dos demais órgãos e enti-
dades da Administração Municipal, com o apoio da 

SISTEMA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

Conselho Superior da Cidade Inteligente

Dentre as competências do Conselho Superior da 
Cidade Inteligente, destacam-se:

•   instituir, monitorar e atualizar, periodicamente, 
o Plano de Metas da Cidade Inteligente, mediante 
proposta do Órgão Central do Sistema de Gestão e 
Governança da Cidade Inteligente;

• monitorar, emitir orientações e expedir reco -
mendações quanto às iniciativas e projetos relacio-
nados aos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), 
mediante proposta do Órgão Central ou de quais-
quer de seus membros;

• estabelecer,  mediante proposta do Órgão 
Central, novos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), 
complementares aos disciplinados neste Plano Dire-
tor, destinados à melhoria contínua do atendimento 
aos propósitos de sustentabilidade da Cidade Inteli-
 gente de Salvador;

•  moni torar  os  ind icadores  adotados pe la  
Cidade Inteligente de Salvador, especialmente no 
tocante ao impacto das iniciativas e projetos deriva-
dos do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inte-
ligente sobre tais indicadores;

• instituir, mediante proposta do Órgão Central, 
indicadores específicos da Cidade Inteligente de Sal-
vador para aferição do sucesso das iniciativas e pro-
jetos derivados do Plano Diretor de Tecnologias da 
Cidade Inteligente, adicionais aos indicadores 
oficiais estabelecidos pela normalização internacio-
nal para cidades e comunidades sustentáveis;

• homologar o “Anexo da Cidade Inteligente”, 
instrumento a ser inserido no Plano Plurianual (PPA), 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), contemplando a progra-
mação orçamentária destinada a suportar as iniciati-
vas e projetos previstos no Plano de Metas da 
Cidade Inteligente;

• emitir orientações e expedir recomendações 
quanto a quaisquer temas e questões pertinentes à 
implementação da Cidade Inteligente de Salvador; e

• editar, por proposta de quaisquer de seus 
membros, Enunciados da Cidade Inteligente.

Órgão Central

Representado pela Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia - SEMIT, o Órgão Central do Sistema de 
Gestão e Governança da Cidade Inteligente de Sal-
vador será responsável por:

• zelar pelo cumprimento dos preceitos estabe-
lecidos neste Plano, interagindo continuamente com 
os órgãos e entidades da Administração Municipal 
encarregados dos serviços da Cidade Inteligente, 
bem como junto a outras esferas, conforme discipli-
nado em convênio;

• formular e submeter à apreciação do Conse -
lho Superior da Cidade Inteligente, periodicamente, 
o “Plano de Metas da Cidade Inteligente”;

• implementar e gerir, com o apoio da Compa -
nhia Salvador Cidade Inteligente, plataforma de mo-
nitoramento dos Objetivos da Cidade Inteligente 
(OCI), previstos neste Plano Diretor, conferindo 
publicidade, em linguagem acessível pela comunida-
de, às metas e iniciativas associadas aos objetivos;

• formular e submeter à apreciação do Conse-
lho Superior novos Objetivos da Cidade Inteligente 
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(OCI), complementares aos disciplinados neste 
Plano Diretor, destinados à melhoria contínua do 
atendimento aos propósitos de sustentabilidade da 
Cidade Inteligente de Salvador;

• implementar e gerir, com o apoio da Compa -
nhia Salvador Cidade Inteligente, plataforma de mo-
nitoramento dos indicadores oficiais de inteligência 
urbana do Município de Salvador, conforme a nor-
malização internacional para cidades e comunida-
des sustentáveis, de forma a possibilitar, em espe-
cial, a aferição do impacto das iniciativas e projetos 
previstos no Plano Diretor sobre tais indicadores;

•  desenvolver e continuamente aperfeiçoar os 
sistemas de indicadores do Município de Salvador 
para aferição do sucesso das iniciativas e projetos 
derivados do Plano Diretor de Tecnologias da 
Cidade Inteligente, adicionais aos indicadores 
oficiais estabelecidos pela normalização internacio-
nal para cidades e comunidades sustentáveis, sub-
metendo-os à apreciação do Conselho Superior;

• formular, sob a coordenação da Casa Civil e 
em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, 
o “Anexo da Cidade Inteligente”, a ser submetido à 
apreciação do Conselho Superior e inserido no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), contem-
plando a programação orçamentária destinada a 
suportar as iniciativas e projetos previstos no Plano 
de Metas da Cidade Inteligente;

• coordenar a constituição, operacionalização e 
a permanente disponibilização, aos órgãos e entida-
des usuários, das Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade, contratadas junto à Companhia Salva-
dor Cidade Inteligente;

• coordenar o provimento, aos órgãos e entida-

des da Administração Municipal, conforme discipli-
nado em Termo de Adesão à Cidade Inteligente 
(TACI), os serviços associados à Infovia e à Nuvem 
Urbana da Cidade Inteligente, contratados junto à 
Companhia Salvador Cidade Inteligente, de modo a 
habilitar, de modo progressivo, iniciativas e projetos 
relacionados aos Objetivos da Cidade Inteligente 
(OCI);

• constituir e administrar, em conjunto com a 
Companhia Salvador Cidade Inteligente, o Centro de 
Inteligência Municipal, operacionalizando e manten-
do suas funções, e disponibilizando-as aos órgãos e 
entidades da Administração Municipal, conforme 
disciplinado em Termo de Adesão à Cidade Inteli-
gente (TACI);

• formular, discutir e celebrar, junto aos órgãos e 
entidades da Administração Municipal, os Termos de 
Adesão à Cidade Inteligente (TACI), sob a coordena-
ção e a interveniência-anuência do Órgão de Articu-
lação e Integração, disciplinando-se os direitos e 
encargos dos partícipes quanto às Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade, seu emprego no 
âmbito das iniciativas e projetos da Cidade Inteligen-
te, bem como os compromissos de cunho orçamen-
tário;

• formular a Política de Privacidade e Segurança 
Cibernética da Cidade Inteligente (PPSCCI), destina-
da à garantia de observância, pela Cidade Inteligen-
te de Salvador, de rígidos padrões de privacidade, 
segurança da informação, segurança cibernética e 
resiliência cibernética;

• prestar, direta ou diretamente, os serviços da 
Cidade Inteligente que, conexos aos Objetivos da 
Cidade Inteligente (OCI), não se insiram no espectro 
de competências setoriais dos demais órgãos e enti-
dades da Administração Municipal, com o apoio da 
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Conselho Superior da Cidade Inteligente

Dentre as competências do Conselho Superior da 
Cidade Inteligente, destacam-se:

•   instituir, monitorar e atualizar, periodicamente, 
o Plano de Metas da Cidade Inteligente, mediante 
proposta do Órgão Central do Sistema de Gestão e 
Governança da Cidade Inteligente;

• monitorar, emitir orientações e expedir reco -
mendações quanto às iniciativas e projetos relacio-
nados aos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), 
mediante proposta do Órgão Central ou de quais-
quer de seus membros;

• estabelecer,  mediante proposta do Órgão 
Central, novos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), 
complementares aos disciplinados neste Plano Dire-
tor, destinados à melhoria contínua do atendimento 
aos propósitos de sustentabilidade da Cidade Inteli-
 gente de Salvador;

•  moni torar  os  ind icadores  adotados pe la  
Cidade Inteligente de Salvador, especialmente no 
tocante ao impacto das iniciativas e projetos deriva-
dos do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inte-
ligente sobre tais indicadores;

• instituir, mediante proposta do Órgão Central, 
indicadores específicos da Cidade Inteligente de Sal-
vador para aferição do sucesso das iniciativas e pro-
jetos derivados do Plano Diretor de Tecnologias da 
Cidade Inteligente, adicionais aos indicadores 
oficiais estabelecidos pela normalização internacio-
nal para cidades e comunidades sustentáveis;

• homologar o “Anexo da Cidade Inteligente”, 
instrumento a ser inserido no Plano Plurianual (PPA), 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), contemplando a progra-
mação orçamentária destinada a suportar as iniciati-
vas e projetos previstos no Plano de Metas da 
Cidade Inteligente;

• emitir orientações e expedir recomendações 
quanto a quaisquer temas e questões pertinentes à 
implementação da Cidade Inteligente de Salvador; e

• editar, por proposta de quaisquer de seus 
membros, Enunciados da Cidade Inteligente.

