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Uma ação que alia economia e sustentabilidade e que 
deverá, inclusive, impactar positivamente na geração 
de emprego e renda em Salvador foi lançado pela 
Prefeitura em dezembro (2018). É o iPtU Amarelo, 
certificação sustentável que incentiva proprietários de 
residências e condomínios de casas a implantarem 
o sistema de geração de energia solar fotovoltaica. O 
decreto de implantação do incentivo fiscal foi assina-
do pelo prefeito aCM Neto e acompanhado por repre-
sentantes dos setores imobiliário e de energia solar.

A iniciativa é gerenciada pela Secretaria Municipal 
de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SeCiS), 
em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda 
(SeFaZ) e a Coelba, e é uma das ações do programa 
Salvador 360, eixo Cidade Sustentável. Além disso, 
o desenvolvimento do decreto que instituiu o iPtU 
Amarelo contou com a participação de entidades do 
setor, como a Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar).

como funciona

Com o iPtU Amarelo, o cidadão ganha descontos no 
imposto de acordo com a produção e o consumo 
do sistema de energia fotovoltaica da residência. O 
funcionamento ocorre da seguinte maneira: o pro-
prietário da unidade imobiliária que possua ou deseje 
instalar o sistema de geração própria de energia solar 
fotovoltaica deverá aderir ao programa para ter direito 
ao desconto.

A energia fotovoltaica produzida pelo sistema 
deverá corresponder a um percentual mínimo con-
sumido pelo imóvel, que será enquadrado em uma 
das três categorias: Ouro, Prata ou Bronze. Para a 
categoria Ouro, por exemplo, é necessário que a gera-
ção de energia fotovoltaica seja correspondente a, no 
mínimo, 90% do que é consumido. O desconto, neste 
caso, será de 10% no valor do iPtU.

A categoria Prata é destinada a sistema de geração 

MAIS SOL, 
MENOS IPTU
DeSContoS no iPtU PaRa 
QUeM aDotaR eneRGia SolaR 
FotoVoltaiCa eM SalVaDoR

assista
20.12.2018 
TV Record – 
Descontos de 
10% no IPTU 
para uso de 
energia solar

20.12.2018  
TV Aratu  – 
AN Notícias – 
IPTU Amarelo  
– Casas com 
energia 
solar terão 
descontos

06.11.2017  
Band Cidade  
– SALVADOR 
360 SUSTEN-
TABILIDADE

06.11.2017  
TV Bahia 
– BA TV – 
CIDADE AR-
VORIZADA

2017 – TV 
Bahia – 
Bahia Meio 
Dia – Cidade 
sustentável – 
Salvador 360.
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CateGoRia 
oURo

CateGoRia 
PRata

CateGoRia 
BRonZe

de energia fotovoltaica correspondente a, no mínimo, 
70% do consumo, com desconto de 7% no imposto. 
Por fim, a categoria Bronze vai englobar sistema de 
geração de energia fotovoltaica que corresponda a, no 
mínimo, 50% do que é consumido. O desconto será, 
então, de 5% no valor do iPtU. O benefício fiscal terá 
vigência a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao 
de emissão do certificado, caso o mesmo seja conce-
dido até o mês de outubro.

critérios e documentação

No caso de unidades imobiliárias que desejem 
instalar o sistema ou que o mesmo opere por um 
período inferior a um ano, será necessário completar 
três meses de operação, além de apresentar o projeto 
e o memorial descritivo do sistema para só então ser 
verificado o percentual de utilização de energia solar 
fotovoltaica e correspondente categoria de enquadra-
mento.

O proprietário do imóvel que desejar obter o iPtU 
Amarelo deverá apresentar à Secis os seguintes 
documentos: Anexos I e ii devidamente preenchidos 
e assinados, Certidão Negativa de Débitos Tributários 
Municipais, Declaração de Quitação Anual de Débitos 
da Coelba, Relatório de Faturamento de Micro Gera-
ção emitido pela Coelba e Declaração de Conexão do 
Sistema de Geração para Compensação de Energia 
emitida pela Coelba. Todos os dados serão analisados 
pela Secis e, caso os critérios sejam atendidos, será 
concedido o certificado e correspondente desconto 
no valor do iPtU.

10%

7%

5%

de desconto

de desconto

de desconto

O benefício fiscal terá 
vigência a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao 
de emissão do certificado, 
caso o mesmo seja conce-
dido até o mês de outubro. 
Quem recebe outros bene-
fícios, a exemplo do IPTU 
Verde, não terá direito ao 
IPTU Amarelo.
Para mais informações 
a respeito do programa 
IPTU Amarelo, acesse o site 
www.iptuamarelo.salvador.
ba.gov.br.

 21 casas 
contempladas: 
13 na categoria 
Ouro, 7 na 
categoria Prata 
e 1 na categoria 
bronze.
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A Prefeitura de Salvador é pioneira e inovadora na formatação de editais de 
aceleração para soluções com inovação tecnológica que contribuam com o en-
frentamento de desafios socioambientais na cidade. Estabelecendo em 2017, 
uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SeBRae) e o Servi-
ço Social da Indústria (SeSi), a Prefeitura passou a ser uma Instituição Âncora, 
através da Categoria C do Edital de Inovação para a Indústria, promovido por 
essas instituições, permitindo, de forma inovadora, a realização de chamadas 
e editais.

Três chamadas temáticas já foram lançadas: Cidade Inteligente, em parce-
ria com a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (CoGel), Cidade 
Resiliente, em parceria com Resource it Solutions, Cidade Sustentável, em 
parceria com a Construtora Civil.

O edital estabelece que os projetos recebem até R$ 150.000,00 (Cento e 
Cinquenta Mil) terão os recursos divididos em três partes iguais: uma ban-
cada pelo Sebrae, outra pelo Senai e a terceira pela Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SeCiS). A 
Prefeitura disponibilizou R$ 1 milhão para a aceleração de soluções e o desen-
volvimento das startups, enquanto Senai e Sebrae farão um aporte de mais R$ 
2 milhões.

O convênio tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de novos pro-
dutos, processos e serviços inovadores voltados às problemáticas urbanas. 
Uma cidade inteligente, resiliente, e sustentável promove qualidade de vida 
para seus cidadãos. Para isso acontecer, o ideal é que poder público, inicia-
tiva privada e sociedade civil trabalhem juntos. Nesse sentido, Salvador tem 
investido para atrair startups e, ao mesmo tempo, se torna o laboratório para 
empreendedores desenvolverem as suas ideias.

Todo esse movimento da Prefeitura contou com a parceria de outros órgãos 
da gestão municipal da além da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência (Secis), como a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria 
Municipal de Educação (Smed), Codesal, Transalvador, Fundação Mario Leal 
Ferreira, Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Secretaria de Manuten-
ção da Cidade (Seman), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e 
Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Secretaria Municipal de Mobilidade 
(Semob), liMPURB.

ACELERANDO
ConVÊnio entRe PReFeitURa 
e Senai-CiMateC GaRanteM 3 
MilHÕeS De inVeStiMentoS 
PaRa aCeleRaÇÃo De 
StaRtUPS e SolUÇÕeS PaRa a 
CiDaDe

Chamadas: 
Cidade 
Inteligente, 
Cidade 
Resiliente 
e Cidade 
Sustentável. 
19 startups 
aceleradas e 
3 milhões de 
investimentos
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CHaMaDa 
CiDaDe 
inteliente

Realizada em setembro de 2017, a Chamada Cidade Inteligente captou dez startups 
com foco em tornar a infraestrutura e os serviços da cidade mais inteligentes, interligados e efi-
cientes. Destas, sete avançaram, definiram os seus respectivos MVP’s (Produto Mínimo Viável), 
desenvolveram protótipos e testaram.

Go On conecta, por 
meio de uma plataforma 
digital e aplicativo para 
smartphone, turistas e 
guias turísticos da cidade, 
permitindo a contratação 
de pacotes de passeios, 
atividades e experiências.

Mini Maker Lab Facilita 
o ensino de microeletrônica, 
automação e robótica nas 
escolas, a partir de um mini-
laboratório. O protótipo visa 
estimular a aprendizagem 
de forma lúdica, simplifi-
cando a linguagem de pro-
gramação para as crianças, 
se baseando em resolução 
de problemas do cotidiano 
e possibilitando o ensino de 
robótica a baixo custo, além 
de oferecer suporte por meio 
de um portal educacional 
com ampla variedade de 
atividades livres.

Mosquito Zero platafor-
ma de soluções tecnológi-
cas para melhor controle 

e diagnóstico de focos do 
Aedes aegypti e moni-
toramento das doenças 
relacionadas. O protótipo 
é um software (chatbot), 
tecnologia automatizada 
de conversas, capaz de 
interagir com os usuários 
do facebook, aplicativos e 
ambientes web, de forma 
inteligente e humanizada, 
respondendo e orientando-
-os a respeito das principais 
informações e soluções 
ligados ao mosquito Aedes 
aegypti e suas patologias.

REP Educa plataforma 
online de aprendizagem 
adaptativa que utiliza 
recursos de jogos para dar 
suporte à professores no 
ensino da Matemática e 
aumentar o rendimento 
escolar dos alunos. O 
protótipo é uma platafor-
ma digital adaptativa e 
gamificada para identifica-
ção, acompanhamento e 
promoção do desempenho 

do estudante por meio 
de programas de estudos 
organizados por perfil de 
aprendizagem.

Smart Gov plataforma de 
gestão e monitoramento 
energético para redução de 
despesas de órgãos públicos 
e empresas com energia 
elétrica. O protótipo conta 
com um sistema operacional 
de gerenciamento e monito-
ramento de energia elétrica 
online desenvolvido para ser 
instalado em paralelo com 
a rede elétrica monofásica, 
bifásica ou trifásica.

Smart Traffic solução que 
propõe apoiar na tomada 
de decisão de gestores de 
trânsito quanto à mobili-
dade do pedestre, baseado 
em dados coletados pelo 
sistema, focando prin-
cipalmente no objetivo 
de alcançar ausência de 
acidentes com pedestres, 
e bem-estar no desloca-

mento. O protótipo é um 
sistema com câmeras 
móveis instaladas próximo 
ao semáforo para análise 
comportamental, através 
de visão computacional, de 
um dos atores da mobili-
dade ativa (pedestres) nas 
cidades, munido de um 
software inteligente que irá 
processar os dados recebi-
dos das câmeras e prover 
relatórios aos gestores de 
segurança no trânsito.

Ti Mob solução que 
propõe automatizar o 
processo de conferência de 
regularidade dos veículos 
estacionados na Zona 
Azul, por um sistema 
inteligente de vigilância. O 
sistema prototipado vai, 
através de câmeras OCR 
com capacidade de leitura 
e identificação das placas 
dos veículos, verificar os 
carros estacionados na 
área regulamentada como 
estacionamento rotativo.
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CHaMaDa CiDaDe 
ReSiliente

Fluxdrain sistema desti-
nado a monitorar e analisar 
em tempo real a situação 
da drenagem urbana, para 
possibilitar a atuação em de 
trechos de canais de micro 
e macrodrenagem com 
obstruções. A proposta é 
obter os dados da medição 
de início de chuvas, do 
entupimento de bueiros, da 
abertura de bocas de lobo, 
em conjunto com os níveis 

dos córregos de macrodrena-
gem, tudo de isso de forma 
online. Os dados serão 
enviados à nuvem por dispo-
sitivos inovadores de Internet 
das Coisas de baixíssimo 
custo, que usam o conceito 
de LPWAN (Low Power Wide 
Area Network).  Tal sistema 
irá utilizar o software de 
Gestão Inteligente de Ativos 
e Eventos da EchoFlow.

Acquaconte infiltradores 
com poder de absorção de 
água 4 vezes maior que o 
natural. É uma solução 
para empreendimentos 
e negócios com foco em 
Greenbuildings (Constru-
ções Verdes) e Smart Cities 
(Cidades Inteligentes). 
Possui como adicional um 
sistema de reconhecimento 
pluviométrico e proteção 
de enchentes em tempo 

real, em sistema WEB ou 
APP. Coleta dados em tem-
po real e realiza automa-
ticamente decisões para o 
uso da água.

PADCOR Pavimento 
Drenante Estrutural 
Colorido Pavimento 
drenante colorido com alta 
capacidade de absorção de 
águas das chuvas e com o 
diferencial de mercado de 
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ser moldado in loquo. A so-
lução tem o objetivo de mi-
nimizar os danos causados 
por desafios enfrentados na 
cidade de Salvador, como 
alagamentos e enchentes.

Green Mob Plataforma 
para monitoramento, em 
tempo real, da emissão de 
gases do efeito estufa em 
Salvador, dispensando o 
uso de estações de monito-

ramento ou sensores. Essa 
análise ocorrerá através 
da aplicação Big Data de 
coleta e monitoramento de 
dados de trânsito urbano 
com algoritmo embarcado 
para cálculo de emissão de 
GEE e pegada de carbono 
decorrentes do nível de 
fluidez do trânsito.

GCAPP Plataforma digital 
que permite ao poder 

público gerir a cadeia de 
atividades potencialmente 
poluidora. Com a implan-
tação do sistema GCAPP, 
entidades de regulamen-
tação e fiscalização de ati-
vidades como a Vigilância 
Sanitária, responsável pela 
liberação de Alvarás Sani-
tários e o órgão responsável 
pela emissão de licenças 
ambientais, passarão a 
ter acesso e acompanha-

mento periódico sobre a 
movimentação de resíduos 
perigosos gerados por 
empresas /estabelecimen-
tos domiciliados na capital 
numa plataforma on line 
de gestão e rastreabilida-
de com informações em 
tempo real.

Em dezembro de 2017 foi realizada a Chamada Cidade Resiliente, que selecionou cinco startups que apresenta-
ram soluções tecnológicas voltadas à promoção de qualidade de vida e resiliência urbana – que é a capacidade que a cidade tem 
de se adaptar e se desenvolver apesar de situações adversas. Todas as startups selecionadas avançaram, desenvolveram os seus 
respectivos MVP’s (Produto Mínimo Viável) e testaram os seus protótipos.
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CiDaDe SUStentÁVel

Nexsolar Plataforma 
com uma tecnologia capaz 
de monitorar dados de 
consumo e de geração de 
energia de uma unidade 
consumidora, bem como 
fazer a conversão em ativos 
ambientais (crédito de 
carbono) lastreados pela 
energia gerada por micro e 
mini geradores de sistemas 
fotovoltaicos. 

AIA Desenvolveu um 
modelo de biodigestor 
doméstico, de baixo custo 
e fácil uso, que se consolide 
como mais uma alterna-
tiva de descentralização 
no tratamento de resíduos 
orgânicos. A partir do pro-
cessamento, o equipamento 
gera produtos de alto valor 
e que beneficiam os próprios 
geradores de resíduos: o gás 
de cozinha e fertilizante. Os 
resíduos que são depositados 
no equipamento, por um 
processo de decomposição 
anaeróbia, produzem gás 
metano suficiente para su-
prir a demanda mensal em 
termos de gastos com gás 
de cozinha de uma família. 
Esta tecnologia irá compor 
mais uma solução que fecha 
o ciclo da matéria orgânica, 
produzindo um novo recur-
so, fonte.

RDO App Aplicativo 
que entrega com melhor 
conveniência e desempenho, 
de modo rápido e fácil, 
um importante relatório 
na construção civil: o RDO 

(Relatório Diário de Obras).  
Além de ser mais fácil e rápi-
do emitir o Relatório Diário 
de Obra, agora em pdf, o 
RDO App oferece as inéditas 
assinaturas eletrônicas entre 
Contratante Contratada 
e os Cards de Tarefas com 
suas cores para os status 
melhorando o acompanha-
mento da obra por parte da 
Contratada e da Contratan-
te, através dessa visualização 
gráfica inovadora.

INTERAKT Plataforma 
Web/mobile para o com-
partilhamento de veículos 
corporativos, incluindo pos-
sibilidade de caronas entre 
colegas de trabalho, bem 
como, acompanhamento 
de indicadores gerenciais da 
frota. Além disso, a solução 
possui um hardware para 
fornecer a conectividade 
entre o veículo e o sistema 
para abertura e fechamento 
de portas. O intuito é otimi-
zar o uso e gestão da frota, 
que gera impacto positivo 
no meio ambiente, já que 
diminui os gases poluentes 
emitidos, em consequência 
da redução de viagens atra-
vés do sistema de comparti-
lhamento e caronas.

Em setembro de 2018 foi divulgado o resultado da 
Chamada Cidade Sustentável, que teve como objetivo 
selecionar projetos de base tecnológica que se proponham a 
melhorar significativamente a vida urbana, por meio do uso 
eficiente e inteligente dos recursos. Quatro negócios foram 
selecionados, tendo iniciado o processo de aceleração no 
final de outubro.Todas as startups selecionadas avançaram, 
desenvolveram os seus respectivos MVP’s (Produto Mínimo 
Viável) e testaram os seus protótipos.

assista
Vídeo 
institucional 
– Editais para 
startups

TV TRecord 
– 11.03.2019 
– BA no AR 
– Chamada 
Cidade Conec-
tada

10.05.2019  
TV Record –
Balanço Geral 
– Inauguração 
Colabore

11.01.2019 
TV Record 
– Startup 
–tecnologia 
para prevenir 
doenças

24.05.2019 
TVE Notícias 
– Colabore

Centro 
Municipal de 
Inovação –
Colabore
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Entendendo que a desigualdade social é o maior desafio a ser vencido em 
Salvador, a Prefeitura projetou, construiu e opera, em parceria com o SeBRae e 
o Parque Social, o ColaBoRe: o primeiro Centro de Inovação de Impacto com 
coworking público, espaço de inovação e incubadora, para microempresas, micro-
empreendedores individuais (Meis), startups ou pessoas que possuam soluções 
de impacto social para a cidade, mas que também contribuam para atingir os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (oDS). O espaço, que foi criado em 
meio às árvores no Parque da Cidade, foi inaugurado em maio deste ano (2019). 

A proposta do local é ser um ambiente de trabalho compartilhado, favorável 
à criação, ao compartilhamento e à interação entre a comunidade empreende-
dora. Os usuários do ColaBoRe têm acesso a escritórios compartilhados, audi-
tório e salas de reunião. Para além dos benefícios da infraestrutura oferecida, 
os coworkings possibilitam a convivência com profissionais de diversas áreas, 
a ampliação da rede de contatos entre empresas e também trazem vantagens 
para o bolso, uma vez que ajudam a diminuir os gastos com a manutenção dos 
empreendimentos, e para os projetos selecionados pelos editais, capacitação e 
mentorias para o desenvolvimento do negócio. 

sustentável

A estrutura foi produzida a partir de contêineres marítimos reutilizados e conta 
com diversas outras iniciativas e tecnologias sustentáveis. Além de cobertura 
vegetal e aproveitamento da ventilação cruzada, o lugar também tem sistema de 
captação e uso de água das chuvas, painéis solares fotovoltaicos para a geração 
de energia, tratamento e reuso do esgoto gerado, sistema inteligente de gestão da 
refrigeração, além de bicicletário, para estimular a mobilidade ativa.  

O espaço tem, ao todo, oito módulos, sendo dois reservados para coworkings, 
com 58 estações de trabalho, que permite a realização de cursos de capacitação 
na área de inovação e empreendedorismo social de forma periódica, promovendo 

COLABORE REÚNE 
STARTUPS, NOVAS IDEIAS E 
SUSTENTABILIDADE
PRiMeiRa inCUBaDoRa De 
neGóCioS SoCiaiS PÚBliCa 
Do BRaSil, eSPaÇo teM CoMo 
eiXo CentRal oS oBjetiVoS 
Do DeSenVolViMento 
SUStentÁVel

8
módulos

58
estações de 
trabalho

2.700
metros 
quadrados 
de área
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o fortalecimento do ecossistema de inovação de 
Salvador.

ods 
O Colabore foi pensado para contribuir com os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e metas da 
onU até 2030. Seja nas cores escolhidas, cada uma 
referente a um oDS, seja pela seleção das soluções que 
são incubadas e aceleradas no espaço, que devem de-
monstrar como ajudam no atingimento dos objetivos.

acordo

O Colabore tem parceria com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SeBRae 
(seção Bahia) e Parque Social na gestão do novo 
espaço, voltado para o incentivo de ações para o de-
senvolvimento de projetos sustentáveis e inovadores 
para a cidade. 