Órgão Central

Representado pela Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia - SEMIT, o Órgão Central do Sistema de 
Gestão e Governança da Cidade Inteligente de Sal-
vador será responsável por:

• zelar pelo cumprimento dos preceitos estabe-
lecidos neste Plano, interagindo continuamente com 
os órgãos e entidades da Administração Municipal 
encarregados dos serviços da Cidade Inteligente, 
bem como junto a outras esferas, conforme discipli-
nado em convênio;

• formular e submeter à apreciação do Conse -
lho Superior da Cidade Inteligente, periodicamente, 
o “Plano de Metas da Cidade Inteligente”;

• implementar e gerir, com o apoio da Compa -
nhia Salvador Cidade Inteligente, plataforma de mo-
nitoramento dos Objetivos da Cidade Inteligente 
(OCI), previstos neste Plano Diretor, conferindo 
publicidade, em linguagem acessível pela comunida-
de, às metas e iniciativas associadas aos objetivos;

• formular e submeter à apreciação do Conse-
lho Superior novos Objetivos da Cidade Inteligente 
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Companhia Salvador Cidade Inteligente;

• manter informação documentada e mecanis -
mos públicos e transparentes de disponibilização da 
informação pertinente às ações e projetos da Cidade 
Inteligente de Salvador;

• firmar cooperação junto a órgãos e entidades 
de outras esferas da federação, bem como junto a 
concessionárias de serviços públicos, com vistas ao 
monitoramento de indicadores que necessitem de 
informação documentada detida por estes órgãos e 
entidades;

• avaliar e monitorar, continuamente, a confor -
midade do programa de Cidade Inteligente de Sal-
vador às normas e melhores práticas relativas a 
sistemas de gestão para o desenvolvimento susten-
tável, conforme a normalização vigente;

 • requisitar e manter certificações pertinentes 
ao Sistema de Gestão, aos indicadores oficiais e aos 
resultados de sustentabilidade alcançados pelas 
Iniciativas da Cidade Inteligente de Salvador;

• interagir e coordenar o engajamento junto às 
partes interessadas quanto a cada um dos Objetivos 
da Cidade Inteligente (OCI), de modo a assegurar-
-lhes participação ativa na condução das ações 
deste Plano Diretor; e

• todas as demais ações inerentes à boa condu-
ção e execução deste Plano Diretor de Tecnologias 
da Cidade Inteligente.

Órgão de Articulação e Integração

Representado pela Casa Civil, competirá ao Órgão 
de Articulação e Integração do Sistema de Gestão e 
Governança da Cidade Inteligente de Salvador:

• promover a permanente integração e articula -
ção entre o Órgão Central e os órgãos e entidades 
da Administração Municipal com competências 
setoriais correlatas aos Objetivos da Cidade Inteli-
gente (OCI) estabelecidos neste Plano Diretor;

• coordenar, junto ao Órgão Central, a formata -
ção, discussão e celebração dos Termos de Adesão 
à Cidade Inteligente (TACI) pelos órgãos e entidades 
da Administração Municipal, firmando-os na qualida-
de de interveniente-anuente;

• atuar na mediação e regulação entre os 
órgãos e entidades que compõem o Sistema de 
Gestão e Governança da Cidade Inteligente, desde a 
fase de celebração dos Termos de Adesão à Cidade 
Inteligente (TACI) até sua execução e monitoramen -
to contínuo;

• zelar pela integração e contínua harmoniza -
ção do Plano de Metas da Cidade Inteligente ao Pla-
nejamento Estratégico vigente e aos planos setoriais 
e transversais da Prefeitura Municipal de Salvador;

• coordenar, junto ao Órgão Central e à Secreta -
ria Municipal da Fazenda, a concepção do documen-
to intitulado “Anexo da Cidade Inteligente”, a ser 
submetido à apreciação do Conselho Superior da 
Cidade Inteligente e inserido no Plano Plurianual 
(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), contemplando a 
programação orçamentária destinada a suportar as 
iniciativas e projetos previstos no Plano de Metas da 
Cidade Inteligente;

• apoiar o Órgão Central na condução e execu -
ção do Plano Diretor, naquilo que se relacionar às 
suas atribuições institucionais e regimentais; e

• coordenar as atividades de captação de recur -
sos e financiamentos externos destinados às ações e 

investimentos inerentes à Cidade Inteligente de Sal-
vador.

Termos de Adesão à Cidade Inteligente 
(TACI)

Como uma das grandes inovações do SGDS, com o 
objetivo de conferir adequado grau de governança a 
um programa tão plural como é a Cidade Inteligente, 
o relacionamento intragovernamental entre o Órgão 
Central do Sistema de Gestão e Governança da 
Cidade Inteligente e cada um dos órgãos e entida-
des da Administração Municipal, participantes das 
ações e Iniciativas da Cidade Inteligente, será regido 
pelos denominados Termos de Adesão à Cidade 
Inteligente (TACI).

Trata-se de um acordo com força vinculante interna, 
e que abordará, entre outras matérias:

• os compromissos setoriais relativos aos Obje -
tivos da Cidade Inteligente (OCI) e às metas vigen-
tes, bem como no tocante a cada uma das Iniciativas 
da Cidade Inteligente programadas no Plano de 
Metas vigente;

• as condições para uso e gozo, pelos órgãos e 
entidades, das Infraestruturas Inteligentes da Comu-
nidade, no âmbito de Iniciativas da Cidade Inteligen-
te;

• as diretrizes de ocupação das gerências temá -
ticas compartilhadas do Centro de Inteligência Muni-
cipal de Salvador;

• as diretrizes para utilização do DataLab do 
Centro de Inteligência Municipal de Salvador;

• pacotes de trabalho vinculados às Iniciativas  

da Cidade Inteligente, assim como os requisitos e os 
indicadores que serão considerados para avaliação 
contínua;

• aspectos de governança, bem como regras e 
responsabilidades das partes quanto aos compro-
missos firmados;

• aspectos orçamentários, em consonância 
com o instrumento “Anexo da Cidade Inteligente”; e

• sanções.
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Companhia Salvador Cidade Inteligente;

• manter informação documentada e mecanis -
mos públicos e transparentes de disponibilização da 
informação pertinente às ações e projetos da Cidade 
Inteligente de Salvador;

• firmar cooperação junto a órgãos e entidades 
de outras esferas da federação, bem como junto a 
concessionárias de serviços públicos, com vistas ao 
monitoramento de indicadores que necessitem de 
informação documentada detida por estes órgãos e 
entidades;

• avaliar e monitorar, continuamente, a confor -
midade do programa de Cidade Inteligente de Sal-
vador às normas e melhores práticas relativas a 
sistemas de gestão para o desenvolvimento susten-
tável, conforme a normalização vigente;

 • requisitar e manter certificações pertinentes 
ao Sistema de Gestão, aos indicadores oficiais e aos 
resultados de sustentabilidade alcançados pelas 
Iniciativas da Cidade Inteligente de Salvador;

• interagir e coordenar o engajamento junto às 
partes interessadas quanto a cada um dos Objetivos 
da Cidade Inteligente (OCI), de modo a assegurar-
-lhes participação ativa na condução das ações 
deste Plano Diretor; e

• todas as demais ações inerentes à boa condu-
ção e execução deste Plano Diretor de Tecnologias 
da Cidade Inteligente.

Órgão de Articulação e Integração

Representado pela Casa Civil, competirá ao Órgão 
de Articulação e Integração do Sistema de Gestão e 
Governança da Cidade Inteligente de Salvador:

• promover a permanente integração e articula -
ção entre o Órgão Central e os órgãos e entidades 
da Administração Municipal com competências 
setoriais correlatas aos Objetivos da Cidade Inteli-
gente (OCI) estabelecidos neste Plano Diretor;

• coordenar, junto ao Órgão Central, a formata -
ção, discussão e celebração dos Termos de Adesão 
à Cidade Inteligente (TACI) pelos órgãos e entidades 
da Administração Municipal, firmando-os na qualida-
de de interveniente-anuente;

• atuar na mediação e regulação entre os 
órgãos e entidades que compõem o Sistema de 
Gestão e Governança da Cidade Inteligente, desde a 
fase de celebração dos Termos de Adesão à Cidade 
Inteligente (TACI) até sua execução e monitoramen -
to contínuo;

• zelar pela integração e contínua harmoniza -
ção do Plano de Metas da Cidade Inteligente ao Pla-
nejamento Estratégico vigente e aos planos setoriais 
e transversais da Prefeitura Municipal de Salvador;

• coordenar, junto ao Órgão Central e à Secreta -
ria Municipal da Fazenda, a concepção do documen-
to intitulado “Anexo da Cidade Inteligente”, a ser 
submetido à apreciação do Conselho Superior da 
Cidade Inteligente e inserido no Plano Plurianual 
(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), contemplando a 
programação orçamentária destinada a suportar as 
iniciativas e projetos previstos no Plano de Metas da 
Cidade Inteligente;

• apoiar o Órgão Central na condução e execu -
ção do Plano Diretor, naquilo que se relacionar às 
suas atribuições institucionais e regimentais; e

• coordenar as atividades de captação de recur -
sos e financiamentos externos destinados às ações e 

investimentos inerentes à Cidade Inteligente de Sal-
vador.