O Sebraelab da Bahia configura-se como um am-
biente de estímulo à criatividade e à inovação, apoia-
do por metodologias flexíveis de aprendizagem, 
capazes de gerar conhecimento e induzir conexões 
para a criação e fortalecimento de novos modelos 
de negócios. Um lugar idealizado para ser flexível e 
adaptável a cada necessidade, para viver, conviver 
e se apropriar. Onde as descobertas muitas vezes 

são feitas ao acaso. Onde os clientes e os próprios 
colaboradores do Sebrae possam se permitir experi-
mentar novas práticas e processos, sempre com um 
espírito mais tolerante ao erro.

A In Pacto é uma Incubadora de Negócios Sociais 
que tem como objetivo oferecer suporte operacional, 
técnico, gerencial e estratégico para empreendedo-
res e potenciais empreendedores que tenham ideias, 
projetos ou negócios de impacto social positivo, que 
colaborem ou possam colaborar com o desenvolvi-
mento socioeconômico local com iniciativas sus-
tentáveis, inovadoras e resilientes. O Parque Social 
– Empreendedorismo e Desenvolvimento, através de 
Acordo de Cooperação com a Secretaria Municipal 
de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SeCiS), 
concebeu a Tecnologia e irá apoiar, orientar e acom-
panhar o desenvolvimento da Incubadora. 

ocupação

Até março de 2020 , após 10 meses a sua inaugu-
ração, o Colabore promoveu 150 eventos, contando 
com a participaçãosuperior a 11 mil pessoas. Neste 
período, o espaço recebeu ainda através das visitas 
guiadas aproximadamente mil pessoas em grupos 
de 15 a 30 participantes, alcançando cerca de 12 mil 
pessoas durante os 10 meses de atividade.
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eneRGia SolaR
O Colabore possui um sistema de energia solar composto por 
12 painéis solares fotovoltaicos instalados sobre um contêiner, 
que geram em média 520 kW/mês e evitam a emissão de 
aproximadamente 3 toneladas de CO2 por ano.

GeStÃo SUStentÁVel 
DaS ÁGUaS
Captação da água de chuva A água de chuva que cai nos 
contêineres é captada para irrigação do teto verde do Colabore.
Água do ar-condicionado A água de condensação do sis-
tema de ar condicionado é captada utilizada para a irrigação 
das áreas verdes.
Vasos sanitários As descargas dos vasos sanitários possuem 
comando duplo, proporcionando economia do uso de água.
Torneiras econômicas Todas as torneiras possuem dispositivos 
economizadores de água, reduzindo em até 70% o uso de água.

CoBeRtURa VeGetal
O Colabore conta com 270 m2 de teto verde que funciona 
como isolante térmico nas coberturas das edificações, redu-
zindo em até 5°C a temperatura no interior da construção e 
proporcionando um maior convívio do público com o verde.

ilUMinaÇÃo natURal
O Colabore foi pensado para aproveitar ao máximo a ilu-
minação natural e reduzir o consumo de energia. Para isso 
espaços integrados de trabalho foram projetados, divisórias 
de vidro instaladas e nenhuma película foi usada nas janelas.

VentilaÇÃo 
CRUZaDa
Visando a redução do 
consumo energético, o 
Colabore foi projetado para 
aproveitar ao máximo a 
ventilação cruzada dos 
espaços. Isso permite 
trocas constantes do ar, 
renovando-o e reduzindo a 
temperatura interna.

BiCiCletÁRio
O uso de bicicletas reduz a 
emissão de gases poluentes 
na atmosfera e melhora 
a saúde física e mental 
das pessoas. Por isso, 
o Colabore oferece um 
local apropriado para os 
usuários deixarem suas 
bicicletas, incentivando a 
mobilidade ativa.

BaRReiRa 
aCÚStiCa 
natURal
Por se localizar em uma 
área de preservação 
da Mata Atlântica, a 
vegetação no entorno do 
Colabore funciona como 
barreira acústica natural, 
ajudando no amortecimen-
to de ruídos e na redução 
da temperatura interna do 
ambiente.

PaViMento 
PeRMeÁVel
O Colabore conta com 300 
m2 de piso drenante, 100% 
permeável, contribuindo 
para a diminuição do 
escoamento superficial pois 
permite a infiltração da 
água no solo.
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tRataMento 
e ReUtili- 
ZaÇÃo De 
eSGoto
Todo o esgoto do Colabore é 
tratado através da associação 
de Digestor Anaeróbio de 
Fluxo Ascendente (DAFA), 
seguido de leito hidropônico 
conhecido como Wetland, 
com elevada eficiência de 
remoção de carga orgânica, 
possibilitando reutilização do 
esgoto tratado para irrigação 
de áreas verdes ou outras 
aplicações não potáveis.

SiSteMa 
De aR Con- 
DiCionaDo 
inteliGente
O Colabore é o primeiro 
prédio público a adotar o 
sistema de ar condicionado 
One Avac Meter, respon-
sável por otimizar o uso 
e consumo energético do 
local ao criar um padrão 
de funcionamento do 
equipamento, permitindo o 
monitoramento a partir de 
qualquer dispositivo.

ilUMinaÇÃo 
eM leD
Para a iluminação de todo 
o Colabore são utilizadas 
lâmpadas em tecnologia 
LED, que além de possuir 
uma longa vida útil é 
sustentável, pois não utiliza 
filamentos metálicos, mer-
cúrio ou substancias tóxicas 
na composição, podendo 
também ser reciclada.

Coleta 
SeletiVa
O Colabore conta com 
coletores para a separação 
dos resíduos de acordo com 
a sua composição. Poste-
riormente, os materiais 
recicláveis são recolhidos 
por cooperativas cadas-
tradas no Município para 
serem reutilizados. 

assista
Vídeo Time 
Lapse – Cola-
bore
Vídeo 
Institucional – 

Colabore
TV Bahia – 
10.05.2019 

– BA TV 
Inauguração 
do Colabore

TV Record 
– 10.05.2019 – 
Balanço Geral 
Inauguração 
do Colabore

TV Aratu – 
10.05.2019 
– AN Aratu 
Notícias – 
Inauguração 
do Colabore

TVE Notícias 
– 24.05.2019 – 
Colabore
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INJEÇÃO DE 
EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO
PReFeitURa CaPaCita SeRViDoReS De 18 
óRGÃoS eStiMUlanDo a PenSaR UMa 
SalVaDoR MaiS inteliGente e GloBal

40
participantes 
de 18 órgãos da 
Prefeitura

8
encontros

64
horas de 
atividades
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De iniciativa da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), ela-
borado pelo Senai Cimatec e ministrado por especialistas de renome nacional e 
internacional, como Igor Mascarenhas, Alberto Peveratti, Herman Lepikson, Ana 
Pires e José Carlos Cavalcanti, o curso “Empreendedorismo e Inovação” para co-
laboradores da Prefeitura ocorreu entre os dias 8 de junho e 17 de agosto de 2018, 
totalizando 8 encontros e 64 horas de atividades. Ao todo, foram 40 participantes, 
representando 18 órgãos da Prefeitura, o que superou a expectativa inicial.

Foram abordados temas centrais para alinhamento de conceitos e direcionamen-
tos práticos de como tornar uma cidade inteligente e global, passando pelos Prin-
cípios de Empreendedorismo e Inovação e Sistema Nacional de Inovação, além de 
temas específicos, como métodos criativos para resolução de problemas, Cidades 
Inteligentes e ecossistemas de inovação municipal.

Além do caráter teórico e exemplificações através de cases mundiais, a meto-
dologia aplicada dedicou uma parte relevante do curso para atividades práticas, 
onde os participantes foram estimulados a pensar uma cidade inteligente e global. 
Dessas atividades surgiram propostas em diversas áreas, tais como: inclusão socio-
econômica e digital; governança; urbanismo, transporte e conectividade; educação 
e cultura; e saúde.

Entre os alunos da turma está o chefe de gabinete da Transalvador, Antônio 
Fernando Coelho. Há dois anos trabalhando no órgão, ele afirma que as noções 
aprendidas no curso estão sendo muito bem aproveitadas. “As pessoas só pensam 
em empreendedorismo no setor privado, como fomento da economia, mas nós 
em Salvador estamos inovando quando trazemos o conceito para administração 
pública”, pontua.

Dentre algumas considerações abordadas ao final do curso, a que mais se 
destacou foi a necessidade da criação de uma narrativa positiva para o ecossistema 
empreendedor e inovador de Salvador a partir das suas potencialidades. A turma se 
comprometeu em levar essa discussão adiante e elaborar um plano em conjunto, 
considerando outras estratégias já adotadas pela cidade como referência, com o 
objetivo de apresentar uma visão de futuro para Salvador.

Representantes de 18 
órgãos estiveram presentes 
ao longo do curso, o que 
superou a expectativa 
inicial. Foram eles: Secis, 
Codesal, Semge, GABP, 
Casa Cilvil, Sedur, Semob, 
Sefaz, Secult, Smed, SMS, 
Semtel, Semop, Cogel, 
Transalvador, Limpurb, 
FMLF, FGM.
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Uma das estratégias adotadas para acelerar a ma-
turidade do ecossistema de empreendedorismo e 
inovação soteropolitano é a aposta em um calendá-
rio de eventos voltados para a área. Os encontros 
são oportunidades de promover o diálogo entre 
os atores do ecossistema de inovação da cidade, 
além de propiciar a qualificação dos empreende-
dores baianos e possibilitar a conexão entre eles. 
Essa agenda contribui para que os talentos locais 
possam conhecer experiências de outras cidades, 
desenvolver seus próprios projetos e também se 
apresentar para o mercado.

De julho de 2017 até  março de 2020, 42 even-
tos com foco em inovação foram realizados ou 
apoiados pela Prefeitura em Salvador, colocando 
a cidade na rota de empreendedorismo e atraindo 
pessoas de todo o Brasil para debates, mentorias, 
capacitações, rodadas de negócios e hackathons – 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
FORTALECE AGENDA DE 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
entRe 2017 e MaRÇo De 2020, 
aPRoXiMaDaMente 14 Mil PeSSoaS 
PaRtiCiPaRaM DoS eVentoS RealiZaDoS e/oU 
aPoiaDoS Pela PReFeitURa

maratonas para criação de soluções para desafios. 
Como exemplo está o Seminário Salvador Cidade 
Inovadora, maior evento de inovação anual da cida-
de, realizado pela Secis em parceria com o Sebrae, 
que tem o objetivo de discutir inovação de forma 
interativa e dinâmica, com atividades diversas, 
competição de startups e participação de nomes de 
destaque no ecossistema de empreendedorismo e 
inovação brasileiro.

O evento recebe uma média de 500 participan-
tes anualmente e já está em sua terceira edição. 
Na lista de eventos nacionais e internacionais que 
escolheram a capital baiana como sede estão o 
Connected Smart Cities – Regional Nordeste, o 
Baanko Challenge, o Startup Europe Week – maior 
evento de startups do mundo, o Challenge Cup e o 
Roadsec – o maior evento de hacking, segurança e 
tecnologia da América Latina.
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POLÍTICA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO: 
UM CAMINHO PARA A EXPANSÃO DO 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
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a ReDUÇÃo Do iMPoSto 
SoBRe SeRViÇoS De 
QUalQUeR natUReZa 
(iSS) De 5% PaRa 2% PaRa 
StaRtUPS e eMPReSaS De 
BaSe teCnolóGiCa É UM 
DoS inCentiVoS FiSCaiS 
PRoPoSto no DoCUMento

A capital baiana iniciou 2020 dando um importante 
passo para a expansão e a consolidação do am-
biente de negócios tecnológicos e inovadores da 
cidade.  Em fevereiro, o prefeito aCM Neto assinou 

o projeto de lei complementar que institui a Política 
Municipal de Inovação, cuja minuta tem, entre seus 
principais objetivos, integrar os diversos agentes de 
inovação da cidade e viabilizar modelos de incentivo 
à inovação. O documento seguiu para a Câmara de 
Vereadores.

Além de trazer objetivos e diretrizes norteadores 
das ações públicas no fomento à inovação, a Política 
em questão é composta por seis instrumentos: o 
Sistema Municipal de Inovação – SMi; o Conselho 
Municipal de Inovação – CMi; o Plano Estratégico 
de Inovação; o Fórum Salvador Cidade Inovadora; o 
Fundo Municipal de Inovação – FinoVa e o Progra-
ma de Incentivos à Inovação.

O FinoVa, por exemplo, que está vinculado à Se-
cis, prevê a destinação de 5% dos recursos obtidos 
pelo requerente para empreendedores individuais 
que estejam cursando universidade, desde que 
estes possuam renda mensal de até três salários 
mínimos.

Ao longo de dois anos, esse documento foi desen-
volvido com o apoio de vários atores do ecossistema 
de inovação, como pesquisadores, professores, 
aceleradoras, investidores, incubadoras, startups 
e agentes do setor público. Todos contribuíram de 
alguma forma com o texto, que passou ainda por 
consulta e audiência pública. 

incentivos fiscais

Um dos instrumentos essenciais é o Programa de 
Incentivos à Inovação, que visa a promover o empre-
endedorismo inovador por meio de incentivos fiscais 
e outros benefícios. Entre eles, estão a redução do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSS) 
de 5% para 2% para Startups e Empresas de Base 
Tecnológica e o abatimento de 50% do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (iPtU) para empresas e star-
tups localizadas na região do bairro do Comércio.

Entende-se por startups as empresas de caráter 
inovador que visam a aperfeiçoar sistemas, métodos 
ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou 
de produtos. Podem ser divididas em dois grupos: 
quando já existentes, são consideradas startups de 
natureza incremental; ou, quando relacionados à 
criação de algo totalmente novo, são chamadas de 
startups de natureza disruptiva e se caracterizam 
por desenvolver suas inovações em condições de 
incerteza, que requerem experimentos e validações 
constantes.

Empresas de base tecnológica, por sua vez, são 
pessoas jurídicas que têm prioritariamente, na base 
de seus negócios inovações de produtos, processos 
ou serviços, resultados da aplicação de conheci-
mentos científicos e tecnológicos. A Lei abrange e 
concede benefícios às startups e empresas de base 
tecnológica, mas também estabelece instrumentos 
que venham a promover inovação no município por 
meio dos diversos atores que formam o ecossistema 
de inovação local, como instituições de ensino e 
pesquisa, incubadoras e aceleradoras de empresas, 
parques tecnológicos, hubs e coworkings.
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Levar tranquilidade e segurança para as famílias que 
vivem próximas às encostas com risco de desli-
zamento: esse é o objetivo das 184 geomantas já 
aplicadas em 65 bairros de Salvador.

Desde 2016, a Prefeitura Municipal de Salvador, 
por meio da Codesal, tem investido na aplicação 
desse material que é superior à lona comum. En-
quanto a lona dura apenas três meses, a geomanta 
tem vida útil de cinco anos, em média. Por isso, o 
material é economicamente mais viável.

Essa técnica de proteção de encostas é formada 
por um composto de PVC e geotêxtil. A massa for-
mada é aplicada na encosta e grampeada no solo 
para ser mais fixada. Por fim, há ainda um revesti-
mento com concreto, o que dá mais resistência ao 
material.

A geomanta impede que a água da chuva penetre 
no solo e provoque os deslizamentos de terra. No 
total, já foram aplicados 115.125,60M²do material 
de 2016 a 2019. O investimento total é de mais de 
R$ 17,3 milhões, beneficiando aproximadamente 10 
mil famílias.

arte

Além de proteger é também possível embelezar a 
cidade. Em outubro de 2018 foi entregue a primeira 
geomanta grafitada da capital baiana. Ela está locali-
zada na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Verme-
lho, na altura do cruzamento da Lucaia (acessos das 
avenidas Garibaldi e Vasco da Gama). Um edital foi 
lançado para selecionar outros grafiteiros que pos-
sam ilustrar as áreas da cidade. Até agora, Salvador 
já tem seis geomantas grafitadas.

CERCA DE 10 MIL FAMÍLIAS 
SÃO BENEFICIADAS 
COM APLICAÇÃO DE 
GEOMANTAS

PReFeitURa 
inVeStiU 
MaiS De 
R$ 17 MilHÕeS 
neSSa tÉCniCa 
De PRoteÇÃo 
De enCoStaS

assista
07.10.2019 
TV Bahia 
–  Bahia Meio 
Dia – Geo-
manta

23.04.2019  
TV Bahia 
–  Bahia Meio 
Dia –  Geo-
manta

Vídeo 
institucional – 
geomantas
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184 
geomantas já 
aplicadas em 
diversas áreas 
de risco da 
cidade

65
bairros de 
Salvador 
beneficiados

115 miL m²
de geomantas 
já foram 
aplicadas na 
capital baiana

R$ 17,3
MILHÕES
é o valor 
investido no 
projeto
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Anualmente, a partir do mês de março e até junho, período de maior incidência de 
chuvas na capital, inicia-se a Operação Chuva. A ação é coordenada pela Codesal e 
integra outros órgãos da Prefeitura, como as secretarias de Manutenção (Seman), 
do Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), da Promoção Social e Combate à Pobre-
za (Semps), além da Guarda Civil Municipal (GCM), Empresa de Limpeza Urbana 
(Limpurb), Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) e Prefeituras-Bairro.

No período da operação, uma série de medidas preventivas e emergenciais 
que ocorrem de forma rotineira na cidade são reforçadas, como poda de árvores, 
limpeza de canais, aplicação de geomantas, recuperação de escadarias e contenção 
de encostas. É intensificado as ações de prevenção, monitoramento e respostas a 
situações de risco e desastres. Além disso, a Defesa Civil fica em alerta 24 horas 
para atender possíveis ocorrências relacionadas ao período chuvoso da capital. É 
possível entrar em contato com o órgão através do número 199 e, durante o período 
da Operação Chuva, através do número 156 do Disque Salvador, canal de comunica-
ção da Ouvidoria Geral do Município (oGM).

Algumas inovações tecnológicas também estão presentes na operação, como a 
utilização de sensores para o monitoramento das encostas, programas de compu-
tador que permitem a visualização gráfica de dados meteorológicos e de terrenos e 
uso de 48 pluviômetros automáticos que foram instalados na cidade. No entanto, o 
maior sucesso da ação é a participação popular. Centenas de voluntários são cadas-
trados na Defesa Civil para representar as localidades de risco. Eles são capacitados 
para conscientizar os moradores, dar suporte em momento de risco e acionar o 
órgão quando houver necessidade.

Os moradores devem ficar atentos a qualquer sinal de risco e não devem jogar 
lixos e entulhos nas ruas, canais ou locais inadequados. Devem ser mantidas nas 
encostas a cobertura vegetal e não se pode fazer cortes no solo. As famílias que 
morem em locais com situação de risco podem sair da área e procurar a ajuda da 
Prefeitura que fornece centros de acolhimento ou pagamento do aluguel social no 
valor de R$ 300,00 mensais.

balanço de 2017
Em 2017, na Operação Chuva foram realizadas mais de 4 mil vistorias, 112 imóveis 

OPERAÇÃO CHUVA: GARANTIA DE 
SEGURANÇA, PRESERVAÇÃO DE 
VIDA E REDUÇÃO DE DESASTRES
entRe 2017 e 2019 FoRaM, aPRoXiMaDaMente, 18,5 Mil 
ViStoRiaS tÉCniCaS RealiZaDaS PoR eQUiPeS Da DeFeSa CiVil 
D SalVaDoR DURante eSSeS tRÊS anoS De oPeRaÇÃo CHUVa

assista
14.03.2018 
TV Alba –
Prefeitura de 
salvador lança 
Operação 
chuva 2018

16.03.2017 
TV Bahia – 
Prefeitura 
de Salvador 
lança a 'Ope-
ração Chuva'

18.03.2019 
TV Alba – 
Prefeitura de 
Salvador lan-
ça Operação 
Chuva

Opera-
ção Chuva 
2017 – Vídeo 
Institucional

Operação 
Chuva Salva-
dor – Vídeo 
Institucional
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foram encaminhados para serem demolidos, 31 
pessoas foram acolhidas pela Secretaria de Promoção 
Social e Combate à Pobreza e quase 2 mil famílias 
receberam auxílios. Foi ainda realizado a recuperação 
e desobstrução de mais de 130 mil m³ de rede, 442 
árvores em mal estado foram cortadas e outras 18 mil 
foram podadas. Por fim, foram colocados mais de 20 
mil t de asfalto com a operação tapa buraco.

balanço de 2018
Já a Operação Chuva de 2018 foi caracterizada pelo 
aumento do uso de tecnologia. Foram intensifica-
dos os trabalhos de monitoramento do tempo com 
informações prévias de chegada de frentes frias 
através do Cemadec (Centro de Monitoramento e 
Alerta da Defesa Civil). Houveram também ações 
de limpeza e colocação de lonas em encostas com a 
instalação de 191 mil m² de lona plástica e 33 mil m² 
de geomantas.