Termos de Adesão à Cidade Inteligente 
(TACI)

Como uma das grandes inovações do SGDS, com o 
objetivo de conferir adequado grau de governança a 
um programa tão plural como é a Cidade Inteligente, 
o relacionamento intragovernamental entre o Órgão 
Central do Sistema de Gestão e Governança da 
Cidade Inteligente e cada um dos órgãos e entida-
des da Administração Municipal, participantes das 
ações e Iniciativas da Cidade Inteligente, será regido 
pelos denominados Termos de Adesão à Cidade 
Inteligente (TACI).

Trata-se de um acordo com força vinculante interna, 
e que abordará, entre outras matérias:

• os compromissos setoriais relativos aos Obje -
tivos da Cidade Inteligente (OCI) e às metas vigen-
tes, bem como no tocante a cada uma das Iniciativas 
da Cidade Inteligente programadas no Plano de 
Metas vigente;

• as condições para uso e gozo, pelos órgãos e 
entidades, das Infraestruturas Inteligentes da Comu-
nidade, no âmbito de Iniciativas da Cidade Inteligen-
te;

• as diretrizes de ocupação das gerências temá -
ticas compartilhadas do Centro de Inteligência Muni-
cipal de Salvador;

• as diretrizes para utilização do DataLab do 
Centro de Inteligência Municipal de Salvador;

• pacotes de trabalho vinculados às Iniciativas  

da Cidade Inteligente, assim como os requisitos e os 
indicadores que serão considerados para avaliação 
contínua;

• aspectos de governança, bem como regras e 
responsabilidades das partes quanto aos compro-
missos firmados;

• aspectos orçamentários, em consonância 
com o instrumento “Anexo da Cidade Inteligente”; e

• sanções.
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SMART
COMPANHIA SALVADOR
CIDADE INTELIGENTE

PRODASAL
Cia de Processamento de Dados do Salvador

1986 2008 2022

Companhia Salvador Cidade Inteligente

A Companhia de Governança Eletrônica do Salvador 
- COGEL, empresa municipal responsável pelo provi-
mento de infraestruturas e serviços de TIC, receberá 
novas competências institucionais, alinhadas às 
novas missões e desafios da Cidade Inteligente de 
Salvador. Passará a denominar-se Companhia Salva-
dor Cidade Inteligente – SMART, e adicionará às suas 
atuais atribuições legais e regimentais, como encar-
gos no âmbito do SGDS Salvador:

• a constituição, operacionalização e a perma -
nente disponibilização, aos órgãos e entidades usuá-
rios, das denominadas Infraestruturas Inteligentes 
da Comunidade;

• o provimento, aos órgãos e entidades da Ad -
ministração Municipal, conforme disciplinado em 
Termo de Adesão à Cidade Inteligente (TACI), dos 
serviços associados à Infovia e à Nuvem Urbana da 
Cidade Inteligente, de modo a habilitar, de modo 
progressivo, iniciativas e projetos relacionados aos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI);

• constituir e administrar, sob a coordenação do 
Órgão Central, o Centro de Inteligência Municipal, 
operacionalizando e mantendo suas funções e dis-
ponibilizando-as aos órgãos e entidades da Admi-
nistração Municipal, conforme disciplinado em 
Termo de Adesão à Cidade Inteligente (TACI);

• garantir e universalizar a conectividade públi -
ca em toda a cidade de Salvador, assumida como 
direito fundamental e instrumento de cidadania na 
Cidade Inteligente de Salvador, a ser massivamente 
ampliada a partir da Infovia da Cidade Inteligente, 
conforme o Objetivo da Cidade Inteligente (OCI) 06, 
previsto neste Plano Diretor;

• planejar e implementar, sob a coordenação do 

Órgão Central, os sistemas de tokens do cidadão, 
bem como explorar, se o caso, na forma da Lei Fede-
ral nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as oportunida-
des de negócio correlatas;

• planejar e implementar, sob a coordenação do 
Órgão Central, e em conjunto com a Guarda Civil 
Municipal, o Sistema de Logística Aérea Municipal 
(SLAM), bem como explorar, se o caso, na forma da 
Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as 
oportunidades de negócio correlatas;

• prestar, direta ou indiretamente, sob a coorde -
nação do Órgão Central, os serviços da Cidade Inte-
ligente que, conexos aos Objetivos da Cidade Inteli-
gente (OCI), não se insiram no espectro de compe-
tências setoriais dos demais órgãos e entidades da 
Administração Municipal;

• implementar e gerir, sob a coordenação do 
Órgão Central, plataforma de monitoramento dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), previstos 
neste Plano Diretor, conferindo publicidade, em 
linguagem acessível pela comunidade, às metas e 
iniciativas associadas aos objetivos, formalmente 
aprovadas pelo Conselho Superior;

• implementar e gerir, sob a coordenação do 
Órgão Central, plataforma de monitoramento dos 
indicadores oficiais de inteligência urbana do Muni-
cípio de Salvador, conforme a normalização interna-
cional para cidades e comunidades sustentáveis, de 
forma a possibilitar, em especial, a aferição do 
impacto das iniciativas e projetos previstos no Plano 
Diretor sobre tais indicadores; e

• apoiar, naquilo que se relacionar às suas atri -
buições legais e regimentais, o Órgão Central do Sis-
tema de Gestão e Governança da Cidade Inteligente 
na execução deste Plano Diretor.
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SMART
COMPANHIA SALVADOR
CIDADE INTELIGENTE

PRODASAL
Cia de Processamento de Dados do Salvador

1986 2008 2022

Companhia Salvador Cidade Inteligente

A Companhia de Governança Eletrônica do Salvador 
- COGEL, empresa municipal responsável pelo provi-
mento de infraestruturas e serviços de TIC, receberá 
novas competências institucionais, alinhadas às 
novas missões e desafios da Cidade Inteligente de 
Salvador. Passará a denominar-se Companhia Salva-
dor Cidade Inteligente – SMART, e adicionará às suas 
atuais atribuições legais e regimentais, como encar-
gos no âmbito do SGDS Salvador:

• a constituição, operacionalização e a perma -
nente disponibilização, aos órgãos e entidades usuá-
rios, das denominadas Infraestruturas Inteligentes 
da Comunidade;

• o provimento, aos órgãos e entidades da Ad -
ministração Municipal, conforme disciplinado em 
Termo de Adesão à Cidade Inteligente (TACI), dos 
serviços associados à Infovia e à Nuvem Urbana da 
Cidade Inteligente, de modo a habilitar, de modo 
progressivo, iniciativas e projetos relacionados aos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI);

• constituir e administrar, sob a coordenação do 
Órgão Central, o Centro de Inteligência Municipal, 
operacionalizando e mantendo suas funções e dis-
ponibilizando-as aos órgãos e entidades da Admi-
nistração Municipal, conforme disciplinado em 
Termo de Adesão à Cidade Inteligente (TACI);

• garantir e universalizar a conectividade públi -
ca em toda a cidade de Salvador, assumida como 
direito fundamental e instrumento de cidadania na 
Cidade Inteligente de Salvador, a ser massivamente 
ampliada a partir da Infovia da Cidade Inteligente, 
conforme o Objetivo da Cidade Inteligente (OCI) 06, 
previsto neste Plano Diretor;

• planejar e implementar, sob a coordenação do 

Órgão Central, os sistemas de tokens do cidadão, 
bem como explorar, se o caso, na forma da Lei Fede-
ral nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as oportunida-
des de negócio correlatas;

• planejar e implementar, sob a coordenação do 
Órgão Central, e em conjunto com a Guarda Civil 
Municipal, o Sistema de Logística Aérea Municipal 
(SLAM), bem como explorar, se o caso, na forma da 
Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, as 
oportunidades de negócio correlatas;

• prestar, direta ou indiretamente, sob a coorde -
nação do Órgão Central, os serviços da Cidade Inte-
ligente que, conexos aos Objetivos da Cidade Inteli-
gente (OCI), não se insiram no espectro de compe-
tências setoriais dos demais órgãos e entidades da 
Administração Municipal;

• implementar e gerir, sob a coordenação do 
Órgão Central, plataforma de monitoramento dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI), previstos 
neste Plano Diretor, conferindo publicidade, em 
linguagem acessível pela comunidade, às metas e 
iniciativas associadas aos objetivos, formalmente 
aprovadas pelo Conselho Superior;

• implementar e gerir, sob a coordenação do 
Órgão Central, plataforma de monitoramento dos 
indicadores oficiais de inteligência urbana do Muni-
cípio de Salvador, conforme a normalização interna-
cional para cidades e comunidades sustentáveis, de 
forma a possibilitar, em especial, a aferição do 
impacto das iniciativas e projetos previstos no Plano 
Diretor sobre tais indicadores; e

• apoiar, naquilo que se relacionar às suas atri -
buições legais e regimentais, o Órgão Central do Sis-
tema de Gestão e Governança da Cidade Inteligente 
na execução deste Plano Diretor.
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INFRAESTRUTURAS 
INTELIGENTES DA 
COMUNIDADE

HABILITANDO INICIATIVAS
E QUEBRANDO SILOS NA
CIDADE INTELIGENTE

Para a viabilização das Iniciativas da Cidade Inteli-
gente derivadas deste Plano Diretor, passarão a ser 
providas pelo Órgão Central (SEMIT), em colabora-
ção com a SMART, as denominadas “Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade”, caracterizadas, con-
forme a normalização internacional, como “infraes-
truturas com avançado desenvolvimento tecnoló-
gico, a serem projetadas, operadas e mantidas para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
resiliência da comunidade”.

Ao contrário de investimentos setoriais (em mobili-
dade, saúde, educação etc.), tais infraestruturas des-
tinam-se ao atendimento global dos programas e 
projetos da Smart City. A mesma Infovia que atende 
os projetos de inteligência em mobilidade urbana, 
por exemplo, atende iniciativas de telemedicina, 
conectividade nas escolas, postos de saúde, entre 
outras utilidades públicas derivadas dos Objetivos 
da Cidade Inteligente. Trata-se, assim, de um novo 
modelo, que favorece a eficiência dos gastos públi-
cos e estimula a progressiva abertura dos “silos” da 
organização municipal.

No caso da Cidade Inteligente de Salvador, serão 
providas as seguintes infraestruturas, planejadas “by 
design” para as demandas da Smart City:

• Infovia da Cidade Inteligente, infraestrutura de 
rede de comunicação de dados, voz e vídeo (multis-
serviços) de alto desempenho e alta capilaridade 
(mais de 800 km de rede óptica), que proverá 
conectividade e acesso aberto em toda a cidade de 
Salvador, integrando recursos e interconectando 
redes cabeadas e sem fio (Wireless), com altos 
níveis de Cibersegurança. A Infovia da Cidade Inteli-
gente quebra o paradigma da Rede Urbana depen-
dente de fornecedores de varejo, gerando uma base 
sólida de interligação de alto desempenho, capaz de 
garantir operação em crises e integração de serviços 
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municipais, efetivamente constituindo uma infraes-
trutura de base para a Economia Inteligente. Esse 
nível de disponibilidade e abrangência tem a capaci-
dade de integrar o cidadão e fornecer base estável e 
economicamente viável para a democratização do 
acesso digital a todos os grupos sociais do Município 
de Salvador;

• Nuvem Urbana da Cidade Inteligente, projeto 
baseado na requalificação de infraestruturas, ativos, 
processos, recursos humanos e capacidade de gera-
ção de tecnologias da informação baseadas em 
computação em nuvem híbrida. Trata-se de modelo 
que proporcionará aos projetos da Smart City alta 
disponibilidade, flexibilidade, escalabilidade, elastici-
dade, eficiência e agilidade para a geração de solu-
ções inovadoras, viabilizando a adoção de compo-
nentes desenvolvidos em arquitetura de nuvem 
nativa e progressiva abertura de silos digitais. A 
Nuvem Urbana congrega recursos computacionais 
de alto desempenho, compartilhados com todos os 
Órgãos Municipais, e traz um novo modelo de gera-
ção de tecnologias, serviços e Inteligência de Dados. 
O uso responsável de tecnologias de Inteligência 
Artificial, focada em reduzir a distância entre o Cida-
dão e o Poder Público, permitirá a contínua criação 
de novas políticas públicas mais eficientes, e coloca-
rá o Planejamento Inteligente ao alcance de todos; e

• Centro de Inteligência Municipal, compartilhado 
entre todos os órgãos e entidades da PMS, destina-
do à governança da Cidade Inteligente e à gestão, 
operação, monitoramento e controle das Infraestru-
turas Inteligentes da Comunidade. Trata-se de equi-
pamento habilitador da integração das várias tecno-
logias e tipos de dados geridos pela Smart City, e a 
partir do qual as equipes técnicas, recursos e plata-
formas atuarão no gerenciamento transversal das 
redes, dos sistemas, informações e serviços para a 
governança da Cidade Inteligente, favorecendo a 

abertura dos silos digitais e o progressivo atingimen-
to dos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). Alian-
do controle integrado a tecnologias avançadas, o 
Centro de Inteligência ultrapassa o conceito tradi-
cional de Central de Operações, estendendo-se com 
os próprios produtos da Nuvem Urbana, e contando 
com equipamentos como o DataLAB, núcleo de 
Ciência de Dados e Inteligências Artificiais, que con-
tinuamente desenvolve e operacionaliza novas 
formas de tratar os dados da Cidade e melhorar a 
experiência do cidadão

Até o final de 2024, com a implementação 
de mais de 800 km de rede óptica, serão 
conectados à Infovia da Cidade Inteligente 
1.000 (mil) prédios da Prefeitura Municipal, 
incluindo 433 (quatrocentos e trinta e três) 
unidades educacionais e 241 (duzentas e 
quarenta e uma) unidades de saúde. Com 
isso, serão habilitadas dezenas de 
iniciativas nas verticais de educação e 
saúde da Smart City, integrantes dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). 

Além de promover a requalificação de Salvador no 
seu uso da Internet, criando efetivamente um patri-
mônio público de rede óptica urbana de alto valor e 
longevidade, a Infovia da Cidade Inteligente traz em 
sua origem sua própria sustentabilidade, garantindo 
que possa ser operada e mantida constantemente 
atualizada, e garantindo o acesso generalizado e de 
baixo custo a toda a população. Este ambiente de 
acesso universal é elemento essencial para fomentar 
a Economia Inteligente, criando condições para 
novos negócios inovadores, formando um hub tec-
nológico e estimulando a concentração de novos 
negócios baseados em comércio eletrônico, integra-
ção com Ciência & Tecnologia, estimulando a reten-

ção de talentos, o desenvolvimento pessoal e 
humano. 

Além disso, também a partir da implantação da Info-
via da Cidade Inteligente, serão expandidos os 
pontos de acesso de Wi-Fi Conecta Salvador, bem 
como garantidos novos níveis de serviço (velocida-
de, latência, número de usuários conectados) por 
meio dos investimentos programados. A ampliação 
do alcance da Infovia da Cidade Inteligente permiti-
rá, ainda, que as Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade habilitem a implantação de Políticas 
Públicas mais abrangentes, mais eficientes e melho-
res para o cidadão, reduzindo custos e prazos de 
implementação. 

Destaca-se, por fim, que, aliados à capacitação e 
expansão de recursos humanos, os investimentos 
nas Infraestruturas Inteligentes da Comunidade 
garantirão o atingimento de níveis de resiliência e 
segurança cibernética adequados à magnitude do 
programa de Cidade Inteligente de Salvador, entre-
gando-se novos patamares de serviço às iniciativas 
setoriais, como a telemedicina, semaforização inteli-
gente, conectividade pública, educação e acesso, 
mobilidade conectada, entre outros. O investimento 
em infraestruturas que tratam a resiliência ciberné-
tica como foco central é parte integrante das me-
lhores recomendações internacionais e é um obje-
tivo de Governança importante para os próximos 
ciclos de investimento em Cidades Inteligentes.
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INFRAESTRUTURAS 
INTELIGENTES DA 
COMUNIDADE

HABILITANDO INICIATIVAS
E QUEBRANDO SILOS NA
CIDADE INTELIGENTE

Para a viabilização das Iniciativas da Cidade Inteli-
gente derivadas deste Plano Diretor, passarão a ser 
providas pelo Órgão Central (SEMIT), em colabora-
ção com a SMART, as denominadas “Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade”, caracterizadas, con-
forme a normalização internacional, como “infraes-
truturas com avançado desenvolvimento tecnoló-
gico, a serem projetadas, operadas e mantidas para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
resiliência da comunidade”.