Além disso, no período da Operação Chuva, foram 
realizadas mais de 6.5 mil vistorias em locais de risco. 
Em comparação com o ano anterior, essas ações 
também foram beneficiadas pelo uso de tecnologias 

BalanÇo De 2017
PERÍODO SOLICITAÇÕES VISTORIAS ATENDIMENTO 

SOCIAL
LONA PLÁSTICA GEOMANTA

Março a Junho 
de 2017

4.786 4.192 1.591 famílias 127.388 m² 21.318,9 m²

BalanÇo De 2018
PERÍODO SOLICITAÇÕES VISTORIAS ATENDIMENTO 

SOCIAL
LONA PLÁSTICA GEOMANTA

Março a Junho 
de 2018

7.344 6.581 3.098 famílias 191.058 m² 33.749,02 m²

BalanÇo De 2019
PERÍODO SOLICITAÇÕES VISTORIAS ATENDIMENTO 

SOCIAL
LONA PLÁSTICA GEOMANTA

Março a Junho 
de 2019

8.294 7.748 3.370 famílias 186.836 m² 21.648,41 m²

através do uso de tablets e de formulários digitais.

balanço de 2019
As atividades da Operação Chuva 2019 experimen-
taram uma evolução quando comparadas ao ano 
anterior, graças a pronta colaboração dos órgãos 
parceiros, coordenados pela Codesal, aos investimen-
tos tecnológicos, às ações educativas, com foco em 
prevenção, e a obras preventivas, como a aplicação de 
geomantas em taludes situados em áreas de risco.

Em 2019 152 áreas da capital receberam a técnica 
inovadora de proteção de encostas. A geomanta 
impermeabiliza o talude e evita erosões superficiais, 
absorção de águas da chuva e possível risco de desli-
zamento do terreno.

Para citar, entre 01 de março a 30 de junho, a De-
fesa Civil realizou 7.748 vistorias técnicas, entre pre-
ventivas, emergenciais e revistorias, 17,46% a mais 
quando comparadas a igual período do ano anterior 
(6.581). Dessas vistorias, 5.175 foram encaminhadas 
à Sucop (2.386), Limpurb (1.518), Sedur (664) Seman 
(464), Embasa (116) e Sefaz (27) para ações ineren-
tes aos respectivos órgãos.
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Desde 2016, o Centro de Monitoramento e Alerta da 
Defesa Civil (Cemadec) é responsável por acompa-
nhar as condições climáticas de Salvador. Trata-se 
de uma moderna estrutura localizada na sede da 
Codesal, na Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô). 
O espaço é dotado de modernos equipamentos de 
monitoramento e acompanhamento das condições 
do tempo e alerta das situações que possam causar 
risco à população. Para a instalação do centro foram 
investidos cerca de R$ 4,5 milhões.

estrutura do cemadec

O Cemadec é composto por dez estações de tra-
balho (workstation), cada um com três monitores 
de computador Windows Pro 10 e softwares para 
visualização dos dados ambientais, além de mo-
nitoramento e configurações dos servidores, que 
possuem softwares de coleta de dados meteorológi-
cos, hidrológicos e pluviométricos armazenados em 
banco de dados.

Asso é possível monitorar e fazer previsões de ris-
cos e desastres naturais como chuvas intensas, ala-
gamentos e deslizamentos de terra. Uma segunda 
sala de apoio possui mais uma estação e um painel, 
além de mesa de reuniões para discussão e tomada 
rápida de decisões em situações de emergência.

Através do sistema presente, é possível produzir 
previsões climáticas indispensáveis ao monitoramen-
to de áreas de riscos. Por isso, através dos 11 Sistemas 
de Alerta e Alarme em 10 áreas prioritárias de riscos, 
é possível monitorar comunidades localizadas em 
regiões passíveis de acidentes. Este sistema possui 11 
sirenes e nove estações pluviométricas que trabalham 

CONHEÇA O CEMADEC, mODERNA 
ESTRUTURA DE MONITORAMENTO 
DE CHUVAS EM SALVADOR
PaRa a inStalaÇÃo Do CentRo FoRaM 
inVeStiDoS CeRCa De R$ 4,5 MilHÕeS

com tecnologia de ponta na montagem da rede que 
integra os moradores por meio de mensagem (SMS), 
informando-os do risco iminente.

O sistema de alerta preventivo da Codesal deve 
ser acionado seguindo protocolo do Plano Pre-
ventivo de Defesa Civil – PPDC – de Salvador, que 
determina o acionamento do alarme quando o índice 
pluviométrico registra 150 mm de chuva em 72 horas 
em determinada área de risco e a previsão meteoro-
lógica da Codesal indicar a continuidade de chuvas 
de intensidade forte a muito forte. Após o aciona-
mento, os moradores devem deixar suas casas e se 
dirigir a uma escola municipal determinada como 
ponto de acolhimento.

O sistema foi acionado pela primeira vez nas chu-
vas do dia 20 de abril de 2018 às 10h em Marotinho 
(Bom Juá). No mesmo dia, o sistema foi acionado 
em Vila Picasso (São Caetano) às 12h e no Alto 
da Terezinha (Subúrbio Ferroviário) às 17h40h. Já 
houveram também seis simulados nas comunidades 
que contam com o sistema de sirenes: Pedro Ferrão 
(Liberdade), Baixa de Santa Rita (São Marcos), Alto 
da Terezinha, Marotinho, Vila Picasso e Calabetão. 
Esses testes foram repetidos em Mamede, Calabe-
tão e em Bom Juá.

Os avanços tecnológicos observados com o Ce-
madec foram alcançados graças aos novos paradig-
mas de gestão preventiva introduzidos na Codesal, 
quando se uniu o que há de melhor em acervo 
tecnológico e recursos humanos. Isso permitiu ao 
órgão, quando possível, antecipar problemas para 
a intervenção corretiva e, principalmente, preservar 
vidas nos instantes de intempéries climáticas.
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10
estações de 
monitoramento 
de chuvas em 
Salvador

9
estações 
pluviométricas 
estão 
distribuídas 
pela cidade

11
sistemas de 
alerta e alarme 
monitoram 
áreas de 
risco de 
desabamento

assista
08.09.2018  
TV Bahia– 
Bahia Meio 
Dia – CIMA-
DEC

22.10.2018 
TV Bahia 
–Bahia Meio 
Dia – CIMA-
DEC

Vídeo 
institucional 
CIMADEC
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CODESAL REALIZA PROJETOS 
DE ENGAJAMENTO POPULAR NA 
ÁREA DE DEFESA CIVIL
nUPDeC’S GanHaM DeStaQUe na ReViSta CitieS100 2019, 
UMa PUBliCaÇÃo inteRnaCional lanÇaDa a CaDa DoiS anoS 
QUe teM o oBjetiVo De ReUniR aS 100 MelHoReS SolUÇÕeS 
MUniCiPaiS QUe liDaM CoM a CRiSe CliMÁtiCa

Um dos objetivos da Defesa Civil é fazer com que 
haja a participação da comunidade na proteção da 
própria comunidade. Isto é, é importante que os 
cidadãos estejam conscientes de como cuidar e 
defender o local em que vive. Por isso, a Codesal 
mantém diversos projetos de engajamento popular, 
como os Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nup-

dec); o Projeto Defesa Civil nas Escolas (PDCe) e o 
Mobiliza Defesa Civil.

nupdec’s
Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil são desen-
volvidos em consonância com a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, que tem como um dos obje-
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42
Nupdec’s 
foram criados 
em Salvador 
desde 2016. 
Mais de 2 mil 
pessoas foram 
certificadas 
pelo projeto

64
escolas de 
Salvador 
receberam o 
PDCE em 2018 
e 2019

500
é a quantidade 
de pessoas 
envolvidas 
nos 10 grupos 
de trabalho 
formados 
pelo projeto 
Mobiliza 
Defesa Civil

tivos melhorar a percepção dos fatores de riscos presentes nas áreas de encostas 
e vales. Para isso, a população é informada e capacitada para contribuir com a 
redução das ocorrências de desastres e suas consequências.

Utilizando-se de metodologias participativas, valorizando o conhecimento 
da própria comunidade e a predisposição delas para organizarem-se em torno 
desse tema, o projeto tem como meta mobilizar, sensibilizar e capacitar mo-
radores de comunidades onde os riscos de deslizamentos e alagamentos são 
evidentes.

São realizados encontros para compartilhar experiências relacionadas à organi-
zação comunitária, voluntariado, análise de riscos "in loco" e primeiros socorros, 
além de serem transmitidas informações sobre o funcionamento da estrutura 
administrativa municipal e seus principais programas.

Já foram criados 42 Nupdec’s em diversos bairros de Salvador, beneficiando 
diretamente mais de 2 mil pessoas que foram certificadas pelo projeto.

Em 2019, os nUPDeC’s ganharam destaque na revista Cities100 2019, uma 
publicação internacional, organizada pelo Grupo C40 de Grandes Cidades para a 
Liderança do Clima (C40 Cities), lançada a cada dois anos que tem o objetivo de 
reunir as 100 melhores soluções municipais que lidam com a crise climática.

Para o Grupo C40, os Nupdecs são reconhecidos pela capacidade de proteger 
vidas e os meios de subsistência de comunidades de baixa renda contra os eventos 
climáticos extremos, como as fortes chuvas que provocam alagamentos e desliza-
mentos de terra.

pdce

O Projeto Defesa Civil nas Escolas é uma proposta de partilhar conhecimentos 
sobre ações preventivas, relacionadas à minimização de desastres e a participa-
ção da sociedade civil nesse processo.

Considerando-se que não há prevenção sem informação sobre riscos e sem 
participação, o Projeto visa informar e capacitar a comunidade escolar, por meio 
de ações educativas e participativas, para contribuir com a redução das ocor-
rências de desastres e suas consequências, melhorando a qualidade de vida da 
população.

Essas ações educativas ocorrem tanto no interior das escolas, por meio de con-
teúdos traduzidos nos currículos com o auxílio de temas transversais, quanto na 
comunidade local, mediante ações com princípios educativos, visando melhorar a 
qualidade de vida dos moradores.

Em 2018 e 2019, o PDCe atuou em 64 escolas de Salvador, algumas em parceria 
com o projeto Volta às Aulas Nota 10, desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Educação. Foi elaborado um Programa de Capacitação dos gestores e/ou coor-
denadores das Gerências Regionais da Educação (GRes) e coordenadores das 
escolas selecionadas. Tal programa deve contemplar todos os conteúdos desen-
volvidos no PDCe e outros considerados importantes pelos Gestores da Defesa 
Civil para implementação do Projeto.

mobiliza defesa civil

Esse projeto visa a atuação forte e preventiva da Codesal na redução de riscos de 
acidentes, com a criação de uma rede de voluntários que utiliza o aplicativo “Fala 
Salvador” para a comunicação direta entre a gestão e os grupos de trabalho que 
comporão esse projeto.

Foram criados 10 grupos de trabalho formados por 50 pessoas cada para im-
plementação e operacionalização do Projeto Mobiliza em cada região das Prefei-
turas-Bairro. Esses grupos estão integrados por representantes da Prefeitura em 
diversão órgãos, como Gerências Regionais de Educação; Parque Social; Coorde-
nadoria de Distritos Sanitários, Ouvidoria Geral Município, Secis, Codesal e as 
próprias Prefeituras-Bairro.

Esses representantes foram capacitados pela Codesal em noções de defesa ci-
vil, percepção de risco e competências dos órgãos parceiros, envolvendo um total 
de 500 pessoas no projeto.

Dessa forma, criou-se uma rede de voluntários devidamente capacitados, no 
qual a rápida informação de uma ocorrência, via aplicativo, propicia a agilidade 
necessária ao atendimento célere da mesma.
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Durante as comemorações dos 470 anos da 
primeira capital do Brasil, foi entregue à cidade 
a Estratégia Salvador Resiliente, um importante 
instrumento que norteará as ações da prefeitura 
em direção a um futuro sustentável. O documento 
é um trabalho pautado pelo espírito público de 
construir uma cidade inclusiva, igualitária, moder-
na e inovadora.

A “resiliência” é um conceito que ganhou muita 
popularidade na física, ao se referir a capacidade 
que alguns corpos possuem de retornar à sua for-
ma original após terem sofrido uma deformação 
elástica. Com o passar dos anos, o termo passou 
a ser usado por diversas áreas do conhecimento, 
como a ecologia, a psicologia e a administração 
pública.

Este último campo está relacionado com a 
construção de cidades resilientes, que são aquelas 
que tem capacidade para responder, se adaptar e 
continuar a se desenvolver apesar dos impactos 
agudos e tensões que possam surgir. Assim, há 
uma verdadeira necessidade das metrópoles em se 
tornarem cidades resilientes. E Salvador tem dado 
passos largos para atingir esse objetivo.

Em 2017, durante o primeiro Workshop Salva-
dor Cidade Resiliente, houve o anúncio de que a 
capital baiana foi escolhida para fazer parte da 
rede internacional 100 cidades resilientes. A ação 
é apoiada pela Fundação Rockefeller e se dedica a 
ajudar cidades ao redor do mundo a se tornarem 
mais resilientes frente aos crescentes problemas 
ambientais, sociais e econômicos do Século XXi. 
Além de Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre são 
as cidades brasileiras que integram a rede.

Com o anúncio, a capital baiana recebeu da rede 
uma verba de US$1 milhão com o objetivo de colo-
car em prática as ações que fomentem a resiliência 
na cidade. Dentre essas ações, foi anunciado a cria-

CAMINHO PARA UMA 
CIDADE RESILIENTE
o DeSenVolViMento Da eStRatÉGia De ReSiliÊnCia De SalVaDoR 
Se iniCioU eM 2017 CoM o oBjetiVo De CoMBateR, eM eSPeCial, 
a DeSiGUalDaDe SoCioeConÔMiCa eXiStente Da CiDaDe

ção da Diretoria de Resiliência, integrada a Secis, 
sendo a responsável por liderar o desenvolvimento 
de uma Estratégia de Resiliência na cidade.

estratégia

O desenvolvimento da Estratégia de Resiliência de 
Salvador se iniciou ainda em 2017 com o objetivo 
de combater, em especial, a desigualdade socioeco-
nômica existente na cidade. O desenvolvimento da 
Estratégia se deu em três fases principais: Avaliação 
Preliminar, Estratégia e Implementação.

Na primeira fase, finalizada em janeiro de 2018, 
foram realizados workshops, entrevistas e pesquisas 
com a sociedade civil, setor privado e setor público 
para levantamento dos principais problemas de re-
siliência do município. O resultado foi um Relatório 
Preliminar de Resiliência (PRa), que conta com a defi-
nição das principais frentes de trabalho do projeto.

contribuição

Todo o plano foi construído com a participação 
da população, de forma a captar as percepções 
e soluções propostas pela sociedade, tornando a 
Estratégia de Resiliência de Salvador mais robusta 
e duradoura. Para isso, ao longo do ano foram 
realizados uma série de workshops e palestras 
com crianças, jovens e adultos, desde servidores 
públicos e privados até membros da Academia e 
de Instituições.

A Secis também contou com a colaboração ati-
va de diversos órgãos da prefeitura, além do apoio 
técnico e financeiro de redes internacionais, como 
a Fundação Rockefeller; Grupo C40 de Grandes 
Cidades para a Liderança Climática e a Sociedade 
Alemã de Cooperação Internacional (GiZ).

A segunda etapa é caracterizada Processo de 
Desenvolvimento da Estratégia 100RC, que inclui 
3 Fases: A primeira foca na compreensão dos pro-
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blemas de resiliência da cidade. O resultado desta 
fase é a avaliação preliminar de resiliência que é 
apresentado através do Relatório de Avaliação Pre-
liminar – PRa (por sua sigla em inglês). O relatório 
aponta temas emergentes e temas transversais 
que devem ser explorados na fase seguinte.

A fase dois ressalta a formulação da estratégia. 
Inclui a definição de oportunidades-chave e dos 
programas, projetos e políticas identificados para 
abordar as questões de resiliência para a cidade.

E a terceira e última fase é a de implementação 
das iniciativas identificadas na Estratégia, que 
terão como objetivo construir uma maior resili-
ência nos sistemas e processos que garantam o 
funcionamento da cidade. Uma das atividades 
dessa etapa é o “Projeto Cultura Cidadã”. A ação 

visa envolver a comunidade com questões sociais 
e ambientais, estimulando seus valores e mostran-
do como participação social, responsabilidade, 
autoestima e interesse pelo bem-estar coletivo 
podem ajudar para uma melhor sociedade.

Para isso, foram apresentadas palestras e 
atividades a fim de ouvir as diferentes percepções 
sobre os nossos direitos e deveres e da importân-
cia de estimular uma cultura cidadã para o forta-
lecimento do indivíduo no exercício da cidadania. 
Uma equipe da Secis esteve em 11 Escolas Munici-
pais de Salvador, atingindo mais de 800 crianças 
e adolescentes. Houve também a presença dos 
agentes em duas igrejas da capital e alguns órgãos 
da prefeitura, como a Transalvador e a Guarda 
Municipal.

1.374 pessoas envolvi-
das em 28 workshops
31 entrevistas qualitati-
vas (setor público e 
privado, sociedade civil e 
Academia)
400 pessoas envolvi-
das em pesquisa de plane-
jamento estratégico

50 workshops e pales-
tras com 4.200 participan-
tes (entre crianças, jovens e 
adultos de todos os setores)
83 entrevistas específi-
cas com diversos atores
10 consultorias, com 
participação de empresas 
internacionais
Mapeamento prelimi-
nar de 283 ações que, após 
análise e priorização, irão 
compor a Estratégia de 
Resiliência

FaSe 1: 
aValiaÇÃo 
PReliMinaR

FaSe 2: 
eStRatÉGia
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Em 2015, líderes de todo o mundo se reuniram na sede das 
Nações Unidas – ONU, em Nova York, para decidir um 
plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e 
garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 
propôs um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e 169 metas para que os países-membros 

a ReSiliÊnCia e oS oBjetiVoS Do 
DeSenVolViMento SUStentÁVel – oDS

PilaReS Da eStRatÉGia 
De ReSiliÊnCia

A visão da Estratégia foi construída de forma colaborativa ao 
longo das oficinas realizadas. Teve como ponto de partida o 
reconhecimento das pessoas – soteropolitanos – como maior 
patrimônio da cidade.

Juntos formam uma comunidade conectada com o 
ambiente social e natural, e engajada com o mundo, capazes 
de ativar uma economia diversificada e inovadora para que 
a transformação urbana seja sustentável e inclusiva. Assim, 
foram delineados cinco grandes pilares, que refletem como 
a cidade pode se tornar mais resiliente hoje, amanhã e no 
horizonte de 2049. São eles: Cultura e Múltiplas Identidades, 
Comunidade Saudável e Engajada, Economia Diversificada 
e Inclusiva, Cidade Informada e Governança Inovadora e 
Transformação Urbana Sustentável.