Ao contrário de investimentos setoriais (em mobili-
dade, saúde, educação etc.), tais infraestruturas des-
tinam-se ao atendimento global dos programas e 
projetos da Smart City. A mesma Infovia que atende 
os projetos de inteligência em mobilidade urbana, 
por exemplo, atende iniciativas de telemedicina, 
conectividade nas escolas, postos de saúde, entre 
outras utilidades públicas derivadas dos Objetivos 
da Cidade Inteligente. Trata-se, assim, de um novo 
modelo, que favorece a eficiência dos gastos públi-
cos e estimula a progressiva abertura dos “silos” da 
organização municipal.

No caso da Cidade Inteligente de Salvador, serão 
providas as seguintes infraestruturas, planejadas “by 
design” para as demandas da Smart City:

• Infovia da Cidade Inteligente, infraestrutura de 
rede de comunicação de dados, voz e vídeo (multis-
serviços) de alto desempenho e alta capilaridade 
(mais de 800 km de rede óptica), que proverá 
conectividade e acesso aberto em toda a cidade de 
Salvador, integrando recursos e interconectando 
redes cabeadas e sem fio (Wireless), com altos 
níveis de Cibersegurança. A Infovia da Cidade Inteli-
gente quebra o paradigma da Rede Urbana depen-
dente de fornecedores de varejo, gerando uma base 
sólida de interligação de alto desempenho, capaz de 
garantir operação em crises e integração de serviços 
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municipais, efetivamente constituindo uma infraes-
trutura de base para a Economia Inteligente. Esse 
nível de disponibilidade e abrangência tem a capaci-
dade de integrar o cidadão e fornecer base estável e 
economicamente viável para a democratização do 
acesso digital a todos os grupos sociais do Município 
de Salvador;

• Nuvem Urbana da Cidade Inteligente, projeto 
baseado na requalificação de infraestruturas, ativos, 
processos, recursos humanos e capacidade de gera-
ção de tecnologias da informação baseadas em 
computação em nuvem híbrida. Trata-se de modelo 
que proporcionará aos projetos da Smart City alta 
disponibilidade, flexibilidade, escalabilidade, elastici-
dade, eficiência e agilidade para a geração de solu-
ções inovadoras, viabilizando a adoção de compo-
nentes desenvolvidos em arquitetura de nuvem 
nativa e progressiva abertura de silos digitais. A 
Nuvem Urbana congrega recursos computacionais 
de alto desempenho, compartilhados com todos os 
Órgãos Municipais, e traz um novo modelo de gera-
ção de tecnologias, serviços e Inteligência de Dados. 
O uso responsável de tecnologias de Inteligência 
Artificial, focada em reduzir a distância entre o Cida-
dão e o Poder Público, permitirá a contínua criação 
de novas políticas públicas mais eficientes, e coloca-
rá o Planejamento Inteligente ao alcance de todos; e

• Centro de Inteligência Municipal, compartilhado 
entre todos os órgãos e entidades da PMS, destina-
do à governança da Cidade Inteligente e à gestão, 
operação, monitoramento e controle das Infraestru-
turas Inteligentes da Comunidade. Trata-se de equi-
pamento habilitador da integração das várias tecno-
logias e tipos de dados geridos pela Smart City, e a 
partir do qual as equipes técnicas, recursos e plata-
formas atuarão no gerenciamento transversal das 
redes, dos sistemas, informações e serviços para a 
governança da Cidade Inteligente, favorecendo a 

abertura dos silos digitais e o progressivo atingimen-
to dos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). Alian-
do controle integrado a tecnologias avançadas, o 
Centro de Inteligência ultrapassa o conceito tradi-
cional de Central de Operações, estendendo-se com 
os próprios produtos da Nuvem Urbana, e contando 
com equipamentos como o DataLAB, núcleo de 
Ciência de Dados e Inteligências Artificiais, que con-
tinuamente desenvolve e operacionaliza novas 
formas de tratar os dados da Cidade e melhorar a 
experiência do cidadão

Até o final de 2024, com a implementação 
de mais de 800 km de rede óptica, serão 
conectados à Infovia da Cidade Inteligente 
1.000 (mil) prédios da Prefeitura Municipal, 
incluindo 433 (quatrocentos e trinta e três) 
unidades educacionais e 241 (duzentas e 
quarenta e uma) unidades de saúde. Com 
isso, serão habilitadas dezenas de 
iniciativas nas verticais de educação e 
saúde da Smart City, integrantes dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). 

Além de promover a requalificação de Salvador no 
seu uso da Internet, criando efetivamente um patri-
mônio público de rede óptica urbana de alto valor e 
longevidade, a Infovia da Cidade Inteligente traz em 
sua origem sua própria sustentabilidade, garantindo 
que possa ser operada e mantida constantemente 
atualizada, e garantindo o acesso generalizado e de 
baixo custo a toda a população. Este ambiente de 
acesso universal é elemento essencial para fomentar 
a Economia Inteligente, criando condições para 
novos negócios inovadores, formando um hub tec-
nológico e estimulando a concentração de novos 
negócios baseados em comércio eletrônico, integra-
ção com Ciência & Tecnologia, estimulando a reten-

ção de talentos, o desenvolvimento pessoal e 
humano. 

Além disso, também a partir da implantação da Info-
via da Cidade Inteligente, serão expandidos os 
pontos de acesso de Wi-Fi Conecta Salvador, bem 
como garantidos novos níveis de serviço (velocida-
de, latência, número de usuários conectados) por 
meio dos investimentos programados. A ampliação 
do alcance da Infovia da Cidade Inteligente permiti-
rá, ainda, que as Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade habilitem a implantação de Políticas 
Públicas mais abrangentes, mais eficientes e melho-
res para o cidadão, reduzindo custos e prazos de 
implementação. 

Destaca-se, por fim, que, aliados à capacitação e 
expansão de recursos humanos, os investimentos 
nas Infraestruturas Inteligentes da Comunidade 
garantirão o atingimento de níveis de resiliência e 
segurança cibernética adequados à magnitude do 
programa de Cidade Inteligente de Salvador, entre-
gando-se novos patamares de serviço às iniciativas 
setoriais, como a telemedicina, semaforização inteli-
gente, conectividade pública, educação e acesso, 
mobilidade conectada, entre outros. O investimento 
em infraestruturas que tratam a resiliência ciberné-
tica como foco central é parte integrante das me-
lhores recomendações internacionais e é um obje-
tivo de Governança importante para os próximos 
ciclos de investimento em Cidades Inteligentes.
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Para a viabilização das Iniciativas da Cidade Inteli-
gente derivadas deste Plano Diretor, passarão a ser 
providas pelo Órgão Central (SEMIT), em colabora-
ção com a SMART, as denominadas “Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade”, caracterizadas, con-
forme a normalização internacional, como “infraes-
truturas com avançado desenvolvimento tecnoló-
gico, a serem projetadas, operadas e mantidas para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
resiliência da comunidade”.

Ao contrário de investimentos setoriais (em mobili-
dade, saúde, educação etc.), tais infraestruturas des-
tinam-se ao atendimento global dos programas e 
projetos da Smart City. A mesma Infovia que atende 
os projetos de inteligência em mobilidade urbana, 
por exemplo, atende iniciativas de telemedicina, 
conectividade nas escolas, postos de saúde, entre 
outras utilidades públicas derivadas dos Objetivos 
da Cidade Inteligente. Trata-se, assim, de um novo 
modelo, que favorece a eficiência dos gastos públi-
cos e estimula a progressiva abertura dos “silos” da 
organização municipal.

No caso da Cidade Inteligente de Salvador, serão 
providas as seguintes infraestruturas, planejadas “by 
design” para as demandas da Smart City:

• Infovia da Cidade Inteligente, infraestrutura de 
rede de comunicação de dados, voz e vídeo (multis-
serviços) de alto desempenho e alta capilaridade 
(mais de 800 km de rede óptica), que proverá 
conectividade e acesso aberto em toda a cidade de 
Salvador, integrando recursos e interconectando 
redes cabeadas e sem fio (Wireless), com altos 
níveis de Cibersegurança. A Infovia da Cidade Inteli-
gente quebra o paradigma da Rede Urbana depen-
dente de fornecedores de varejo, gerando uma base 
sólida de interligação de alto desempenho, capaz de 
garantir operação em crises e integração de serviços 

municipais, efetivamente constituindo uma infraes-
trutura de base para a Economia Inteligente. Esse 
nível de disponibilidade e abrangência tem a capaci-
dade de integrar o cidadão e fornecer base estável e 
economicamente viável para a democratização do 
acesso digital a todos os grupos sociais do Município 
de Salvador;

• Nuvem Urbana da Cidade Inteligente, projeto 
baseado na requalificação de infraestruturas, ativos, 
processos, recursos humanos e capacidade de gera-
ção de tecnologias da informação baseadas em 
computação em nuvem híbrida. Trata-se de modelo 
que proporcionará aos projetos da Smart City alta 
disponibilidade, flexibilidade, escalabilidade, elastici-
dade, eficiência e agilidade para a geração de solu-
ções inovadoras, viabilizando a adoção de compo-
nentes desenvolvidos em arquitetura de nuvem 
nativa e progressiva abertura de silos digitais. A 
Nuvem Urbana congrega recursos computacionais 
de alto desempenho, compartilhados com todos os 
Órgãos Municipais, e traz um novo modelo de gera-
ção de tecnologias, serviços e Inteligência de Dados. 
O uso responsável de tecnologias de Inteligência 
Artificial, focada em reduzir a distância entre o Cida-
dão e o Poder Público, permitirá a contínua criação 
de novas políticas públicas mais eficientes, e coloca-
rá o Planejamento Inteligente ao alcance de todos; e

• Centro de Inteligência Municipal, compartilhado 
entre todos os órgãos e entidades da PMS, destina-
do à governança da Cidade Inteligente e à gestão, 
operação, monitoramento e controle das Infraestru-
turas Inteligentes da Comunidade. Trata-se de equi-
pamento habilitador da integração das várias tecno-
logias e tipos de dados geridos pela Smart City, e a 
partir do qual as equipes técnicas, recursos e plata-
formas atuarão no gerenciamento transversal das 
redes, dos sistemas, informações e serviços para a 
governança da Cidade Inteligente, favorecendo a 

abertura dos silos digitais e o progressivo atingimen-
to dos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). Alian-
do controle integrado a tecnologias avançadas, o 
Centro de Inteligência ultrapassa o conceito tradi-
cional de Central de Operações, estendendo-se com 
os próprios produtos da Nuvem Urbana, e contando 
com equipamentos como o DataLAB, núcleo de 
Ciência de Dados e Inteligências Artificiais, que con-
tinuamente desenvolve e operacionaliza novas 
formas de tratar os dados da Cidade e melhorar a 
experiência do cidadão

Até o final de 2024, com a implementação 
de mais de 800 km de rede óptica, serão 
conectados à Infovia da Cidade Inteligente 
1.000 (mil) prédios da Prefeitura Municipal, 
incluindo 433 (quatrocentos e trinta e três) 
unidades educacionais e 241 (duzentas e 
quarenta e uma) unidades de saúde. Com 
isso, serão habilitadas dezenas de 
iniciativas nas verticais de educação e 
saúde da Smart City, integrantes dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). 

Além de promover a requalificação de Salvador no 
seu uso da Internet, criando efetivamente um patri-
mônio público de rede óptica urbana de alto valor e 
longevidade, a Infovia da Cidade Inteligente traz em 
sua origem sua própria sustentabilidade, garantindo 
que possa ser operada e mantida constantemente 
atualizada, e garantindo o acesso generalizado e de 
baixo custo a toda a população. Este ambiente de 
acesso universal é elemento essencial para fomentar 
a Economia Inteligente, criando condições para 
novos negócios inovadores, formando um hub tec-
nológico e estimulando a concentração de novos 
negócios baseados em comércio eletrônico, integra-
ção com Ciência & Tecnologia, estimulando a reten-

ção de talentos, o desenvolvimento pessoal e 
humano. 

Além disso, também a partir da implantação da Info-
via da Cidade Inteligente, serão expandidos os 
pontos de acesso de Wi-Fi Conecta Salvador, bem 
como garantidos novos níveis de serviço (velocida-
de, latência, número de usuários conectados) por 
meio dos investimentos programados. A ampliação 
do alcance da Infovia da Cidade Inteligente permiti-
rá, ainda, que as Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade habilitem a implantação de Políticas 
Públicas mais abrangentes, mais eficientes e melho-
res para o cidadão, reduzindo custos e prazos de 
implementação. 

Destaca-se, por fim, que, aliados à capacitação e 
expansão de recursos humanos, os investimentos 
nas Infraestruturas Inteligentes da Comunidade 
garantirão o atingimento de níveis de resiliência e 
segurança cibernética adequados à magnitude do 
programa de Cidade Inteligente de Salvador, entre-
gando-se novos patamares de serviço às iniciativas 
setoriais, como a telemedicina, semaforização inteli-
gente, conectividade pública, educação e acesso, 
mobilidade conectada, entre outros. O investimento 
em infraestruturas que tratam a resiliência ciberné-
tica como foco central é parte integrante das me-
lhores recomendações internacionais e é um obje-
tivo de Governança importante para os próximos 
ciclos de investimento em Cidades Inteligentes.
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Para a viabilização das Iniciativas da Cidade Inteli-
gente derivadas deste Plano Diretor, passarão a ser 
providas pelo Órgão Central (SEMIT), em colabora-
ção com a SMART, as denominadas “Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade”, caracterizadas, con-
forme a normalização internacional, como “infraes-
truturas com avançado desenvolvimento tecnoló-
gico, a serem projetadas, operadas e mantidas para 
contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
resiliência da comunidade”.

Ao contrário de investimentos setoriais (em mobili-
dade, saúde, educação etc.), tais infraestruturas des-
tinam-se ao atendimento global dos programas e 
projetos da Smart City. A mesma Infovia que atende 
os projetos de inteligência em mobilidade urbana, 
por exemplo, atende iniciativas de telemedicina, 
conectividade nas escolas, postos de saúde, entre 
outras utilidades públicas derivadas dos Objetivos 
da Cidade Inteligente. Trata-se, assim, de um novo 
modelo, que favorece a eficiência dos gastos públi-
cos e estimula a progressiva abertura dos “silos” da 
organização municipal.

No caso da Cidade Inteligente de Salvador, serão 
providas as seguintes infraestruturas, planejadas “by 
design” para as demandas da Smart City:

• Infovia da Cidade Inteligente, infraestrutura de 
rede de comunicação de dados, voz e vídeo (multis-
serviços) de alto desempenho e alta capilaridade 
(mais de 800 km de rede óptica), que proverá 
conectividade e acesso aberto em toda a cidade de 
Salvador, integrando recursos e interconectando 
redes cabeadas e sem fio (Wireless), com altos 
níveis de Cibersegurança. A Infovia da Cidade Inteli-
gente quebra o paradigma da Rede Urbana depen-
dente de fornecedores de varejo, gerando uma base 
sólida de interligação de alto desempenho, capaz de 
garantir operação em crises e integração de serviços 

municipais, efetivamente constituindo uma infraes-
trutura de base para a Economia Inteligente. Esse 
nível de disponibilidade e abrangência tem a capaci-
dade de integrar o cidadão e fornecer base estável e 
economicamente viável para a democratização do 
acesso digital a todos os grupos sociais do Município 
de Salvador;

• Nuvem Urbana da Cidade Inteligente, projeto 
baseado na requalificação de infraestruturas, ativos, 
processos, recursos humanos e capacidade de gera-
ção de tecnologias da informação baseadas em 
computação em nuvem híbrida. Trata-se de modelo 
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disponibilidade, flexibilidade, escalabilidade, elastici-
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governança da Cidade Inteligente, favorecendo a 

abertura dos silos digitais e o progressivo atingimen-
to dos Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). Alian-
do controle integrado a tecnologias avançadas, o 
Centro de Inteligência ultrapassa o conceito tradi-
cional de Central de Operações, estendendo-se com 
os próprios produtos da Nuvem Urbana, e contando 
com equipamentos como o DataLAB, núcleo de 
Ciência de Dados e Inteligências Artificiais, que con-
tinuamente desenvolve e operacionaliza novas 
formas de tratar os dados da Cidade e melhorar a 
experiência do cidadão

Até o final de 2024, com a implementação 
de mais de 800 km de rede óptica, serão 
conectados à Infovia da Cidade Inteligente 
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incluindo 433 (quatrocentos e trinta e três) 
unidades educacionais e 241 (duzentas e 
quarenta e uma) unidades de saúde. Com 
isso, serão habilitadas dezenas de 
iniciativas nas verticais de educação e 
saúde da Smart City, integrantes dos 
Objetivos da Cidade Inteligente (OCI). 