Foram mapeadas 317 iniciativas durante as Fases 1 e 2. 
Após análise das equipes da Arup, 100 Resilient Cities e Pre-
feitura Municipal de Salvador, foram definidas 60 agregadas 
em cinco pilares. Os critérios para a definição das iniciativas 
foram: a capacidade das mesmas em responder estresses 
e choques, a aderência com os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), a identificação de qualidades da 
resiliência e a possibilidade de impactar gerações futuras com 
a visão resiliente.

A visão para Salvador Resiliente é de uma cidade reconhe-
cida pelo rico patrimônio humano e cultural, aberta ao mar 
e ao mundo. Capital das múltiplas identidades, criatividade e 
inovação, onde o desenvolvimento sustentável e tecnológico 
promove a resiliência, a inclusão e a integração das pessoas.

alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbi-
tos até 2030.

Assim, a definição e estruturação das iniciativas in-
corporadas à Estratégia de Resiliência de Salvador foram 
pensadas de forma alinhada aos ODS, considerando as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, 
social e ambiental).



43

Plano De MitiGaÇÃo e aDaPtaÇÃo CliMÁtiCa 
(PMaMC) e Plano De aÇÃo CliMÁtiCa (PaC):

A meta estabelecida visa desenvolver, antes do final do ano 
de 2020, um plano de ações consistentes com as ambições do 
Acordo de Paris, a fim de reduzir as emissões de gases do efeito 
estufa e para adaptação aos impactos da mudança climática. 
O PMAMC tem como financiador o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e é responsável pelo levantamento de 
dados e diagnósticos, estudo de vulnerabilidade, além de outros, e 

aGenDa De aDaPtaÇÃo 
CliMÁtiCa – PRoaDaPta

O Programa de Apoio para Adaptação à Mudança Climática 
– ProAdapta, que conta com apoio financeiro e administra-
tivo da GIZ, possui como objetivo apoiar a consideração dos 
riscos climáticos nas políticas e estratégias locais e a imple-
mentação de medidas de adaptação inovadoras. Com apoio 
técnico, o ProAdapta desempenha atividades como assesso-
ria técnica, consultorias especializadas, estudos, realização/
apoio/participação em eventos, capacitações, intercâmbio 
de experiências, comunicação e sensibilização, entre outros, 
visando subsidiar os diferentes níveis de governo no acesso a 
metodologias e informações adequadas para a realização de 
análises de vulnerabilidade, a gestão do risco e a elaboração 
de medidas de adaptação.

O primeiro estudo realizado pelo ProAdapta, é o Índice de 

estabelecer diretrizes para a mitigação e adaptação das mudan-
ças climáticas.

De maneira integrativa e concomitantemente, o PAC, finan-
ciado pelo C40, realiza workshops de mitigação, análise de riscos 
e análises orçamentárias, assim como treinamentos, capacitação 
e ações de conscientização sobre o tema, contribuindo durante e 
depois para a finalização do Plano e cumprimento da meta.

Vulnerabilidade da Mudança do Clima, no qual foi elaborado 
um relatório de abordagem contextual, com destaque para a 
identificação das áreas e populações mais vulneráveis.

O segundo estudo se trata da identificação e análise de 
elementos da Infraestrutura Urbana e da Infraestrutura 
Verde para lidar com riscos vinculados à mudança do clima a 
nível municipal, tal qual a adaptação baseada em ecossis-
temas. Esse estudo foi apresentado para líderes e membros 
de diversas secretarias, além de parceiros e pesquisadores, 
apontando as possibilidades de medidas e infraestrutura 
verde para adaptação à mudança do clima baseadas em 
ecossistemas em comunidades vulneráveis em Salvador – 
Bahia, propondo dois projetos pilotos nas comunidades de 
Padre Hugo e Beira Dique.
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O Cities4Forests ajuda 
cidades de todo o mundo a 
se conectarem e investirem 
em florestas internas (como 
árvores e parques urbanos), 
florestas próximas (como 
corredores verdes e bacias 
hidrográficas) e florestas 
distantes (como florestas 
tropicais e boreais). O 
objetivo é incentivar os ges-
tores a melhor conservar, 
gerenciar e restaurar essas 
florestas, fornecendo-os 
assistência técnica para 

CitieS4FoReStS

Painel SalVaDoR Da 
MUDanÇa Do CliMa

O Painel Salvador de 
Mudança do Clima é uma 
rede de conhecimento 
técnico-científico sobre 
crise climática, com o pro-
pósito de observar, reunir, 
sistematizar e traduzir em 
comunicação acessível a 
todos conhecimentos e 
possibilidades de soluções 
de mitigação e adaptação 
aplicáveis à cidade de 
Salvador.

A composição do 

Painel é segmentada pelas 
câmaras temáticas de 
Inovação para Sustentabi-
lidade; Eventos Extremos; 
Mobilidade; Áreas Verdes; 
Energias Renováveis e Efici-
ência Energética; Resíduos; 
Gerenciamento Costeiro; 
Gestão da Água; Resiliên-
cia Urbana e Saúde.

O primeiro seminário do 
Painel Salvador de Mudan-
ça do Clima aconteceu na 
Semana Latino Americana 

e Caribenha do Clima. O 
Painel apresenta como pro-
duto as Câmaras Temáti-
cas, o Seminário do Painel 
Salvador de Mudança do 
Clima, a plataforma Banco 
Salvador de Trabalhos 
sobre Mudanças do Clima 
e Oportunidades de imple-
mentação de projetos, que 
visa financiamento através 
de parceiros.

Na ocasião, foi divul-
gado o edital que convida 

alinhar as políticas locais, 
o conhecimento comparti-
lhado, o aprendizado entre 
pares e as atividades de 
comunicação, a fim de aju-
dar as cidades a tomarem 
medidas climáticas juntas.

Para isso, o Cities4Fo-
rests oferece oportunidades 
de trocas de experiência, 
como trabalhos em grupo, 
seminários, visitas técnicas 
e trocas bilaterais entre 
cidades. Atividades de co-
municação e engajamento 

com a população da cida-
de, ajudando a conscienti-
zar e a pautar o assunto na 
mídia, também fazem par-
te dessa interação, assim 
como orientações técnicas 
e científicas para as cidades 
participantes através de 
webinars, diretrizes sobre 
financiamento e captação 
de recursos para projetos, 
apoio técnico em projetos 
e oferecendo ferramentas e 
soluções.

A Secretaria de Sus-

tentabilidade, Inovação 
e Resiliência integra-se 
a isso contribuindo para 
a realização das ativi-
dades definidas como 
plano de trabalho do 
Projeto, que envolve troca 
de experiências por meio 
de workshops, seminários 
e congressos, atividades de 
comunicação e engajamen-
to, prospectando orienta-
ções técnicas e científicas.

pesquisadores e cientistas 
para submeter seus artigos 
ao e-book do Painel Salva-
dor de Mudança do Clima. 
O e-book deve ser lançado 
em 29 de março de 2020, 
aniversário de 471 anos de 
Salvador. Haverá ainda 
uma quantidade limitadas 
de cópias imprensas do 
livro.
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ellen 
MaCaRtHUR 
FoUnDation

A Ellen MacArthur Fou-
ndation foi estabelecida 
em 2010 com o objetivo de 
acelerar a transição para a 
economia circular. Desde a 
sua criação, a organização 
emergiu como uma líder 
de pensamento global, 
introduzindo a economia 
circular na agenda de 
tomadores de decisão 
ao redor do mundo. Em 
2019, a Ellen MacArthur 
Foundation lançou a inicia-

assista

TV Bahia – Salvador recebe 
título de cidade resiliente

tiva “Cidades e Economia 
Circular dos Alimentos” 
em junho de 2019, a qual 
Salvador faz parte junto 
com outras 11 cidades.

Ao longo dos próximos 
três anos, a Ellen MacAr-
thur Foundation trabalha-
rá com um consórcio, da 
qual Salvador faz parte, de 
atores chaves para estimu-
lar uma transição global 
para um sistema alimentar 
regenerativo fundamenta-

do nos princípios de uma 
economia circular. O obje-
tivo é fortalecer iniciativas 
de agricultura regenerativa 
e orgânica, ampliar e in-
centivar compras locais, es-
timular feiras orgânicas e a 
comercialização de alimen-
tos e soluções de economia 
circular de alimentos, além 
de promover ações para 
aproveitar os alimentos ao 
máximo visando diminuir 
desperdícios.
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PLANO DE MITIGAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS DE SALVADOR
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Com o interesse em promover o progresso sustentá-
vel no meio urbano, a Secretaria Municipal de Susten-
tabilidade, Inovação e Resiliência, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), 
assinou o contrato para iniciar o Plano de Mitigação 
e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador 
(PMaMC), que irá integrar as questões de alterações 
climáticas aos programas do município, seguindo as 
diretrizes do C40 (Cities Climate Leadership Group). 
Um evento realizado em janeiro, que marcou o início 
dos trabalhos do Plano, contou com a presença do 
cientista e climatologista brasileiro Carlos Nobre e 
do economista ambiental Sérgio Margullis, ambos 
compõem a equipe de consultores do projeto.

O Plano, que tem previsão para ser entregue em 
setembro de 2020, está sendo desenvolvido por um 
consórcio formado pela WayCarbon, iClei e a onG 
internacional WWF, além de uma equipe de consul-
tores e do apoio local da Aganju Sustentabilidade. 
Depois de pronto, o documento permitirá à gestão 
municipal monitorar e criar ações voltadas para o 
tema de forma mais efetiva.

O projeto visa reconhecer a necessidade de um 
desenvolvimento de baixo carbono e resiliente aos 
efeitos da mudança do clima na capital baiana. Para 
isso, o objetivo geral do projeto é auxiliar a cidade na 
gestão climática, tendo como base técnica o PMaMC 
e um arcabouço legal capaz de apoiar seus com-
promissos e criar instrumentos jurídicos para dar 
suporte a ações de mitigação e adaptação em nível 
municipal.

O Plano tem uma série de macro objetivos que 
deverão ser atingidos por meio das atividades e 
subatividades realizadas ao longo do primeiro 
semestre de 2020, sendo prevista a realização de 15 
eventos voltados para divulgação de informações e 
engajamento da população na elaboração do plano.

O projeto foi dividido em 7 etapas complemen-
tares de planejamento, desenvolvimento, validação 
e consolidação, que incluem 9 produtos: Plano de 
Trabalho,  Plano de Comunicação e Mobilização,  
Inventário de Gases de Efeito Estufa em Salvador, 
Índice de Vulnerabilidade e Risco Climático, Propo-
sição e Diretrizes de Adaptação e Mitigação, Versão 
preliminar do Plano de Mitigação e Adaptação à 
Mudança do Clima de Salvador, Versão final do Pla-
no de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima 
de Salvador, Relatório síntese do Plano de Mitigação 
e Adaptação à Mudança do Clima de Salvador e 
Projeto de Lei que institui a Política Municipal de 
Mudança do Clima de Salvador.

PRojeto ViSa ReConHeCeR 
a neCeSSiDaDe De UM 
DeSenVolViMento De BaiXo 
CaRBono e ReSiliente aoS 
eFeitoS Da MUDanÇa Do 
CliMa na CaPital Baiana

Prefeitura inicia ativi-
dades para elaboração 
do PMAMC
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DESAFIO DE IMPACTO 
SALVADOR RESILIENTE – 
ECONOMIA CIRCULAR
oS PRojetoS SeleCionaDoS ReCeBeM 
aCeSSo a MaiS De 150H De aSSeSSoRia, 
CaPaCitaÇÃo e MentoRia, alÉM De o 
inVeStiMento De atÉ R$13 Mil
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Contribuir para a resiliência da capital baiana por meio 
do envolvimento do setor privado, incentivando e iden-
tificando soluções com foco na economia circular. Esse 
é o objetivo do Desafio de Impacto Salvador Resiliente 
- Economia Circular, lançado em março de 2019 e que 
selecionou três iniciativas com foco em três setores: 
cadeia de alimentos, resíduos e tratamento de água e 
esgoto.

O edital foi voltado para pessoas físicas, organiza-
ções sociais, empresas, empreendedores, pesquisa-
dores, inventores, estudantes e startups que tenham 
desenvolvido tecnologias, técnicas ou metodologias 
prontas que contribuam para sistemas de economia 
circular, com o objetivo de serem aperfeiçoadas e testa-
das em campo, gerando o fortalecimento da estratégia 
de resiliência de Salvador e a diminuição da desigualda-
de social.

No setor de gastronomia, a iniciativa Combra Food 
foi a selecionada. O seu objetivo é desenvolver uma 
plataforma online onde seja feito o gerenciamento da 
logística entre cooperativa agrícola (ou pequenos pro-
dutores) com restaurantes de Salvador, o que facilitará 
o processo de fornecimento e recebimento de alimen-
tos na capital baiana.

Já na área de resíduos sólidos, a iniciativa Econo-
mia circular em Salvador foi a outra selecionada. Ela 
pretende criar um modelo prático, inclusivo e replicável 

de como transformar os resíduos orgânicos em adubos 
que serão destinados para agricultores em forma de 
fertilizantes. Estes, por sua vez, devolvem alimentos 
aos consumidores e/ou restaurantes, conectando a 
cadeia de resíduos com a de produção de alimento, 
fechando um ciclo de economia sustentável.

Por fim, na área de tratamento de água e esgoto, 
a BioEconomia visa promover o tratamento de água 
proveniente de rios e efluentes, permitindo que Salva-
dor tenha rios e praias mais limpas. O grupo pretende 
desenvolver e utilizar biotecnologia que utiliza microal-
gas para a remoção e transformação de poluentes em 
produtos, como biodiesel, biopolímeros e biofertilizan-
tes.

Os projetos selecionados recebem, além de o inves-
timento de até R$13 mil, o acesso a mais de 150h de 
assessoria, capacitação e mentoria feito pela In Pacto, 
incubadora de negócios sociais localizada no Centro 
Municipal de Inovação – Colabore.

Desafio de Impacto Salvador Resiliente - Economia 
Circular é realizado pela iniciativa Gerando Valor para o 
Setor Privado na Estratégia de Resiliência de Salvador, 
uma aliança entre Prefeitura Municipal de Salvador, 
100RC capitaneado pela Fundação Rockefeller, Fun-
dação Avina e BiDlaB, em parceria com Wtt - World-
-Transforming Technologies, Parque Social - Empreen-
dedorismo e Desenvolvimento Social.
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CONVÊNIOS E ACORDOS 
INTERNACIONAIS REFORÇAM UMA 
SALVADOR MAIS RESILIENTE
DeSDe 2017, ConVÊnioS e aCoRDoS FoRaM 
FiRMaDoS CoM GRUPoS inteRnaCionaiS 
De CReDiBiliDaDe QUe ConFiaM no 
PotenCial Da CaPital Baiana. ConHeÇa 
eSSaS inStitUiÇÕeS, o tRaBalHo PoR elaS 
RealiZaDo e a FoRMa CoMo Se DÁ a PaRCeRia 
CoM a PReFeitURa:

assista
TV Record – 
Balanço Geral 
– Salvador 
fecha parceria 
internacional
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100 CiDaDeS 
ReSilienteS 
aPoiaDa Pela 
FUnDaÇÃo 
RoCKeFelleR

C40

Salvador faz parte do C40, 
um grupo de cidades ao 
redor do mundo que estão 
comprometidas com o es-
tabelecimento de medidas 
para evitar as mudanças 
no clima. Trata-se do 
Grupo C40 de Grandes 
Cidades para a Liderança 
Climática, que colabora de 
forma eficaz, compartilha 
conhecimento e conduz 
ações significativas, mensu-
ráveis e sustentáveis sobre 
a mudança climática para 
as cidades participantes.

O grupo foi criado em 
2005 e possui atualmente 
96 cidades afiliadas, como 
Barcelona (Espanha), Milão 
(Itália) e Toronto (Canadá). 
Além de Salvador, fazem 
parte do grupo as cidades 
brasileiras São Paulo, Rio de 
Janeiro e Curitiba.

Na capital baiana, o 
C40 tem contribuído com 
a promoção da agenda 
climática e no cumprimen-
to do Deadline 2020 e para 
o desenvolvimento do Plano 
de Mitigação e Adaptação 
às Mudanças Climáticas de 
Salvador (PMAMC). O Plano 
teve inicío em setembro de 
2019 e está sendo financia-
do com recursos do BID/
Prodetur. Esse plano é uma 
das ações da Estratégia 
de Resiliência da capital 
e objetiva integrar as 
questões relacionadas com 
as alterações climáticas aos 
programas do município.  

GiZ

Junto com a cidade 
litorânea de Santos (SP), 
Salvador faz parte do Pro-
jeto de Apoio ao Brasil na 
Implementação da Agenda 
Nacional de Adaptação 
à Mudança do Clima, o 
ProAdapta. O objetivo 
desse projeto é estimular 
a resiliência climática no 
país e colocar em prática o 
Plano Nacional de Adap-
tação (PNA) às mudanças 
climáticas, um programa 
do governo federal.

O ProAdapta possui 
financiamento do governo 
alemão por meio da Socie-
dade Alemã de Coopera-
ção Internacional (GIZ). 
Trata-se de uma empresa 
federal alemã de benefício 
público, com mais de 50 
anos de experiência, que 
presta serviços no campo 
da cooperação internacio-
nal para o desenvolvimento 
sustentável e trabalho de 
educação internacional.

iClei

O ICLEI – Governos Locais 
pela Sustentabilidade é uma 
rede global de mais de 1.750 
governos locais e regionais 
comprometida com o 
desenvolvimento urbano 
sustentável. Salvador, como 
parte dessa rede, assinou o 
Pacto Global dos Prefeitos, 
que significa um compro-
misso não apenas com as 
ações locais ambiciosas, mas 
também com o trabalho em 
conjunto com parceiros de 
todo o mundo para com-
partilhar soluções inovado-
ras que permitam que os 
prefeitos atuem de forma 
cada vez mais assertiva no 
enfrentamento às mudanças 
climáticas. Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e Ener-
gia é a maior coalizão de 
prefeitos e líderes locais do 
mundo comprometida com 
a ação climática local. 

aRia

A empresa “ARIA do Brasil” 
é uma filial da empresa 
internacional ARIA Techno-
logies, que também está 
estabelecida na França e 
Itália. A ARIA do Brasil foi 
a responsável por realizar 
em 2018 o Projeto Soprar/
Salvador, através da mobi-
lização do Instituto Gon-
çalo Moniz da Fundação 
Oswaldo Cruz (IGM-FIO-
CRUZ) e da Secis.

O projeto tem como 
objetivo a introdução de 
sistemas inovadores de 
modelagem da qualidade 
do ar aplicados à vigilância 
em saúde. Esses sistemas 
estão direcionados à 
contribuição em ações de 
prevenção e mitigação do 
impacto da poluição do ar 
na saúde pública da capital 
baiana.

O projeto possui ainda 
o apoio da Empresa Alemã 
de Investimento e Desen-
volvimento (DEG), uma 
subsidiária do Banco de 
Desenvolvimento Estatal 
Alemão (KfW).

Em 2017, quando Salvador 
foi escolhida para fazer 
parte da rede 100 Cidades 
Resilientes (100RC), que 
se iniciou os trabalhos da 
Prefeitura para a fomen-
tação da resiliência na 
capital baiana. Essa rede é 
administrada pela centená-
ria Fundação Rockefeller, 
uma organização americana 
que possui como missão a 
promoção, no exterior, do 
estímulo à saúde pública, 
o ensino, à pesquisa e à 
filantropia. 
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MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 
EM PAUTA
CB27 ReÚne SeCRetÁRioS De 
Meio aMBiente De toDaS aS 
CaPitaiS BRaSileiRaS 

Em 2017, após quatro anos, Salvador voltou a se-
diar o Encontro dos Secretários de Meio Ambiente 
das Capitais Brasileiras, o Fórum CB27. O evento 
teve como tema o impacto das mudanças climáti-
cas nas cidades e foi organizado pela Prefeitura de 
Salvador através da Secis.
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Todas as 26 capitais brasileiras e o governo do 
Distrito Federal foram representados no encontro 
pelos secretários e dirigentes das pastas respon-
sáveis pelo Meio Ambiente. Além disso, estiveram 
presentes no fórum os representantes do Minis-
tério da Cidade, Ministério do Meio Ambiente e 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCti) do Governo Federal.