Além de promover a requalificação de Salvador no 
seu uso da Internet, criando efetivamente um patri-
mônio público de rede óptica urbana de alto valor e 
longevidade, a Infovia da Cidade Inteligente traz em 
sua origem sua própria sustentabilidade, garantindo 
que possa ser operada e mantida constantemente 
atualizada, e garantindo o acesso generalizado e de 
baixo custo a toda a população. Este ambiente de 
acesso universal é elemento essencial para fomentar 
a Economia Inteligente, criando condições para 
novos negócios inovadores, formando um hub tec-
nológico e estimulando a concentração de novos 
negócios baseados em comércio eletrônico, integra-
ção com Ciência & Tecnologia, estimulando a reten-

ção de talentos, o desenvolvimento pessoal e 
humano. 

Além disso, também a partir da implantação da Info-
via da Cidade Inteligente, serão expandidos os 
pontos de acesso de Wi-Fi Conecta Salvador, bem 
como garantidos novos níveis de serviço (velocida-
de, latência, número de usuários conectados) por 
meio dos investimentos programados. A ampliação 
do alcance da Infovia da Cidade Inteligente permiti-
rá, ainda, que as Infraestruturas Inteligentes da 
Comunidade habilitem a implantação de Políticas 
Públicas mais abrangentes, mais eficientes e melho-
res para o cidadão, reduzindo custos e prazos de 
implementação. 

Destaca-se, por fim, que, aliados à capacitação e 
expansão de recursos humanos, os investimentos 
nas Infraestruturas Inteligentes da Comunidade 
garantirão o atingimento de níveis de resiliência e 
segurança cibernética adequados à magnitude do 
programa de Cidade Inteligente de Salvador, entre-
gando-se novos patamares de serviço às iniciativas 
setoriais, como a telemedicina, semaforização inteli-
gente, conectividade pública, educação e acesso, 
mobilidade conectada, entre outros. O investimento 
em infraestruturas que tratam a resiliência ciberné-
tica como foco central é parte integrante das me-
lhores recomendações internacionais e é um obje-
tivo de Governança importante para os próximos 
ciclos de investimento em Cidades Inteligentes.
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PRIVACIDADE E
SEGURANÇA
CIBERNÉTICA

GARANTINDO DIREITOS
FUNDAMENTAIS NA CIDADE
INTELIGENTE

Como visto nos Objetivos da Cidade Inteligente, 
especialmente no OCI 01 - Cidade Data-Driven, pre-
tende-se reformular por completo, a partir das ações 
e iniciativas do PDTCI, a forma como a PMS lida com 
os diversos fenômenos urbanos geradores de dados 
e informações, bem como o processo de extração 
de insights para tomada de decisões afetas a cada 
serviço municipal.

Contudo, de modo a garantir que a Smart City e suas 
iniciativas estejam permanentemente em consonân-
cia com a legislação e as melhores práticas interna-
cionais, todos os projetos sob o PDTCI deverão ser 
estruturados, contratados e executados em obser-
vância a uma nova Política de Privacidade e Segu-
rança Cibernética da Cidade Inteligente (PPSCCI), 
destinada à garantia de observância de rígidos 
padrões de privacidade, segurança da informação, 
segurança cibernética e resiliência cibernética, cuja 
observância será mandatória por parte de fornece-
dores e prestadores de serviços da Cidade Inteligen-
te, assim como pelos órgãos e entidades da Admi-
nistração Municipal.

As Iniciativas da Cidade Inteligente deverão ser, logo 
em sua fase de concepção, enquadradas nas deno-
minadas “classes de risco cibernético”, fixando-se 
requisitos específicos para cada classe das diversas 
soluções da Cidade Inteligente de Salvador, confor-
me as características, ameaças e impactos vislum-
brados em cada caso, consideradas as particularida-
des dos serviços envolvidos.

Nesse sentido, a Política de Privacidade e Segurança 
Cibernética da Cidade Inteligente (PPSCCI) contem-
plará os processos, normas, requisitos, elementos de 
governança, bem como orientações de melhores 
práticas a seus destinatários, sob abordagem tridi-
mensional que considera:

PRIVACIDADE E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

(i) os aspectos relacionados à legislação de prote-
ção de dados pessoais, à privacidade e à segurança 
da informação nas Iniciativas da Cidade Inteligente, 
assim como na implementação das Infraestruturas 
Inteligentes da Comunidade;

(ii) os aspectos relacionados à segurança cibernéti-
ca nas Iniciativas da Cidade Inteligente, assim como 
na implementação das Infraestruturas Inteligentes 
da Comunidade; e

(iii) os aspectos relacionados à resiliência cibernéti-
ca nas Iniciativas da Cidade Inteligente, assim como 
na implementação das Infraestruturas Inteligentes 
da Comunidade.

Além disso, todos os projetos associados às Iniciati-
vas da Cidade Inteligente deverão ser instruídos, em 
sua fase de modelagem, com o denominado Relató-
rio de Impacto de Privacidade e Segurança Ciber-
nética da Cidade Inteligente, contendo a análise de 
aderência do respectivo projeto às disposições da 
Política de Privacidade e Segurança Cibernética da 
Cidade Inteligente (PPSCCI) aplicáveis à respectiva 
classe de risco.

Por fim, os projetos associados às Iniciativas da 
Cidade Inteligente que envolverem o uso de siste-
mas de inteligência artificial deverão ser instruídos, 
em sua fase de modelagem, com o denominado 
Relatório de Impacto de Inteligência Artificial da 
Cidade Inteligente, contendo a análise de aderência 
do respectivo projeto às diretrizes e princípios fixa-
dos pelo Órgão Central, bem como pela legislação 
federal aplicável (atualmente em fase de tramita-
ção).

O tratamento das tecnologias de Inteligência Artifi-
cial está evoluindo em toda a Comunidade Interna-
cional, com especial atenção aos riscos associados à 

Privacidade e Segurança, quando de sua utilização 
pelo Poder Público e sua integração aos sistemas de 
administração e acesso dos equipamentos públicos. 
A construção de um ambiente seguro de responsa-
bilidade dos Agentes de Inteligência Artificial, como 
identificados na legislação federal em discussão no 
Congresso, e o Relatório de Impacto de Inteligência 
Artificial da Cidade Inteligente são elementos alinha-
dos com objetivos de Governança, de garantia e pre-
servação de Direitos do Cidadão, e é um ponto de 
destaque na abordagem adotada por Salvador no 
panorama atual das Cidades Inteligentes.
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sua fase de modelagem, com o denominado Relató-
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Política de Privacidade e Segurança Cibernética da 
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do respectivo projeto às diretrizes e princípios fixa-
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federal aplicável (atualmente em fase de tramita-
ção).

O tratamento das tecnologias de Inteligência Artifi-
cial está evoluindo em toda a Comunidade Interna-
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Privacidade e Segurança, quando de sua utilização 
pelo Poder Público e sua integração aos sistemas de 
administração e acesso dos equipamentos públicos. 
A construção de um ambiente seguro de responsa-
bilidade dos Agentes de Inteligência Artificial, como 
identificados na legislação federal em discussão no 
Congresso, e o Relatório de Impacto de Inteligência 
Artificial da Cidade Inteligente são elementos alinha-
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servação de Direitos do Cidadão, e é um ponto de 
destaque na abordagem adotada por Salvador no 
panorama atual das Cidades Inteligentes.
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PROGRAMA
SANDBOX
SALVADOR

REDUZINDO A ASSIMETRIA
DE CONHECIMENTO E
APROXIMANDO PODER
PÚBLICO E GOVTECHS

Como um dos principais instrumentos para a con-
cretização progressiva dos Objetivos da Cidade 
Inteligente, será implementado, no âmbito do Plano 
de Smart City de Salvador, o Programa Sandbox 
Salvador, destinado à redução da assimetria de 
conhecimento entre o Poder Público Municipal e as 
empresas de base tecnológica, startups e ecossiste-
ma de inovação em geral, acerca de técnicas, tecno-
logias e modelos de negócio inovadores que guar-
dem relação com as linhas de ação fixadas neste 
Plano Diretor.