No encontro houve a filiação de Salvador à 
associação de Governos Locais pela Sustentabili-
dade (iClei), uma rede global que reúne mais de 
1.500 governos estaduais e municipais de mais 
de 100 países movidos pelo objetivo de construir 
cidades mais sustentáveis. Além disso, houve a 
eleição por aclamação do secretário André Fraga 
como Coordenador Nacional do CB27 por man-
dato de um ano. Em 2018, André foi reeleito e 
permaneceu no cargo até 2019.

A palestra magna do encontro foi aberta ao 
público e proferida pelo cientista Carlos Nobre, 
presidente do Conselho Diretor do Painel Brasilei-
ro de Mudanças Climáticas e integrante do grupo 
de cientistas do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (iPCC) da onU. Como fruto 
do encontro, foi produzida a Carta de Salvador 
pela Sustentabilidade, um documento que resume 
o que foi levantado nas discussões e que deter-
mina compromissos a serem alcançados pelas 
cidades. Por fim, no último dia do encontro, os 
integrantes do CB27 fizeram uma visita técnica ao 
Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil 
(CeMaDeC) de Salvador.

o cb27
O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das 
Capitais Brasileiro (CB27) foi criado durante a pre-
paração das cidades brasileiras para a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável (Rio+20), em maio de 2012. Na ocasião, 
o então secretário de Meio Ambiente da cidade 
do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Muniz, propôs 
o encontro para haver uma articulação política 
entre as capitais, para que elas compartilhassem 
os casos de sucesso na gestão ambiental e se aju-
dassem mutualmente na busca por soluções para 
os problemas ambientais comuns das cidades 
brasileiras.

O CB27 permanece com o mesmo objetivo, sen-
do realizado periodicamente diversos encontros 
nacionais e regionais. Para além disso, o CB27 per-
mite o diálogo das cidades com o governo federal 
por meio da participação do fórum nos órgãos de 
governança federais e estaduais.

Desde sua fundação, a rede possui apoio 
institucional e financeiro da Fundação Konrad 
Adenauer (KaS), uma organização política alemã 
independente e sem fins lucrativos que busca 
promover a Democracia, o Estado de Direito, os 
Direitos Humanos e a Educação Política. A KaS 
está presente no Brasil desde 1969.

Em 2017, a rede iClei se tornou outra parceira 
do CB27. A associação de Governos Locais pela 
Sustentabilidade possui o objetivo de mobilizar 
os governos locais para construir cidades mais 
sustentáveis. Para isso, eles desenvolvem políticas 
e ações pela sustentabilidade nas cidades partici-
pantes.
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Com uma fachada de 200 metros quadrados cober-
ta com mais de 2.300 plantas, que se tornou ponto 
turístico em Salvador, e mais  de 20 outras iniciati-
vas sustentáveis, a nova sede da Secretaria Muni-
cipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência 
(Secis), localizada no bairro do Comércio, primeiro 
centro financeiro da capital baiana, foi inaugurada 
em fevereiro de 2020. 

Ao todo, o prédio tem 23 iniciativas sustentáveis 
em suas instalações, que vão desde a opção por 
lâmpadas de leD e torneiras com temporizadores, 
até a instalação de placas solares produtoras de 
energia fotovoltaica e o aproveitamento de água da 
chuva para irrigação da fachada verde do prédio e 
da grama do terraço, além de horta, bicicletário e 
outras iniciativas. Para André Fraga, titular da pas-
ta, a nova sede é uma referência de prédio público 
e sustentável em Salvador e no Brasil.

“O prédio, naturalmente, já atrai a atenção de 
quem passa pelo local por causa da sua fachada 
verde, que é algo inovador não só na região do 
Comércio como em toda a cidade. Além disso, 
mesmo tendo uma estrutura limitada, o prédio foi 
pensado para ser o mais sustentável possível, o 
que causa um impacto econômico muito positivo. 
Estratégias de eficiência energética e de gestão 
de água, por exemplo, são algumas das iniciativas 
que reduzem os custos no bolso no final do mês 
e o impacto ao meio ambiente. Sem dúvida uma 
referência de prédio público no país”, destaca.

A mudança da sede da Secis faz parte do pro-
grama Vem pro Centro, lançado pela Prefeitura de 
Salvador com o objetivo de ocupar e movimentar o 
bairro do Comércio, e que levará 80% dos órgãos 
municipais para o local. Com a Secis, já são cinco 
secretarias instaladas na região. 

SECIS DE 
CASA NOVA
PRÉDio teM MaiS De 20 
iniCiatiVaS SUStentÁVeiS eM 
SUaS inStalaÇÕeS
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BioDiVeRSiDaDe

Além de tornar a região 
mais bonita, a fachada 
com plantas proporciona 
a melhoria do microclima 
das redondezas e reduz a 
demanda por refrigeração 
no próprio edifício. A vege-
tação possui um sistema 
de irrigação automatizado, 
que reaproveita a água da 
chuva e dos condensadores 
dos aparelhos de ar-condi-
cionado. 

O espaço também 
contribui com a biodiversi-
dade ao contar com uma 
criação de abelhas sem 
ferrão da espécie Jatahy, 
que são abelhas nativas 
que prestam importante 
papel na polinização das 
plantas e têm baixa presen-
ça em áreas urbanas. Este 
é o primeiro meliponário 
dentro de um prédio pú-
blico de Salvador inserido 
totalmente no ambiente 
urbano.

Assim como faz em 
vários espaços da cidade, 
a órgão também implan-
tou uma horta no terraço 
da sede, destinada a seus 
colaboradores. Nos vasos, 
são cultivados manjericão, 
alecrim, coentro, salsa, 
sálvia, tomilho, orégano, 
cebolinha, hortelã-miúda 
e couve. 

Um quarto do terraço 
do prédio é ocupado por 
um sistema de cobertura 
verde, com grama da 
espécie Zoysia Japônica, 
conhecida popularmente 
como Esmeralda. São 185 
m² que também ajudam 
a regular o microclima e 
reduzir a demanda por 
refrigeração, consequente-
mente reduzindo, também, 
o consumo de energia 
elétrica. De acordo com 
estudos desenvolvidos na 
Universidade de São Paulo 
(USP), as coberturas verdes 
podem reduzir em até 5°C 
a temperatura em um 
microclima.  

Além dos elementos 
sustentáveis, a laje da 
Secis também é palco 
para reuniões, encontros, 
integrações e rodas de 
conversas. Foi dentro dessa 
perspectiva que nasceu o 
Laje Talks, um projeto com 
acesso gratuito no qual são 
realizados bate-papos com 
a proposta de conversar 
sobre temas de interes-
se público associados à 
sustentabilidade e que 
dialoguem com a cidade. 
Mais de mil e quinhentas 
pessoas já participaram 
do evento, que está na sua 
décima terceira edição.

GeStÃo De ReSÍDUoS 
Todos os andares contam com coletores de resíduos 
de materiais recicláveis, que, após triados, são encaminhados 
para a cooperativa Coopcicla. Os resíduos orgânicos prove-
nientes do refeitório são destinados à uma composteira que 
funciona com minhocas, transformando cascas de frutas e 
verduras em composto usado na horta do terraço. 

Na SECIS, passa a funcionar também um ponto de entre-
ga para diversos materiais que não devem ser descartados no 
lixo comum. Para lá qualquer cidadão pode levar equipa-
mentos eletroeletrônicos usados ou quebrados, lâmpadas 
queimadas, óleo usado além de pilhas e baterias que a 
secretaria dará a destinação adequada.
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SECIS SUSTENTÁVEL

Gestão Sustentável das Águas

Água da Chuva
Toda água de chuva que cai no terraço é captada e utilizada para a irrigação 
da fachada verde.

Água dos Ar Condicionados
A água de condensação do sistema de ar condicionado é captada e também 
utilizada para a irrigação da fachada verde. Serão cerca de 13.000 litros de 
água aproveitados mensalmente.

Torneiras econômicas
Todas as torneiras do edifício possuem dispositivos economizadores de água 
como arejadores, spray e/ou temporizadores. Esses dispositivos reduzem em 
até 70% o uso de água.

Vasos Sanitários
As descargas dos vasos sanitários possuem comando duplo que, associado a 
uma campanha de engajamento, proporcionam economia do uso de água. 

Eficiência e Energias Renováveis

Energia Solar Fotovoltaica
O consumo de energia do edifício é gerado a partir de um sistema que conta 
com 34 painéis solares fotovoltaicos instalados no terraço que geram em média 
1.428,269kw por mês o que equivale a uma conta de energia de aproximada-
mente R$ 700,00 e evita a emissão de 421,55kg de CO2 em um ano. 

Iluminação Natural
O projeto interno foi pensado para aproveitar ao máximo a iluminação natural e 
reduzir o consumo de energia. Para isso espaços integrados de trabalho foram 
projetados, divisórias de vidro instaladas e nenhuma película foi usada nas ja-
nelas.

Iluminação em LED
Todas as luminárias possuem lâmpadas em LED que consomem pouca ener-
gia e tem grande durabilidade.

Selo Procel 
Os equipamentos que foram adquiridos tiveram o selo PROCEL de eficiência 
energética como um elemento definidor para a aquisição contribuindo com a 
redução do consumo de energia.

Sala de Reunião Inteligente
A principal sala de encontros da SECIS será dotada de dispositivos que permi-
tirão a utilização eficiente da iluminação através da telegestão, permitindo a ve-
rificação do consumo e níveis de economia durante uma reunião. 

Mobilidade

Incentivo a Mobilidade Ativa
Na SECIS o servidor ganha um dia de folga a cada 15 dias que vem trabalhar 
pedalando. Na sede que fica no bairro do comércio quem adere ao programa 
de incentivo ao uso de bicicleta conta com um paraciclo para guardar a magre-
la com segurança, um vestiário com chuveiro para poder tomar uma ducha 
antes de subir para o trabalho e um armário para guardar as roupas e outros 
utensílios

Patinetes
Os colaboradores da SECIS têm a sua disposição patinetes elétricas para pe-
quenos deslocamentos na região do Comércio, região onde se encontram di-
versos outros órgãos públicos.

Incentivo a Carona
Para utilizar as vagas na garagem e estacionamento, a prioridade é para quem 
promove a carona solidária e transporta mais passageiros por viagem, promo-
vendo a redução de carros nas ruas e consequentemente as emissões de 
gases de efeito estufa.

Resíduos

Coleta Seletiva
Todos os andares contam com coletores de resíduos de materiais recicláveis, 
que após triados são encaminhados para uma cooperativa de trabalhadores 
em reciclagem. Traga sua pilha, bateria, eletroeletrônicos e óleo de cozinha 
usado.

Na SECIS passa a funcionar também um ponto de entrega para diversos mate-
riais que não devem ser descartados no lixo comum. Aqui, qualquer cidadão 
pode levar equipamentos eletroeletrônicos usados ou quebrados, óleo usado 
além de pilhas e baterias que a secretaria dará a destinação adequada.
 

Compostagem
Os resíduos orgânicos provenientes do refeitório são destinados a uma 
composteira elétrica, transformando cascas de fruta e verduras em 
composto usado na horta do terraço. 

Zero Descartáveis
Não é permitida nem a compra nem o uso de nenhum material descar-
tável nas dependências da secretaria. Copos e canudos por exemplos 
são substituídos por canecas e garrafas. Até os visitantes são incenti-
vados a levarem suas canecas ou garrafinhas quando visitam o prédio 
para alguma reunião ou evento.

Biodiversidade

Fachada Verde
A nova SEDE da SECIS conta com uma grande fachada verde. São 
mais de 200 m² que foram preenchidos com espécies ornamentais e 
proporcionam melhoria no microclima da região além de reduzir a de-
manda por refrigeração no edifício. Por outro lado, ajudará na atração 
de pássaros e de abelhas. A vegetação possui um sistema de irrigação 
automatizado que utiliza água de reaproveitamento da chuva e dos 
condensadores dos aparelhos de ar condicionado.

Meliponário
O terraço do prédio conta com a criação de abelhas sem ferrão da es-
pécie Melipona scutellaris popularmente conhecida como Uruçu Nor-
destina. São abelhas nativas em risco de extinção que prestam um im-
portante papel na polinização das plantas e tem baixa presença em 
áreas urbanas. Será o primeiro meliponário dentro de um prédio públi-
co inserido totalmente no ambiente urbano.

Horta
Os funcionários da SECIS contam com uma horta que está no terraço 
do edifício sede da secretaria. Nos vasos estão o cultivo de manjericão, 
alecrim, coentro, salsa, salvea, tomilho, orégano, cebolinha, hortelã 
miúdo e couve.

Teto verde
Um quarto do terraço do prédio é ocupado por um sistema de cobertu-
ra verde com grama da espécie esmeralda (Zoysia Japonica). São 
185m² que ajudam a regular o microclima e reduzir a demanda por re-
frigeração, consequentemente reduzindo o consumo e demanda por 
energia elétrica. Estudos mostraram que coberturas verdes reduzem 
em até 5°C a temperatura.

Calçada Arborizada
A calçada do edifício foi arborizada seguindo as diretrizes do Manual 
Técnico de Arborização Urbana de Salvador com Espécies da Mata 
Atlântica.

Arte

Terraço
O terraço do edifício possui um mural do artista baiana Nila Carneiro. O 
trabalho busca referências na mulher selvagem, que, em geral domina 
a situação de vida-morte-vida, apresenta uma conexão maior com a 
natureza, com os instintos selvagens, que foram perdidos ao longo do 
tempo por conta do ritmo frenético urbano. A curadoria foi uma parceria 
entre a SECIS e o Salvador Meu Amor.

Escadas
Na SECIS as escadas possuem formas e mensagens lúdicas que pro-
porcionam momentos agradáveis para influenciar na escolha da 
escada ao invés do elevador, incentivando o movimento e a saúde. 
Três artistas baianos foram escolhidos para serem homenageados, um 
por andar: Caetano Veloso, Raul Seixas e Gilberto Gil.

Instalação Amanhãs Possíveis 
Diversas paredes da SECIS possuem instalações do Coletivo PSIU! 
Que propõe que pensar num mundo melhor é pensar num futuro dife-
rente, mais inclusivo, mais justo, mais gentil. E pensar em futuro é 
pensar em criança. Por isso, o Coletivo criou esta série de lambe-lambe 
pensando em conversar com o futuro. Uma série que lança um novo 
olhar sobre o porvir. Algo entre sonho, energia e realidade. Estamos 
conversando com amanhãs possíveis e desejados. A curadoria foi uma 
parceria entre a SECIS e o Salvador Meu Amor.

Reuso da água 
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MoBiliDaDe
Desde 2017 a Secretaria estimula o seu servidor a se 
deslocar de casa para trabalho de bicicleta, concedendo abono 
de um dia de serviço para quem, durante 15 dias úteis por mês, 
utilizar a bike como meio de transporte. Por isso, na reforma do 
prédio não poderia faltar bicicletários e um banheiro para suporte 
aos adeptos à mobilidade ativa.

ZeRo DeSCaRtÁVeiS
A Secis adota a prática de não utilizar descartáveis nas 
suas dependências. Copos e canudos, por exemplo, são substitu-
ídos por canecas e garrafas. Até os visitantes são incentivados a 
levarem suas garrafinhas quando visitam o prédio para alguma 
reunião ou evento.

aRte
Em paredes e escadas da secretaria existe arte por toda 
a parte, desde o primeiro degrau do térreo, onde quem optar 
em subir por escada vai encontrar letras de músicas desenhadas 
em cada degrau, estimulando de maneira criativa a prática da 
atividade física no cotidiano do servidor e, por consequência, 
a redução do sedentarismo, até passando pelo refeitório, no 
primeiro andar, e em outros espaços do prédio, como no terraço. 
Cada arte exposta tem o objetivo de trazer beleza e reflexão para 
o ambiente, além de bem-estar para quem trabalha nele.

GeStÃo SUStentÁVel  
DaS ÁGUaS
A gestão de todas as águas dispostas no edifício 
também é sustentável. Toda a água da chuva que cai no 
terraço é captada e utilizada para a irrigação da fachada 
verde. A água de condensação do sistema de ar-condicionado 
é captada e também utilizada para a irrigação das plantas 
da fachada. Serão cerca de 13 mil litros de água aproveitados 
mensalmente.

As torneiras do edifício possuem dispositivos economiza-
dores de água, como arejadores, spray e/ou temporizadores, 
que reduzem em até 70% o uso de água. Já as descargas dos 
vasos sanitários possuem comando duplo, que, associado a 
uma campanha de engajamento, proporciona uma maior 
economia do uso da água. 
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SECIS SUSTENTÁVEL

Gestão Sustentável das Águas

Água da Chuva
Toda água de chuva que cai no terraço é captada e utilizada para a irrigação 
da fachada verde.

Água dos Ar Condicionados
A água de condensação do sistema de ar condicionado é captada e também 
utilizada para a irrigação da fachada verde. Serão cerca de 13.000 litros de 
água aproveitados mensalmente.

Torneiras econômicas
Todas as torneiras do edifício possuem dispositivos economizadores de água 
como arejadores, spray e/ou temporizadores. Esses dispositivos reduzem em 
até 70% o uso de água.

Vasos Sanitários
As descargas dos vasos sanitários possuem comando duplo que, associado a 
uma campanha de engajamento, proporcionam economia do uso de água. 

Eficiência e Energias Renováveis

Energia Solar Fotovoltaica
O consumo de energia do edifício é gerado a partir de um sistema que conta 
com 34 painéis solares fotovoltaicos instalados no terraço que geram em média 
1.428,269kw por mês o que equivale a uma conta de energia de aproximada-
mente R$ 700,00 e evita a emissão de 421,55kg de CO2 em um ano. 

Iluminação Natural
O projeto interno foi pensado para aproveitar ao máximo a iluminação natural e 
reduzir o consumo de energia. Para isso espaços integrados de trabalho foram 
projetados, divisórias de vidro instaladas e nenhuma película foi usada nas ja-
nelas.

Iluminação em LED
Todas as luminárias possuem lâmpadas em LED que consomem pouca ener-
gia e tem grande durabilidade.

Selo Procel 
Os equipamentos que foram adquiridos tiveram o selo PROCEL de eficiência 
energética como um elemento definidor para a aquisição contribuindo com a 
redução do consumo de energia.

Sala de Reunião Inteligente
A principal sala de encontros da SECIS será dotada de dispositivos que permi-
tirão a utilização eficiente da iluminação através da telegestão, permitindo a ve-
rificação do consumo e níveis de economia durante uma reunião. 

Mobilidade

Incentivo a Mobilidade Ativa
Na SECIS o servidor ganha um dia de folga a cada 15 dias que vem trabalhar 
pedalando. Na sede que fica no bairro do comércio quem adere ao programa 
de incentivo ao uso de bicicleta conta com um paraciclo para guardar a magre-
la com segurança, um vestiário com chuveiro para poder tomar uma ducha 
antes de subir para o trabalho e um armário para guardar as roupas e outros 
utensílios

Patinetes
Os colaboradores da SECIS têm a sua disposição patinetes elétricas para pe-
quenos deslocamentos na região do Comércio, região onde se encontram di-
versos outros órgãos públicos.

Incentivo a Carona
Para utilizar as vagas na garagem e estacionamento, a prioridade é para quem 
promove a carona solidária e transporta mais passageiros por viagem, promo-
vendo a redução de carros nas ruas e consequentemente as emissões de 
gases de efeito estufa.

Resíduos

Coleta Seletiva
Todos os andares contam com coletores de resíduos de materiais recicláveis, 
que após triados são encaminhados para uma cooperativa de trabalhadores 
em reciclagem. Traga sua pilha, bateria, eletroeletrônicos e óleo de cozinha 
usado.

Na SECIS passa a funcionar também um ponto de entrega para diversos mate-
riais que não devem ser descartados no lixo comum. Aqui, qualquer cidadão 
pode levar equipamentos eletroeletrônicos usados ou quebrados, óleo usado 
além de pilhas e baterias que a secretaria dará a destinação adequada.
 

Compostagem
Os resíduos orgânicos provenientes do refeitório são destinados a uma 
composteira elétrica, transformando cascas de fruta e verduras em 
composto usado na horta do terraço. 

Zero Descartáveis
Não é permitida nem a compra nem o uso de nenhum material descar-
tável nas dependências da secretaria. Copos e canudos por exemplos 
são substituídos por canecas e garrafas. Até os visitantes são incenti-
vados a levarem suas canecas ou garrafinhas quando visitam o prédio 
para alguma reunião ou evento.

Biodiversidade

Fachada Verde
A nova SEDE da SECIS conta com uma grande fachada verde. São 
mais de 200 m² que foram preenchidos com espécies ornamentais e 
proporcionam melhoria no microclima da região além de reduzir a de-
manda por refrigeração no edifício. Por outro lado, ajudará na atração 
de pássaros e de abelhas. A vegetação possui um sistema de irrigação 
automatizado que utiliza água de reaproveitamento da chuva e dos 
condensadores dos aparelhos de ar condicionado.

Meliponário
O terraço do prédio conta com a criação de abelhas sem ferrão da es-
pécie Melipona scutellaris popularmente conhecida como Uruçu Nor-
destina. São abelhas nativas em risco de extinção que prestam um im-
portante papel na polinização das plantas e tem baixa presença em 
áreas urbanas. Será o primeiro meliponário dentro de um prédio públi-
co inserido totalmente no ambiente urbano.

Horta
Os funcionários da SECIS contam com uma horta que está no terraço 
do edifício sede da secretaria. Nos vasos estão o cultivo de manjericão, 
alecrim, coentro, salsa, salvea, tomilho, orégano, cebolinha, hortelã 
miúdo e couve.

Teto verde
Um quarto do terraço do prédio é ocupado por um sistema de cobertu-
ra verde com grama da espécie esmeralda (Zoysia Japonica). São 
185m² que ajudam a regular o microclima e reduzir a demanda por re-
frigeração, consequentemente reduzindo o consumo e demanda por 
energia elétrica. Estudos mostraram que coberturas verdes reduzem 
em até 5°C a temperatura.

Calçada Arborizada
A calçada do edifício foi arborizada seguindo as diretrizes do Manual 
Técnico de Arborização Urbana de Salvador com Espécies da Mata 
Atlântica.

Arte

Terraço
O terraço do edifício possui um mural do artista baiana Nila Carneiro. O 
trabalho busca referências na mulher selvagem, que, em geral domina 
a situação de vida-morte-vida, apresenta uma conexão maior com a 
natureza, com os instintos selvagens, que foram perdidos ao longo do 
tempo por conta do ritmo frenético urbano. A curadoria foi uma parceria 
entre a SECIS e o Salvador Meu Amor.

Escadas
Na SECIS as escadas possuem formas e mensagens lúdicas que pro-
porcionam momentos agradáveis para influenciar na escolha da 
escada ao invés do elevador, incentivando o movimento e a saúde. 
Três artistas baianos foram escolhidos para serem homenageados, um 
por andar: Caetano Veloso, Raul Seixas e Gilberto Gil.

Instalação Amanhãs Possíveis 
Diversas paredes da SECIS possuem instalações do Coletivo PSIU! 
Que propõe que pensar num mundo melhor é pensar num futuro dife-
rente, mais inclusivo, mais justo, mais gentil. E pensar em futuro é 
pensar em criança. Por isso, o Coletivo criou esta série de lambe-lambe 
pensando em conversar com o futuro. Uma série que lança um novo 
olhar sobre o porvir. Algo entre sonho, energia e realidade. Estamos 
conversando com amanhãs possíveis e desejados. A curadoria foi uma 
parceria entre a SECIS e o Salvador Meu Amor.
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eFiCiÊnCia e eneRGiaS RenoVÁVeiS

A nova sede também é 
referência em relação a 
uso de energia. Parte do 
consumo de energia do 
edifício é gerada a partir 
de um sistema que conta 
com 34 painéis solares 
fotovoltaicos instalados no 
terraço, gerando 1.428,269 
kW por mês, o que evita 
a emissão de 421,55 kg de 
CO2 em um ano.

A iluminação do prédio 

foi pensada para depender o 
mínimo possível de energia 
comum. O projeto interno foi 
constituído para aproveitar, 
ao máximo, a iluminação 
natural e reduzir o consumo 
de energia. Para isso, espaços 
integrados de trabalho, 
foram instaladas divisórias 
de vidro, e nenhuma película 
foi usada nas janelas. E, 
quando são necessárias, 
todas as luminárias usadas 

no local possuem lâmpadas 
em LED, que consomem 
pouca energia e têm grande 
durabilidade.

Além de todas essas 
medidas, os equipamen-
tos que foram adquiridos 
tiveram o selo de eficiência 
energética do Programa de 
Nacional de Conservação 
de Energia – PROCEL, como 
um elemento definidor para 
a aquisição.

assista
Fachada ver-
de da Secis
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No dia 23 de outubro de 2018, a Prefeitura de 
Salvador encaminhou para a Câmara de Vereado-
res um projeto de lei que muda o nome da antiga 
Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação para 
Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência, mantendo-se a mesma sigla: Secis. 
Quase dois meses depois, o projeto foi aprovado e 
assinado pelo prefeito, aCM Neto.

Com a mudança, a Prefeitura passou a dar 
destaque a uma área que já vinha tendo importan-
tes investimentos municipais, a resiliência. Desde 
2017, Salvador passou a fazer parte da rede 100 
Cidades Resilientes e foi criado a Diretoria de Re-
siliência da capital, vinculada a Secis. Com o apoio 
de organizações internacionais, como a Fundação 
Rockefeller; Grupo C40 de Grandes Cidades para 
a Liderança Climática e a Sociedade Alemã de Co-
operação Internacional (GiZ), o órgão está criando 
uma Estratégia de Resiliência para a cidade, docu-
mento que deve ser entregue e colocado em prática 
em março de 2019.

RESILIÊNCIA NO NOME
a SeCiS É oFiCialMente a SeCRetaRia De 
SUStentaBiliDaDe, inoVaÇÃo e ReSiliÊnCia

Além disso, no final de 2018, a Prefeitura 
sancionou a lei Nº 9.409/2018 que, dentre outras 
atribuições, estabelece a criação do Conselho 
Municipal de Resiliência, o CoRe. Trata-se de um 
órgão colegiado de caráter permanente, consul-
tivo e propositivo, vinculado a Secis. O objetivo 
do conselho é garantir a participação do Poder 
Público, sociedade civil e instituições de ensino 
superior na proposição de ações para estratégias 
de resiliência e para soluções que assegurem o 
desenvolvimento sustentável de longo prazo no 
Município de Salvador.

Além do conselho municipal e do próprio plano 
estratégico já citado, a diretoria de resiliência 
estabeleceu inúmeras ações frutos do investimento 
em resiliência na cidade: houve o Projeto Cultura 
Cidadã; workshop de Economia Circular no Fórum 
Agenda Bahia 2018; o Projeto SoPRaR/Salvador; os 
convênios e acordos de cooperações com diversas 
instituições internacionais; as viagens e representa-
ções da Secis fora do país; dentre outras ações.
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Salvador não possuía regras para orientar tecnica-
mente as podas que são realizadas no município. 
Essa realidade mudou com o Manual Técnico de 
Poda de Árvores, criado para normatizar interven-
ções desse tipo na cidade. Inédito na capital baiana, 
o documento foi lançado em setembro (2018) para 
atender ao objetivo de adequar e padronizar os 
procedimentos de poda. O livro é destinado para 
cidadãos, empresas e os profissionais dos órgãos 
públicos.

O desenvolvimento de padrões técnicos e orienta-
ções qualificadas para a realização de podas repre-
sentou um avanço na agenda ambiental da cidade, 
já que o procedimento é essencial para o desenvolvi-
mento adequado da arborização urbana. O manual 
é uma das ferramentas previstas no Plano Diretor de 

MANUAL DEFINE 
REGRAS PARA 
A PODA DE 
ÁRVORES EM 
SALVADOR
o DoCUMento inFoRMa 
oS tiPoS e tÉCniCaS, 
aS FeRRaMentaS MaiS 
aDeQUaDaS e QUanDo o 
PRoCeDiMento DeVe SeR 
RealiZaDo

Primeiro Manual Técnico 
de Poda de Árvores de Salvador.
Aprovado pelo do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente – 
COMAM.

Arborização Urbana da cidade.
O documento informa os tipos e técnicas de 

poda, quando o procedimento deve ser feito, as 
ferramentas mais adequadas, além de uma lista 
dos erros mais comuns no trato das árvores e como 
evitá-los. Uma das dicas em destaque no guia é a 
importância de podar a árvore enquanto ela ainda 
for considerada jovem, o que facilita a recuperação 
dos ramos, assim as chances de um desenvolvimen-
to saudável da floresta urbana aumentam.

O conteúdo foi elaborado em parceria com a Pre-
feitura da Cidade de São Paulo e teve aprovação do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município 
de Salvador (Comam). O manual pode ser baixado 
gratuitamente através do site da Secis http://susten-
tabilidade.salvador.ba.gov.br
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Um bate-papo sobre temas de interesse público relacionados a sustentabilidade 
e que dialogam com a cidade. Esse é o Laje Talks, evento que acontece, religiosa-
mente, às terças-feiras, a partir das 18h, no terraço da sede da Secretaria Muni-
cipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), um espaço rodeado de 
iniciativas sustentáveis, como placas solares, hortaliças e abelhas sem ferrão.

O local já foi palco de conversas sobre diversos assuntos de interesse público, 
como mobilidade ativa, hábitos alimentares, artes urbanas, startups, empreen-
dedorismo jovem, meditação, hortas, influenciadores digitais, a projeção para o 
bairro do Comércio, arquitetura sustentável e o Novo Coronavírus. Neste último, 
o evento foi realizado por transmissão ao vivo através do Instagram e sem públi-
co. A precaução foi devido à necessidade de prevenção ao avanço do vírus CoViD 
19 em Salvador, e obedecendo ao Decreto Nº 32.248 de 14 de março de 2020 
publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, que dispõe de 
medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do CoViD-19 
no âmbito da capital baiana.

A cada edição, são convidados atores da sociedade imersos na realidade do 
tema em questão para compor a roda de conversa, que acontece sob a mediação 
do secretário da Secis, André Fraga. Além disso, para que o papo flua com mais 
interatividade, os participantes, que têm acesso à rede de internet Wi-Fi dispo-
nibilizada pela Secretaria, podem enviar perguntas para os convidados por meio 
da plataforma Slido. A pergunta mais bem ranqueada por votação é feita para os 
convidados.

Nesta primeira temporada do Laje, o evento já reuniu mais de 1.500 pessoas. 
Considerando que o terraço da Secis não tem cobertura e o período chuvoso em 
Salvador se aproxima, a primeira temporada se encerra em março, devendo retor-
nar ainda este ano, no próximo verão.

terraço

Com 300 metros quadrados e capacidade para receber aproximadamente 100 
pessoas, o terraço da Secis é um espaço alternativo no bairro do Comércio desti-
nado a eventos em formatos menos convencionais. Longe de ar-condicionados, 
mas perto de hortaliças, placas solares e de um criatório de abelhas sem ferrão, 
o local faz parte de um projeto arquitetônico e paisagístico voltado para a susten-
tabilidade, que envolve, entre outras iniciativas, a gestão sustentável das águas, 
eficiência e energias renováveis e coleta seletiva, além do incentivo à mobilidade 
ativa e à não utilização de descartáveis.

LAJE TALKS: TEMAS 
IMPORTANTES, PAPOS 
DESCONTRAÍDOS
aBeRto ao PÚBliCo, eVento jÁ ReUniU 
CeRCa De 1.500 PeSSoaS
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SEGUNDA SEM CARNE: Uma DIETA 
PARA O CORPO E O PLANETA

Já deixaram o seu tempero 
na SECIS as chefs: Ângela 
Rabello, Carol Reis, Camilla 
Almeida e Nana Veg, Luisa 
Leite, Larissa Reis, Mia 
Carazoli, Rachel Carneiro, 
Rafaela Franchi, Vera Martins 
e Verônica Aguiar
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A segunda-feira é globalmente conhecida como o dia 
para dar início às atividades e promover mudanças. 
Em razão disso, o Segunda sem Carne, que teve sua 
origem em 2003 nos Estados Unidos, é um projeto 
implantado pelo titular da Secretaria Municipal de 
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SeCiS), 
André Fraga, entre os colaboradores da pasta. 
Portanto, como o próprio nome sugere, trata-se de 
um convite a esses colaboradores e a substituir a 
proteína animal pelo vegetal, ao menos, uma vez 
por semana, de forma a conscientizá-los dos fortes 
impactos causados ao meio ambiente.

Para isso, a sede da Secretaria conta com um 
amplo e equipado refeitório, onde, todas as segun-
das-feiras, são recebidos chefs empreendedores da 
capital baiana, responsáveis pelo preparo de pratos 
criativos e saborosos para os colaboradores distri-
buídos entre os três pavimentos do edifício. Além 
disso, o almoço acaba se tornando uma espécie de 
confraternização em meio ao ritmo acelerado do dia 
a dia, em que é possível reunir todos num momento 
bem prazeroso, descontraído e saudável.

segunda sem carne

Existente em mais de 40 países/ e apoiada por 
diversos líderes internacionais (a exemplo do cantor 
ex-Beatle Paul McCartney), a campanha Segunda 
sem Carne foi lançada no Brasil em 2009, onde, 
hoje, traz benefício a cerca de 3 milhões de pessoas 
e já é a que apresenta maiores impactos no mundo. 

Esta mudança de hábito, embora pareça peque-
na, pode trazer impactos muito positivos a nossas 
vidas, às vidas dos animais e ao planeta. De acor-
do com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 
ao deixar os produtos de origem animal fora do 
cardápio por apenas um dia, é possível auxiliar no 
controle de peso e diminuir o risco de diabetes e 
doenças cardiovasculares, além de reduzir o risco de 
alguns tipos de câncer; reduzir o número de animais 
mortos para abate (10 mil morrem a cada minuto); 
e evitar a emissão de 14 kg de Co2 na atmosfera e 
o gasto de 3.400 litros de água. Esses números são 
equivalentes a 100 km rodados num carro comum 
e a cerca de 26 banhos de 15 minutos de duração, 
respectivamente.

CoM MaiS De 10 eDiÇÕeS, 
o alMoÇo É PRePaRaDo na 
CoZinHa Da SeCiS, toDaS aS 
SeGUnDaS-FeiRaS, PoR CHeFS 
eMPReenDeDoReS e CRiatiVoS 
Da CaPital Baiana
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ENTRE AS 15 DO MUNDO!
PRojetoS aMBientaiS MUniCiPaiS tÊM 
ReConHeCiMento naCional e inteRnaCional

A Prefeitura Municipal de Salvador foi finalista do 
Prêmio Internacional Guangzhou 2018 de Inovação 
Urbana, ficando entre as 15 cidades mais inovado-
ras do mundo. Salvador disputou com outras 193 
cidades espalhadas pelo planeta e foi a única cidade 
brasileira finalista. Outras 14 cidades inovadoras che-
garam até a última etapa da premiação: Guadalajara 
(México), Durban (África do Sul), Sydney (Austrália), 
Santa Ana (Costa Rica), Nova Iorque (eUa), Milão 
(Itália), Surabaia (Indonésia), Kasan (Rússia), Utrecht 
(Holanda), Santa Fé, (Argentina), Mezitli (Turquia), 
Yiwu e Wuhan (China) e Repentigny (Canada).

Salvador concorreu ao prêmio com o programa 
de recuperação ambiental do Parque Socioambiental 
de Canabrava e o projeto Caravana Mata Atlântica. 
Essas ações abordam temas como a proteção am-
biental, remediação, reflorestamento e educação de 
forma prática e lúdica.

A Caravana Mata Atlântica reúne técnicos mu-
nicipais e moradores da região contemplada para 
plantar árvores, como sibipiruna, ipê e pau-ferro, 
que podem ser solicitadas junto à Secretaria de 
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), por 
meio dos telefones (71) 3611-3802, gratuitamente 
pelo Fala Salvador (156), ou por meio de mensa-
gem de WhatsApp para o número (71) 98549-8453. 
Atualmente, mais de 100 espaços públicos da capital 
baiana já foram arborizados pelo programa.

Já o Programa de Recuperação Ambiental do Par-
que Canabrava iniciou em 2015 e consiste no plantio, 
até 2020, de 20 mil árvores nativas da Mata Atlân-
tica no local onde era o antigo lixão da capital. A 
ação ainda prevê a utilização de um fertilizante para 
manejo do solo produzido a partir da associação do 
lodo da coleta de esgoto da cidade e biossólidos pro-
venientes de uma estação de tratamento de efluen-
tes industriais. A iniciativa foi ainda reconhecida pelo 
Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança 
Climática como uma das 100 soluções urbanas que 
ajudam no combate às mudanças do clima e que 
podem ser executadas por outras cidades.

O Prêmio Guangzhou foi iniciado em 2012 e tem 
como objetivo a promoção da prosperidade e qua-
lidade de vida das cidades. A premiação reconhece 
a inovação na melhoria da sustentabilidade social, 

econômica e ambiental em cidades e regiões. Nas 
últimas três edições, houveram a inscrição de mais 
de 700 iniciativas de mais de 70 países e regiões.

prêmio nacional

Representada pela Secretaria de Sustentabilidade, 
Resiliência e Inovação (Secis), a Prefeitura foi a 
vencedora do iX Prêmio Hugo Werneck de Sustenta-
bilidade & Amor à Natureza na categoria “Destaque 
Municipal”. A premiação é fruto do reconhecimento 
pelo Programa Salvador Capital da Mata Atlântica.

O Programa busca articular diversas iniciativas, 
integrando ações e transformando espaços públicos 
e institucionais de forma a propiciar o desenvolvi-
mento integrado à sustentabilidade da Mata Atlân-
tica. Com esse programa que foi criada algumas 
importantes ações da Prefeitura, como o Delivery 
da Mata Atlântica, a Caravana da Mata Atlântica, a 
Operação Plantio Chuva, a implantação de 7 no-
vos parques até 2020, a publicação da revistinha 
Turminha Sustentável, com o tema “Mata Atlântica” 
e a criação de 44 hortas, entre urbanas e escolares. 
Receber esse prêmio é, portanto, o reconhecimento 
de um trabalho bem realizado.

O Prêmio Hugo Werneck é uma referência nacio-
nal na área de sustentabilidade e meio ambiente. 
A premiação visa reconhecer, divulgar e premiar os 
melhores exemplos de gestão, revitalização e preser-
vação ambiental. É idealizado pela Revista Ecológico, 
uma respeitada mídia brasileira impressa e digital 
sobre sustentabilidade. Em suas nove edições, mais 
de 900 projetos já se inscreveram para concorrer ao 
prêmio, sendo 124 vencedores e homenageados.

Em 2018, o tema do Prêmio foi “A Sustentabilida-
de na Floresta, no Campo e na Cidade – De Chico 
Mendes a Chico Bento”. A premiação buscou assim 
relembrar o legado do ambientalista e líder ama-
zônico Chico Mendes, assassinado há 30 anos. Ao 
mesmo tempo, o Prêmio homenageia o cartunista 
Maurício de Souza e seu personagem mais eco-
lógico, o Chico Bento. Nesse sentido, o Programa 
Salvador Capital da Mata Atlântica é reconhecido 
pela sua eficácia na criação de projetos que estejam 
integrados à sustentabilidade do bioma recordista 
em biodiversidade mundial, a Mata Atlântica.
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IPTU Verde Salvador foi 
reconhecida, pela publica-
ção Cities 100, como uma 
das 100 cidades do mundo 
que apresentam as me-
lhores soluções na área de 
sustentabilidade. O projeto 
IPTU Verde, de iniciativa da 
Prefeitura e desenvolvido 
pela Secretaria de Sus-
tentabilidade, Inovação e 
Resiliência (Secis), faz parte 
desse elenco. A Cities 100 
buscar identificar as melho-
res ações políticas dentro de 
dez setores: Energia Verde, 
Resíduos Sólidos, Adap-
tação de Planejamento e 
Assessoria, Implementação 

da Adaptação, Medição de 
Carbono e Planejamento, 
Construção de Eficiência 
Energética, Finanças e De-
senvolvimento Econômico, 
Cidades Inteligentes e Enga-
jamento de Comunidades 
Inteligentes, Transporte e 
Comunidades Sustentáveis. 