No Sandbox, adota-se como ferramenta a experi-
mentação em ambiente urbano real, mediante o 
cumprimento de critérios e de limites previamente 
estabelecidos e por meio de procedimento facilita-
do, com condições especiais simplificadas. Trata-se 
de modelo previsto no Marco Legal das Startups e 
do Empreendedorismo Inovador (Lei Complementar 
Federal nº 182/21), e que permite (i) às startups: a 
extração de evidências acerca do comportamento e 
dos impactos da solução, inclusive e especialmente 
para fins de aprimoramentos dos produtos ou servi-
ços ofertados; e (ii) ao Poder Público Municipal: a 
capacitação dos servidores, o aprimoramento dos 
esquemas de avaliação de resultados, além da redu-
ção das incertezas quanto aos impactos e ao melhor 
tratamento normativo para os temas e questões 
subjacentes à solução inovadora, incrementando-se 
a qualidade das contratações públicas subsequen-
tes e de sua regulação, assim como a atualização e a 
colmatação de lacunas na legislação, regulamenta-
ção e regulação municipais.

O polígono do bairro do Comércio, delimitado no 
Anexo Único da Lei Municipal nº 9.534, de 11 de 
agosto de 2020 (Política Municipal de Inovação), 
será o primeiro ambiente experimental do Programa 
Sandbox Salvador, sendo que, após estudos voca-
cionais, outros bairros, ruas e pontos da cidade de 

PROGRAMA SANDBOX SALVADOR

Salvador poderão também integrar o Programa, nas 
temáticas indicadas nos Chamamentos Públicos.

Tais Chamamentos apresentarão as condições, os 
requisitos e os critérios de seleção de propostas 
para cada um dos ciclos de experimentação, os 
quais terão o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme o pleito formulado pelo agente 
interessado.
Além disso, os Editais de Chamamento Público do 

Programa Sandbox Salvador também estabelecerão 
os critérios e as condições para a concessão, às star-
tups e empresas de base tecnológica selecionadas 
para atuação nos ambientes sandbox, dos incenti-
vos fiscais instituídos pela Lei Municipal nº 9.534, 
de 11 de agosto de 2020 (Política Municipal de Ino-
vação), podendo abranger:

o a redução da alíquota de 5% (cinco por cento) 
para 2% (dois por cento) do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os 
serviços prestados pelo agente autorizado, enquan-
to vigorar a Autorização de Instalação e Operação 
em Caráter Experimental;

o a redução de 50% (cinquenta por cento) do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel onde o 
agente autorizado desenvolva ou venha a desenvol-
ver suas atividades, por 05 (cinco) anos, desde que 
localizado em ambiente sandbox;

o a isenção do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos (ITIV) incidente sobre a aquisição de imóvel 
onde a empresa venha a desenvolver suas ativida-
des, desde que localizado em ambiente sandbox;

o a isenção do Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços 
de execução de obras de construção civil relativas à 
edificação, restauração, recuperação, reforma e con-
servação do imóvel onde a empresa desenvolva ou 
venha desenvolver suas atividades, desde que locali-
zado em ambiente sandbox;

o a isenção da Taxa de Fiscalização do Funcio-
namento (TFF), enquanto vigorar a Autorização de 
Instalação e Operação em Caráter Experimental;
o a isenção da Taxa de Licença de Localização 
(TLL), enquanto vigorar a Autorização de Instalação 

e Operação em Caráter Experimental;

o a isenção da Taxa de Vigilância Sanitária, 
desde que se trate de desenvolvimento de tecnolo-
gias limpas, e enquanto vigorar a Autorização de 
Instalação e Operação em Caráter Experimental; e

o o diferimento do pagamento do valor do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) mensal devido pelo agente autorizado, na 
forma e condições definidas pelo inc. VIII do art. 44 
da Lei Municipal nº 9.534, de 11 de agosto de 2020 
(Política Municipal de Inovação).

Por fim, como uma das grandes inovações trazidas 
pela Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho 
de 2021 (Marco Legal das Startups e do Empreende-
dorismo Inovador), poderá ser determinada a sus-
pensão, no âmbito das experimentações autoriza-
das no Programa Sandbox Salvador, da incidência 
de normas municipais, de acordo com as caracte-
rísticas e demandas da solução tecnológica e/ou 
do modelo de negócios a ser experimentado, 
desde que configurado, de modo inequívoco, o cará-
ter inovador, e sempre mediante o cumprimento de 
critérios e limites previamente estabelecidos em 
Edital de Chamamento Público, bem como nos atos 
do Comitê Gestor do Programa, a ser constituído 
pelo Poder Executivo Municipal.
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a qualidade das contratações públicas subsequen-
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ção e regulação municipais.

O polígono do bairro do Comércio, delimitado no 
Anexo Único da Lei Municipal nº 9.534, de 11 de 
agosto de 2020 (Política Municipal de Inovação), 
será o primeiro ambiente experimental do Programa 
Sandbox Salvador, sendo que, após estudos voca-
cionais, outros bairros, ruas e pontos da cidade de 

Salvador poderão também integrar o Programa, nas 
temáticas indicadas nos Chamamentos Públicos.

Tais Chamamentos apresentarão as condições, os 
requisitos e os critérios de seleção de propostas 
para cada um dos ciclos de experimentação, os 
quais terão o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme o pleito formulado pelo agente 
interessado.
Além disso, os Editais de Chamamento Público do 

PROGRAMA SANDBOX SALVADOR

Programa Sandbox Salvador também estabelecerão 
os critérios e as condições para a concessão, às star-
tups e empresas de base tecnológica selecionadas 
para atuação nos ambientes sandbox, dos incenti-
vos fiscais instituídos pela Lei Municipal nº 9.534, 
de 11 de agosto de 2020 (Política Municipal de Ino-
vação), podendo abranger:

o a redução da alíquota de 5% (cinco por cento) 
para 2% (dois por cento) do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os 
serviços prestados pelo agente autorizado, enquan-
to vigorar a Autorização de Instalação e Operação 
em Caráter Experimental;

o a redução de 50% (cinquenta por cento) do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel onde o 
agente autorizado desenvolva ou venha a desenvol-
ver suas atividades, por 05 (cinco) anos, desde que 
localizado em ambiente sandbox;

o a isenção do Imposto de Transmissão Inter 
Vivos (ITIV) incidente sobre a aquisição de imóvel 
onde a empresa venha a desenvolver suas ativida-
des, desde que localizado em ambiente sandbox;

o a isenção do Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços 
de execução de obras de construção civil relativas à 
edificação, restauração, recuperação, reforma e con-
servação do imóvel onde a empresa desenvolva ou 
venha desenvolver suas atividades, desde que locali-
zado em ambiente sandbox;

o a isenção da Taxa de Fiscalização do Funcio-
namento (TFF), enquanto vigorar a Autorização de 
Instalação e Operação em Caráter Experimental;
o a isenção da Taxa de Licença de Localização 
(TLL), enquanto vigorar a Autorização de Instalação 

e Operação em Caráter Experimental;

o a isenção da Taxa de Vigilância Sanitária, 
desde que se trate de desenvolvimento de tecnolo-
gias limpas, e enquanto vigorar a Autorização de 
Instalação e Operação em Caráter Experimental; e

o o diferimento do pagamento do valor do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) mensal devido pelo agente autorizado, na 
forma e condições definidas pelo inc. VIII do art. 44 
da Lei Municipal nº 9.534, de 11 de agosto de 2020 
(Política Municipal de Inovação).

Por fim, como uma das grandes inovações trazidas 
pela Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho 
de 2021 (Marco Legal das Startups e do Empreende-
dorismo Inovador), poderá ser determinada a sus-
pensão, no âmbito das experimentações autoriza-
das no Programa Sandbox Salvador, da incidência 
de normas municipais, de acordo com as caracte-
rísticas e demandas da solução tecnológica e/ou 
do modelo de negócios a ser experimentado, 
desde que configurado, de modo inequívoco, o cará-
ter inovador, e sempre mediante o cumprimento de 
critérios e limites previamente estabelecidos em 
Edital de Chamamento Público, bem como nos atos 
do Comitê Gestor do Programa, a ser constituído 
pelo Poder Executivo Municipal.
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agosto de 2020 (Política Municipal de Inovação), 
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Por fim, como uma das grandes inovações trazidas 
pela Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho 
de 2021 (Marco Legal das Startups e do Empreende-
dorismo Inovador), poderá ser determinada a sus-
pensão, no âmbito das experimentações autoriza-
das no Programa Sandbox Salvador, da incidência 
de normas municipais, de acordo com as caracte-
rísticas e demandas da solução tecnológica e/ou 
do modelo de negócios a ser experimentado, 
desde que configurado, de modo inequívoco, o cará-
ter inovador, e sempre mediante o cumprimento de 
critérios e limites previamente estabelecidos em 
Edital de Chamamento Público, bem como nos atos 
do Comitê Gestor do Programa, a ser constituído 
pelo Poder Executivo Municipal.
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