Mais duas ações desen-
volvidas pela Prefeitura de 
Salvador foram destaques 
na revista Cities100, em 
2019, uma publicação in-
ternacional lançada a cada 
dois anos que tem o obje-
tivo de reunir as 100 me-
lhores soluções municipais 
do mundo que lidam com 

a crise climática. Foram 
selecionados os Núcleos 
Comunitários de Proteção 
e Defesa Civil (Nupdec) e o 
Programa Salvador Capital 
da Mata Atlântica.

Nupdec Os Núcleos de 
Proteção e Defesa Civil 
foram criados em 2016 pela 
Defesa Civil de Salvador 
(Codesal), que é integrada à 
Secis. O objetivo do projeto 
é informar e capacitar a po-
pulação para contribuir com 
a redução das ocorrências de 
desastres ambientais e suas 
consequências. Para isso, 
são utilizadas metodologias 

participativas, valorizando o 
conhecimento da própria co-
munidade e a predisposição 
delas para organizarem-se 
em torno desse tema.

O Programa Salvador Ca-
pital da Mata Atlântica 
foi lançado em 2017, integra-
do ao Programa Salvador 
360 – eixo Cidade Susten-
tável. O objetivo é articular 
iniciativas que já estavam 
em curso com a realização 
de novas ações de forma 
integrada, promovendo o de-
senvolvimento da cidade em 
torno da sustentabilidade do 
bioma.

PUBliCaÇÃo CitieS 100

Para Praia No campo da 
acessibilidade, Salvador 
recebeu mais um prêmio. 
O Para Praia, projeto que 
desde 2014 promove o 
banho de mar assistido para 
pessoas com deficiência físi-
ca e mobilidade reduzida, e 
que em 2020 chegou na sua 
sétima temporada, foi con-
templado em segundo lugar 
no Prêmio Cidades Susten-
táveis 2019: Redução das 
Desigualdades, na categoria 
"Cidades pequenas, médias 
e grandes". O prêmio é uma 
realização do Programa 
Cidades Sustentáveis e da 
OXFAM Brasil. 

O objetivo do prêmio é 
reconhecer as administra-
ções públicas municipais do 
país que tenham políticas 
públicas bem-sucedidas 
e inovadoras na redução 
das desigualdades, com 
resultados concretos e 
mensuráveis. O Para Praia, 
idealizado pela Secretaria 
Municipal de Sustentabili-
dade, Inovação e Resili-
ência (Secis), já atendeu 
cerca de 2,5 mil pessoas em 

sete temporadas.

Saúde e Mobilidade Em 
2016, a capital baiana tam-
bém foi contemplada com o 
prêmio Cidades Sustentáveis 
no campo da saúde e da mo-
bilidade". Na ocasião, entre 
os índices que deram vitória 
à capital baiana está a redu-
ção nos acidentes e mortes 
no trânsito e o aumento no 
percentual da frota de ôni-
bus com acessibilidade para 
pessoas com deficiência.

Na saúde, Salvador 
concorreu na categoria 
"Cidades grandes", que 
engloba municípios com 
população acima de 500 
mil habitantes. A redução 
no número de óbitos de 
crianças com menos de 
um ano, a diminuição no 
total de nascidos vivos 
cujas mães tinham 19 anos 
ou menos e o aumento de 
unidades básicas de aten-
dimento em saúde, entre 
outras medidas, deram a 
Salvador, na época, o se-
gundo lugar, ficando atrás 
apenas de Campinas (SP).

PRÊMio CiDaDeS SUStentÁVeiS 
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PRAIA CIDADÃ
eM Sete teMPoRaDaS, 
MaiS De 2.500 PeSSoaS 
PaRtiCiPaRaM Do PaRa PRaia 

Salvador tem cerca de 50 quilômetros de praias. Não 
é à toa que o banho de mar é um dos programas de 
lazer preferido do soteropolitano. Com o objetivo de 
tornar esse lazer mais acessível para todos os públi-
cos, desde 2014 o projeto Para Praia vem transfor-
mando vidas e encantando um público especial que 
adora o mar – as pessoas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida.

Em 2020, o projeto completou sete anos de atua-
ção nas praias de Salvador e Região Metropolitana, 
chegando a quase 2,6 mil atendimentos. Além do 
banho de mar assistido, os participantes também 
praticam exercícios, esportes, lazer e entretenimento.

O Para Praia foi idealizado pela Prefeitura de 
Salvador, por meio da Secretaria de Sustentabili-
dade, Inovação e Resiliência (Secis), e conta com 
os patrocínios da Brasken e do Salvador Shopping, 
com a produção da Outros 500 Markentig e Nossa 
Agência, além do apoio da Escola Bahiana de Medi-
cina e Serviços Públicos (eBMSP) e de seus alunos e 
professores voluntários dos cursos de fisioterapia, 
enfermagem e educação física. Ao longo dos cinco 
anos, mais de 1.000 voluntários participaram da 
ação.

A praia onde o projeto é realizado recebe uma 
estrutura completa para garantir mais conforto e 
comodidade aos banhistas e familiares, como por 
exemplo, tendas de apoio, sombreiros, cadeiras, es-
paços customizados e piscina plástica. Para garantir 
a segurança dos banhistas, no local é instalado uma 
pista de acesso à praia para facilitar a locomoção 
do participante, e utilizam também cadeiras anfí-
bias adaptadas, acessórios flutuantes e banheiros 
especiais.

Para o titular da Secis, André Fraga, o projeto tem 
uma importante responsabilidade social. “A impor-
tância desse projeto é traduzida na quantidade de 
atendimentos realizados por edição, que a cada ano 
aumenta mais. A maior recompensa da Prefeitura é, 
sem dúvida, a alegria no rosto de cada pessoa que, 
por alguma limitação física, não consegue tomar um 
banho de mar. No Para Praia, estes cidadãos têm a 
oportunidade de realizá-lo de forma segura, anima-
da e com voluntários preparados”, finaliza.

A professora de fisioterapia Maíra Castro, conta 

que para ela é uma grande satisfação participar 
de todas as edições. “A gente fica extremamente 
emocionada em poder facilitar o acesso seguro ao 
banho de mar às pessoas que têm uma deficiência. 
Algumas dessas pessoas passaram muito tempo 
sem usufruir dessa atividade”, pontua.

Moradora de Itapuã, Greice Martins levou a sua 
mãe para participar do projeto pela segunda vez na 
Praia de Boa Viagem, na Cidade Baixa. Cadeirante 
há mais de 8 anos, a senhora Valdir Martins, de 80 
anos, além de ter dificuldade de locomoção, ela teve 
sua fala comprometida, mas a filha expressa que 
o Para Praia é uma forma de a mãe poder conviver 
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com outras pessoas que estejam na mesma condi-
ção. O contato com a praia interfere positivamente 
na autoestima dela. Ela olha o mar, as pessoas e ri 
com um e com outro”.

transformando vidas

“Raro, não invisível!”. Esse é o título do livro escrito 
por Tereza Carlos Melo, 50 anos, mãe do jovem Caio 
Melo, 24, portador da Síndrome de Van der Knaap. 
Diagnosticado aos 2 anos com a doença, ele vive 
uma vida como qualquer outro rapaz da mesma 
idade, mesmo com os movimentos limitados.

Moradora da Pituba, Tereza conta que participou 

de todas as edições do Para Praia com o filho e no 
livro cita as experiências de Caio no projeto. “Quan-
do descobri o Para Praia, me apaixonei. É um projeto 
belíssimo e nos dá a oportunidade de vivenciar a 
vida, a cidadania, curtir o banho de mar, sentir a bri-
sa do mar, a leveza do universo com as suas belezas 
e Caio ama essas coisas”.

Tereza revela que o filho possui uma rotina de 
atividades intensas e que a praia é o lugar preferido 
do garoto. “Ele não tem a vida limitada. Sai, vai ao 
shopping, à praia, ao parque. A cama é somente 
para dormir. Ele gosta de viver. Seu lugar preferido é 
a praia”, afirma.
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Mais de 

1.000 
voluntários

Mais de 

2,5 miL 
atendimentos 
em sete 
temporadas

Por onde passou o Para 
Praia: Ondina, Boa Via-
gem, Ribeira, Paripe, Farol 
de Itapuã, Arembepe e 
Guarajuba
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assista
Projeto 
ParaPraia no 
Bahia no Ar, 
da TV Record 
– 2018

Projeto Pa-
raPraia no Ba-
lanço Geral, 
da Record, em 
2018

Projeto 
ParaPraia, 
na Record 
Nacional, em 
2018

Projeto 
ParaPraia, na 
TV Aratu, em 
2018

Projeto 
ParaPraia, na 
TV Globo, em 
2018

Projeto 
ParaPraia, na 
TV Globo, em 
2019
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SOPRAR: 
O AR QUE 
RESPIRAMOS
PRojeto FaZ PaRte De UM 
DoS PilaReS Da eStRatÉGia 
De ReSiliÊnCia De SalVaDoR 
e teM CoMo oBjetiVo 
intRoDUZiR SiSteMaS 
inoVaDoReS De MoDelaGeM 
Da QUaliDaDe Do aR 
aPliCaDoS À ViGilÂnCia eM 
SaÚDe

De acordo com os dados da Organização Mundial 
da Saúde (oMS), mais de 100 milhões de pessoas es-
tão expostas à poluição do ar na América Latina. Já a 
Organização Pan-Americana da Saúde (oPaS) estima 
que a poluição do ar nas áreas urbanas é a causa de, 
pelo menos, 35 mil mortes prematuras a cada ano. 
Os grupos mais vulneráveis a este problema são 
crianças, idosos e pessoas com saúde debilitada ou 
baixo status socioeconômico.

Por isso, é mais do que necessário debater os 
impactos da poluição do ar na saúde pública. Foi 
pensando nisso que a Prefeitura desenvolve o 
Sistema Operacional de Previsão da Qualidade do 
Ar na Região Metropolitana de Salvador (SoPRaR – 
Salvador). O sistema faz parte de um dos pilares da 
Estratégia de Resiliência da capital e surgiu através 
da mobilização da Secis com o Instituto Gonçalo 
Moniz da Fundação Oswaldo Cruz (iGM-FioCRUZ). 
O projeto teve ainda o apoio da Cetrel, empresa res-
ponsável pelo fornecimento de água, tratamento e 
descarte dos efluentes e resíduos industriais do Polo 
Industrial de Camaçari, e tem como objetivo introdu-
zir sistemas inovadores de modelagem da qualidade 
do ar aplicados à vigilância em saúde, direcionados à 
contribuição em ações de prevenção e mitigação do 
impacto da poluição do ar na saúde em Salvador.

O projeto se aplica na determinação de indicado-
res de qualidade do ar e de risco à saúde relevantes 
para a vigilância em saúde e defesa civil; mapean-
do áreas de maior risco e vulnerabilidade para a 
população e fornecendo subsídios para a ativação de 
protocolos de serviços de comunicação e proteção 
relacionados à qualidade do ar.

O sistema será utilizado pelo Centro de Monito-
ramento e Alerta de Defesa Civil (Cemadec), o qual 
cabe emitir periodicamente boletins com os índices 
da qualidade do ar, alertando a população sobre 
as áreas de maior exposição na cidade. Através do 
SoPRaR, a Cemadec poderá fornecer subsídios para 
a ativação de protocolos de serviços de comunica-
ção e proteção relacionados à qualidade do ar. “Na 
criação desse projeto, a nossa ideia sempre foi a de 
que o cidadão possa ter acesso a informação gerada, 
além de órgãos como escolas e o setor da saúde”, 
destacou Nelzair Vianna, pesquisadora em saúde 
pública e coordenadora do projeto.

O workshop inicial “SoPRaR – Salvador 2018” foi 
realizado em setembro de 2018, no qual participa-
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Cerca de 10 instituições estiveram 
representadas por 100 pessoas 
que participaram do evento

ram cerca de 10 instituições que estiveram represen-
tadas por 100 pessoas, e serviu para apresentar ao 
público o SoPRaR, bem como as evidências científi-
cas do impacto da poluição do ar na saúde humana 
e debater formas do setor público colocar em prática 
estratégias sustentáveis dentro desta temática.

Como qualquer outra metrópole, a qualidade 
do ar em Salvador é afetada pelas fontes móveis 
de emissão proveniente do trânsito. Nos locais da 
cidade que possuem alta circulação de carros e baixa 
área verde, a poluição no ar fica ainda maior. Para 
lidar com esse problema, a resiliência urbana é a 
estratégia de enfrentamento adotada por Salvador.

“Nós estamos criando a Estratégia de Resiliência 
da capital e alguns pontos importantes do documen-

to são as questões que envolvem as mudanças cli-
máticas. Possibilitar a redução da emissão de gases 
de efeito estufa, que contribuem com o aumento da 
temperatura, é um dos principais fatores que estão 
sendo trabalhados pelo SoPRaR”, disse Nelzair.

o evento

O Workshop foi realizado pela empresa “aRia do 
Brasil”. O projeto possuiu ainda o apoio da Empresa 
Alemã de Investimento e Desenvolvimento (DeG), 
uma subsidiária do Banco de Desenvolvimento 
Estatal Alemão (KfW); e da Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha (aHK).

Além dos membros das organizações já citadas, 
participaram do evento representantes do setor 
público e algumas instituições ligadas ao tema: 
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, Defesa 
Civil de Salvador (Codesal), Grupo C40 de Gran-
des Cidades para a Liderança Climática, Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 
Bahia (ineMa), Universidade Federal da Bahia (UFBa) 
e Universidade de São Paulo (USP).



74  RelatóRio SeCiS – jan 2017 • MaR 2020

SEMANA DO CLIMA EM SALVADOR: 
A MAIOR DA HISTÓRIA DA ONU
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De 19 a 23 De aGoSto, 
SalVaDoR Foi o CentRo DoS 
DeBateS eM toRno Da CRiSe 
CliMÁtiCa MUnDial

assista
19.08.2019 
Band Cidade 
– Semana do 
Clima

19.08.2019 
TV Bahia 
– BA TV – 
Semana do 
clima

19.08.2019  
TV Bahia 
– Jornal da 
Manhã

20.08.2019 
TV Bahia 
– Jornal da 
Manhã – 
Geração de 
energia limpa

22.08.2019  
BA Record – 
Comércio de 
Carbono

19.08.2019  
TV Aratu 
– AN – Apli-
cativo Vá de 
buzú

19.08.2019 
TV Bahia 
– Bahia 
Meio-Dia – 
Semana do 
Clima

19.08.2019 
TV Record – 
Salvador rece-
be Semana do 
Clima

21.08.2019  
TV Record 
– BA no ar –
reciclagem em 
salvador

22.08.2019 
Band Cidade 
– Proibição de 
sacos plásticos 
e canudos
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Durante cinco dias, de 19 a 23 de agosto de 2019, 
Salvador foi o centro dos debates em torno da 
emergência climática ao receber a Semana do Clima 
Latino-Americana e Caribenha (laC Climate Week). 
O evento foi organizado pela Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UnFCCC) 
e a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de 
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Esse é um dos encontros regionais que ante-
cedem a Conferência da onU sobre as Mudanças 
Climática, a CoP-25, que acontece em dezembro 
de 2019, no Chile, e é destinada à implementação 
do Acordo de Paris – o pacto global de combate às 
mudanças climáticas.

Em Salvador, mais de cinco mil pessoas de 70 
países diferentes se inscreveram no evento. Todos os 
países da América Latina e Caribe estiveram repre-

sentados. Segundo a UnFCCC, esse foi o recorde de 
inscrições realizadas para um evento regional do tipo.

Isso refletiu na rede hoteleira da capital, que teve, 
segundo dados da Federação Baiana de Hospeda-
gem e Alimentação (FeBHa) média de 70% de ocupa-
ção durante a realização do evento, com picos de 
até 90%. Essa taxa foi registrada em pleno agosto, 
mês em que normalmente a ocupação hoteleira na 
capital não é tão alta.

Estiveram presentes diversas instituições e per-
sonalidades, como o climatologista brasileiro Carlos 
Nobre, a onG internacional Plant-for-the-Planet, 
a WWF-Brasil e a Sociedade Alemã de Cooperação 
Internacional (GiZ).

Além desses, 40 voluntários fluentes em inglês 
foram selecionados para atuarem durante o evento. 
Eles receberam uma roupa de identificação ecológi-
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assista
22.08.2019  
TV Bahia – 
BATV – Show 
de Gilberto 
Gil

23.08.2019 
TV Bahia – 
BATV – Salva-
dor em último 
dia da Semana 
do Clima, 
prefeitos

22.08.2019  
TV Record – 
Balanço Geral 
– Salvador 
deve reduzir 
consumo de 
plástico

VT Semana 
do Clima

425
horas de 
programação

101
jornalistas 
brasileiros

25
jornalistas 
internacionais

778
pessoas de fora 
do Brasil

ca feita pela Polo Salvador, uma empresa soteropolitana que se tornou a primeira 
do Brasil a fabricar camisas carbono zero. Os voluntários receberam ainda certifi-
cados de participação no evento.

Pouco mais de três meses antes do início, a Semana do Clima chegou a ser 
cancelada pelo Governo Federal. No entanto, graças a influência política do 
Prefeito de Salvador, aCM Neto, o Ministério do Meio Ambiente voltou atrás. A 
atuação do prefeito foi elogiada no evento. “Eu acho que o prefeito, suas falas e 
momentos de discursos, foram considerados pontos altos, pois ele realmente 
demonstrou interesse e entusiasmo no tema”, disse James Grabert, diretor da 
UnFCCC.

O período de realização da Semana do Clima coincidiu quando esteve em voga 
nos noticiários as queimadas da Amazônia, o que contribuiu para que no evento 
houvesse manifestações em defesa desse bioma.

sustentabilidade

O centro de eventos Salvador Hall, localizado na Avenida Luiz Viana Filho (Pa-
ralela), foi transformado na Cidade do Clima para receber o evento. Foi possível 
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encontrar no local diversos elementos sustentáveis, 
desde o crachá do evento, que continha sementes de 
manjericão e era feito de papel biodegradável, até a 
árvore solar, uma estrutura que continha placas sola-
res onde as pessoas podiam recarregar seu celular.

A praça de alimentação do evento seguia a Dieta 
da Saúde Planetária, que foi criada por cientistas 
para melhorar a nutrição da população mundial, 
garantindo uma produção sustentável das comidas. 
Nesse sentido, foram consumidos somente alimen-
tos vegetarianos e de origem local, com prioridade 
para a agricultura familiar e pequenos produtores.

Até as embalagens usadas tinha origem susten-
tável, seja de material natural ou reciclado. Não foi 
permitido embalagens plásticas. Os 228kg de resí-
duo orgânico produzidos foram transformados em 
250kg de adubo pelo processo de biotimização, feito 
pela organização Viva a Vida Serviços Ambientais, 
que opera o Terraço Verde do Salvador Shopping. O 
adubo foi doado para a horta da Escola Municipal 
Zulmira Torres, em Amaralina.

Essa foi a primeira vez que uma Semana do Clima 
regional determinou que fosse seguida a Dieta da 
Saúde Planetária. A iniciativa deve ser seguida nas 
próximas edições do evento.

Além dos resíduos orgânicos, 309,51m² de lonas 
utilizadas como material de comunicação visual da 
Semana do Clima foram reaproveitadas pela rede 
de artesanato do Mercado Iaô e Fábrica Cultural, 
que fomenta a produção artesanal na Península de 
Itapagipe. O material foi utilizado para a produção 
de bolsas, sacolas e carteiras, beneficiando 2.500 
artesãos.

Para chegar até a Cidade do Clima, um ônibus 
100% elétrico foi disponibilizado para realizar o 
percurso partindo do Shopping Paralela (Estação 
do metrô Tamburugy). O veículo possui ar-condicio-
nado, 100% de suspensão pneumática e não emite 
qualquer tipo de poluente. Ele está em fase de teste 
e pode ser implementado definitivamente na capital 
baiana.

Na ocasião, também foi possível utilizar o apli-
cativo Vá de Buzu, pelo qual o usuário pôde pagar 
a passagem aproximando a câmera do celular ao 
QR Code localizado na catraca do veículo. Como 
quem instalava o aplicativo no período da Semana 
do Clima ganhava R$ 300 de bônus, a passagem no 
ônibus elétrico saiu gratuita.

Dentro da Cidade do Clima, algumas bicicletas do 
programa Bike Itaú foram disponibilizadas gratuita-
mente para que os participantes pudessem circular 
no evento. Na quarta-feira (21), dentro da progra-
mação, houve ainda um passeio ciclístico saindo 
do Jardim dos Namorados em direção ao Farol da 
Barra e retornando para o local de partida. Algumas 
“laranjinhas” foram disponibilizadas gratuitamente 
para a população.

Além disso, foi lançado especialmente para a 
Semana do Clima o aplicativo “Climate Week”, 
disponível para Android e ioS em português, inglês e 
espanhol. O sistema proporcionou às 1300 pessoas 
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que fizeram o download informações sobre o evento, a programação, o mapa e 
localização da Cidade do Clima e avisos.

painel

A abertura oficial da Semana do Clima foi somente na quarta-feira, mas desde 
a segunda-feira (19), diversos pré-eventos aconteceram, como o lançamento do 
Painel Salvador de Mudança do Clima, uma rede que pretende unir pesquisadores 
e profissionais da área para criar uma agenda climática para a cidade e estimular o 
desenvolvimento sustentável.

A conferência de abertura do Painel foi realizada pelo climatologista brasileiro 
Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos seus estudos sobre o aque-
cimento global. Carlos Nobre assinou ainda o manifesto “Crianças e a Ciência: 
uma aliança em nome do futuro” escrito pelos alunos da Escola Municipal Mar-
cos Vinicius Vilaça, que também são embaixadores da onG alemã Plant-for-the-
-Planet Brasil. Diversos membros da sociedade civil também puderam assinar o 
documento.

ações

Todos os dias do evento diversas instituições montaram stands na Cidade do 
Clima para divulgar as suas ações na área. No stand da Secis, foram distribuídos 
copos individuais, o que evitou o uso de copo plástico no local, e mais de 1600 
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A procura foi tão grande que o esto-
que de mudas da secretaria foi esgotado.

No stand também foram apresentadas as ações da secretaria, como o Cen-
tro Municipal de Inovação (Colabore), a nova sede da Secis, o iPtU Verde, iPtU 

Representação 
de 93 países, 
incluindo 
todos os 32 da 
América Latina 
e Caribe
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Amarelo e os manuais desenvolvidos. Algumas das startups já selecionadas nas 
Chamadas Temáticas da Prefeitura também estiveram no stand para se apresen-
tar ao público.

Outra ação de destaque foi a confecção e distribuição da revista “Salvador do 
Clima”, feita pela Prefeitura em três idiomas diferentes. A publicação contém as 
ações de Salvador na área de sustentabilidade e foi impressa em papel recicla-
do. É possível acessar a revista online pelo site da Secis: http://sustentabilidade.
salvador.ba.gov.br/.

Além disso, um Pedalinho Sustentável ficou exposto durante o evento. Esse é o 
veículo sustentável desenvolvido pela prefeitura de Salvador, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). O equipamento possui 
estrutura de fibra de vidro e é movido a energia solar, captada por uma placa de 
150W, o equipamento tem capacidade para duas pessoas, totalizando 180 quilos 
de peso corporal, e autonomia de 8 horas diárias.

debates

 A partir da quarta-feira (21), com a abertura oficial da Semana do Clima, foi rea-
lizado diversos eventos em blocos temáticos sobre quatro das nove temáticas da 
Cúpula sobre a Ação Climática da onU: transição energética; transição da indús-
tria; infraestrutura, cidades e governos locais; e soluções baseadas na natureza.

Na quinta-feira (22), pela manhã, uma conferência com a presença de diversos 
ministros da América Latina reuniu os esforços dos países para alcançar os obje-
tivos do Acordo de Paris. O debate foi mediado pelo diretor sênior de Políticas e 
Coordenação de Programas de Mudança Climática da onU, Martin Frick e teve a 
presença do Prefeito aCM Neto.
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Estiveram também no local os ministros da Gua-
temala, Alfonso Alonzo; da Nicarágua, Juana San-
doval; do Chile, Carolina Schmidt; e da Argentina, 
Sergio Bergman; além do embaixador mexicano Luis 
Alfonso de Alba; do diretor da UneP DtU Partnership, 
John M. Christensen; e do gerente nacional de Ope-
rações Banco Mundial no Brasil, Renato Nardello. 
No final da manhã, essas autoridades plantaram 
algumas mudas de árvores na Cidade do Clima junto 
com os membros da onG Plant-for-the-Planet.

Pela noite, apresentações artísticas dos canto-
res Gilberto Gil e Carlinhos Brown marcaram um 
momento de confraternização dos presentes. Ambos 
abordaram a necessidade de maior preservação 
ambiental e cumprimento dos acordos internacio-
nais que abordam a emergência climática, como o 
Acordo de Paris. Durante todos os dias do evento, 
no horário de almoço ou de lazer, houve também 
apresentações artísticas da dupla Ruan e Ravena na 
Praça de Alimentação.

Na sexta-feira (23), um grafite foi entregue na 
Cidade do Clima e ficou como marca do evento no 
Salvador Hall. A arte foi feita por 50 alunos de esco-
las públicas e professores que participam do projeto 
“Tô Ligado na Energia”, em parceria com a Coelba. 
No ato de entrega, houve apresentação artística 
dos membros da Associação Pracatum e plantio de 
árvores.

Foi nesse mesmo dia que Salvador recebeu sim-
bolicamente o título de Capital dos Prefeitos do Bra-
sil, pois a cidade sediará, de 8 a 11 de outubro deste 
ano, a 76ª Reunião da Frente Nacional de Prefeitos 
(FnP). O ato foi realizado durante o Painel de Prefei-
tos, que aconteceu durante a Semana do Clima.

Na ocasião, foi promovido um debate mediado 
pelo prefeito aCM Neto no qual os prefeitos defen-
deram que o Brasil cumpra as metas assinadas no 
Acordo de paris. Estiveram presentes também os 
chefes municipais de São Paulo, Bruno Covas; Ma-
naus, Arthur Virgílio; Curitiba, Rafael Greca; Recife, 
Geraldo Júlio; e de Campinas, Jonas Donizette. De 
fora do país, participou do painel a prefeita de Arima 
(Trindade e Tobago), Lisa Morris Julian.

No encerramento do evento, as autoridades 
assinaram o Termo de Compromisso para o Futuro 
dos Oceano, promovido pela Future Ocean Alliance 
e que será levada para a CoP-25, com o objetivo de 
combater a polução nos oceanos e mares. É pen-
sando nisso que, durante a Semana do Clima, foi 
anunciado o envio para a Câmara de Vereadores 
do projeto de lei que proíbe a venda de sacolas e 
canudos plásticos nos principais estabelecimentos 
comerciais. Esse projeto foi desenvolvido pelos 
agentes da Secis.

Debates sobre Clima, 
sustentabilidade, 
Amazônia, resiliência

2% de 
Organi-
zações de 
intergover-
namentais

4.724 pessoas 
presentes

 2% da 
ONU

3% da 
Imprensa

16% do 
setor 
privado

20% 
outros

15% de 
ONGs

21% da 
Academia

21% de 
represen-
tantes do 
governo
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RECONHECIMENTO 
RENOVADO
PRaia Da ilHa DoS FRaDeS HaSteia 
Pela QUaRta VeZ a BanDeiRa aZUl

assista
06.11.2017 
Band Cidade 
– SALVADOR 
360 SUSTEN-
TABILIDADE

2017 – TV 
Bahia – 
Bahia Meio 
Dia – Cidade 
sustentável – 
Salvador 360

12.12.2018 
BA Record – 
Bandeira azul 
na Ilha dos 
Frades
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Salvador tem no seu território um dos locais mais 
bonitos do Brasil e até do mundo, que é a Ilha dos 
Frades. Nela está a praia Ponta de Nossa Senhora 
Guadalupe, que em 2019 renovou pela quarta vez o 
Selo Bandeira Azul. A honraria é dada pela orga-
nização Foundation for Environmental Education 
(Fee) às praias com reconhecida qualidade socio-
ambiental.

Em 2016, a organização aprovou a Praia da Ponta 
de Nossa Senhora de Guadalupe para receber o 
selo Bandeira Azul pela primeira vez, que aconteceu 
de novo em 2017. O local possui uma esplêndida 
vegetação nativa que se mistura às belas praias com 
águas calmas e translúcidas, coqueirais, montanhas 
e lagos. Desde 1982, trata-se de uma reserva ecológi-
ca rica em belezas naturais preservadas. A Secretaria 
de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) 

é responsável por fazer a supervisão ambiental do 
local.

A Fee já distribuiu mais de 4.600 selos em todo o 
planeta, sendo 3.500 somente para praias, marinas 
e embarcações turísticas, e apenas doze delas no 
Brasil, entre seis localidades contempladas. Além da 
Ilha dos Frades, são elas a Praia do Peró, em Cabo 
Frio (Rj), Tombo (Guarujá-SP), Praia de Piçarras (SC), 
Governador Celso Ramos (SC) e uma praia fluvial em 
Florianópolis (SC).

novas certificações 
Outras praias da capital baiana estão na mira da 
Fee e são preparadas pelo município para receber 
a certificação. Ipitanga, Praia do Flamengo e Stella 
Maris integram o macroprojeto de infraestrutura 
que está requalificando toda a orla da cidade.
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Inserida completamente na Mata Atlântica e seus 
ecossistemas associados, restingas e manguezais, 
Salvador possui um potencial para se transformar na 
capital nacional do bioma recordista de biodiversi-
dade mundial. E tem desenvolvido um conjunto de 
ações nesse sentido.

Lançado em 2017, o Programa de Acesso à Áreas 
Verdes, Popularização, Conservação e Ampliação do 
Bioma Mata Atlântica em Salvador, também conheci-
do como Programa Salvador Capital da Mata Atlânti-
ca, tem como objetivo articular diversas iniciativas já 
em curso além de promover novas ações, de forma 
integrada e de propiciar o  desenvolvimento da cidade 
tendo como elemento estruturante a sustentabilidade 
da Mata Atlântica. Entre as metas do programa está 
a de implantar fisicamente os parques do Sistema de 
Áreas de Valor Ambiental e Cultural – SaVaM, inte-

SALVADOR, CAPITAL DA 
MATA ATLÂNTICA
PRoGRaMa CoM MaiS De 30 iniCiatiVaS ColoCa a Mata atlÂntiCa 
na CentRaliDaDe DaS PolÍtiCaS PÚBliCaS De enVolViMento

grante do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU), Lei 9.069/2016. São mais de 30 entregas 
que se integram ao desenvolvimento da estratégia 
de resiliência e aos planos setoriais como o de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Mudanças 
Climáticas e o Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica. O Programa integra o 
eixo Cidade Sustentável do Programa 360 da Prefeitu-
ra de Salvador.

Dentre os elementos estruturadores do território 
está o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural 
(SaVaM). O atual PDDU trouxe 10 Unidades de Con-
servação integrantes do SaVaM com poligonais, suas 
áreas e limites. É o primeiro passo para que parques e 
remanescentes de Mata Atlântica sejam preservados, 
ampliando o acesso do cidadão soteropolitano a áreas 
verdes de lazer.
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o PRoGRaMa SalVaDoR CaPital 
Da Mata atlÂntiCa PoSSUi 
QUatRo eiXoS eStRUtURanteS:

1.
Planos e 
Políticas 
Públicas
Tendo o Plano Munici-
pal de Conservação e 
Recuperação da Mata 
Atlântica como elemento 
estruturante desse eixo, o 
objetivo é conectar planos 
setoriais e gerais a partir da 
perspectiva de conservação 
e recuperação do bioma. 
PDDU, LOUOS, Política Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Plano Diretor de Arbori-
zação Urbana, Plano Mu-
nicipal de Gerenciamento 
Costeiro, Plano Municipal 
de Mobilidade, Plano Mu-
nicipal de Cultura, Plano 
Municipal de Saneamento 
são alguns dos planos que 
serão conectados ao Plano 
de Mata Atlântica, para 
que as ações desenvolvam 
capilaridade. Em paralelo, 
algumas regulamentações 
de planos já foram promo-
vidas e outras estão em 
curso. A cidade já possui o 
Guia para a Implantação 
de Unidades de Conserva-
ção Municipais, o Manual 
Técnico de Arborização 
Urbana com Espécies da 
Mata Atlântica e o Ma-
nual Técnico de Poda de 
Árvores. Estão em fase de 
fechamento ainda manuais 
para orientação quanto as 
atividades de produção de 
mudas nativas e de proce-
dimentos operacionais para 
o transplantio de árvores.

3.
Engajamento e 
cultura cidadã
Sem o envolvimento e 
engajamento das pessoas, 
um elemento importante 
para o sucesso, o pro-
grama perde força. Para 
isso, ações, campanhas 
e atividades promoverão 
o conhecimento sobre a 
importância e benefícios 
da Mata Atlântica e seus 
temas associados. Ações de 
plantio, eventos, audiências 
públicas, projetos de doa-
ção de mudas, campanhas 
publicitárias se conectaram 
a atividades dos outros 
eixos já em curso.

4.
Arborização 
Urbana
Ação visível e de gran-
de relevância, a arboriza-
ção urbana em Salvador 
vem crescendo em escala, 
aparato e conhecimento 
técnico desde 2013. Ações 
que envolvem o plantio 
com escolas, comunidades 
e cidadãos são o foco desse 
eixo. A popularização do 
conhecimento técnico e o 
aperfeiçoamento perma-
nentemente das ações 
de arborização urbana 
permitirão maior sucesso e 
mais engajamento.

2.
Implantação de 
novos parques 
criados pelo 
PDDU e 
requalificação 
dos parques já 
implantados
Esse eixo gira em torno 
das áreas protegidas, sejam 
as já existentes ou as cria-
das pela reestruturação do 
Sistema de Áreas de Valor 
Ambiental e Cultural – SA-
VAM, integrante do PDDU. 
Como metas do eixo, estão 
a reforma e implantação 
até 2020 de sete áreas, 
entre parques e Unidades 
de Conservação (UCs), 
com projetos desenvolvidos 
a partir da participação 
popular, orientados por 
critérios ambientais, 
técnicos e sociais. A criação 
de Fóruns de Discussão 
Permanente para os 
parques, e a implantação 
dos Conselhos Gestores e o 
desenvolvimento de planos 
de manejo para as UCse a 
implantação dos Conselhos 
Gestores dos Parques, são 
ações que também fazem 
parte do eixo.

assista

Salvador Capital da Mata 
Atlântica – vídeo institucional
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DESENVOLVIMENTO
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Com o objetivo de orientar os gestores municipais e demais profissionais da me-
todologia utilizada para a correta instrução do processo de criação de Unidades de 
Conservação (UCs) na cidade, a Prefeitura de Salvador elaborou em 2018 o Roteiro 
para Criação de Unidade de Conservação do Município de Salvador. O documento 
pode ser baixado gratuitamente no site http://mataatlantica.salvador.ba.gov.br.

De forma didática, o roteiro traz em seu conteúdo os procedimentos para a 
criação e regulamentação de Unidades de Conservação Municipais. A publicação 
explica desde a identificação da categoria na qual a UC está enquadrada dentro do 
SaVaM (Sistema Municipal de Áreas de Valor Ambiental e Cultural), até procedi-
mentos jurídicos e de gestão, passando pela necessidade da elaboração de estudos 
técnicos que devem conter informações sobre a caracterização biológica, socioe-
conômica e do meio físico da área, além do mapeamento de situação fundiária e 
proposta para delimitação da UC.

O documento instrui, ainda, como proceder para a criação do Conselho Gestor 
da UC municipal, e a elaborar um Termo de Referência para a contratação do Plano 
de Manejo, principal instrumento de planejamento e de gestão das Unidades de 
Conservação. Além disso, o manual possui também modelos de documentos, 
como memorandos, formulários e ofícios, que fazem parte da abertura do processo 
de criação e gestão das unidades junto à Prefeitura.

regulamentação

A criação e a regulação das UCs, no Brasil, são embasadas na Lei Federal nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SnUC), e no Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto 
de 2002, que regulamenta o SnUC. Ambos os instrumentos forneceram diretrizes 
para a elaboração do roteiro para criação de Unidades de Conservação municipais, 
editado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2010.

GUIA ORIENTA A 
CRIAÇÃO DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO EM 
SALVADOR
DoCUMento inStRUi, ainDa, CoMo PRoCeDeR 
PaRa a CRiaÇÃo Do ConSelHo GeStoR Da UC 
MUniCiPal, e a elaBoRaR teRMo De ReFeRÊnCia 
PaRa a ContRaÇÃo Do Plano De Manejo

Parque Marinho da Barra é 
uma Unidade de Conservação 
que faz parte do município de 
Salvador
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As UCs devem ser entendidas como um modo espe-
cial de ordenamento territorial, que visam assegurar a 
representatividade de amostras significativas e ecologi-
camente viáveis das diferentes populações, habitats e 
ecossistemas do território nacional, incluindo as águas 
jurisdicionais. Quando criadas, podem evitar ou diminuir 
acidentes naturais ocasionados por enchentes ou desaba-
mentos, possibilitar a manutenção da qualidade do ar, do 
solo e dos recursos hídricos, além de permitir o incremento 
de atividades relacionadas ao turismo ecológico e proporcio-
nar a geração de trabalho e renda.

o QUe SÃo UniDaDeS De 
ConSeRVaÇÃo?

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO 
DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE SALVADOR

Foto: Valter Pontes (Parque São Bartolomeu)



92  RelatóRio SeCiS – jan 2017 • MaR 2020

Além dos inúmeros benefícios à saúde e ao meio 
ambiente, as pessoas que usam a bicicleta como 
meio de transporte podem até ter folga no trabalho. 
Isso pelo menos é o que acontece com os servidores 
da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resili-
ência (Secis) da Prefeitura de Salvador.

A iniciativa do projeto veio da Secis, que ainda em 
2017 publicou uma portaria (03/2017) que dá abono 
de um dia ao servidor que for de bike ao trabalho em 
15 dias úteis por mês. A resolução tem como base 
a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(PnMU). A medida tem o objetivo de integrar o 
transporte urbano não motorizado ao cotidiano da 
cidade e promover o desenvolvimento sustentável 
na capital, reduzindo as emissões de gases de efeito 
estufa, melhorando a qualidade do ar e ajudando no 
combate ao sedentarismo.

Para o servidor Eugênio Domingos de Souza 
Neto, de 62 anos, o decreto é um estímulo para ele 
continuar pedalando quase 10km da sua casa, na 
Pituba, até a sede da Defesa Civil (Codesal) na Av. 
Bonocô. “Desde os 18 anos eu sou atleta de triatlo e 
há mais de 10 anos venho de bicicleta para o traba-
lho. Sou beneficiado com as folgas desde quando o 
decreto foi lançado”, disse.

Eugênio trabalha no setor de almoxarifado como 
o responsável pelo controle de registro e distribui-
ção de lona plástica. Ele já deixa uma roupa e um 

MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL GERA 
FOLGA NO TRABALHO 
a MeDiDa teM o 
oBjetiVo De inteGRaR o 
tRanSPoRte URBano nÃo 
MotoRiZaDo ao CotiDiano 
Da CiDaDe e PRoMoVeR 
o DeSenVolViMento 
SUStentÁVel na CaPital

Servidor que 
for de bike ao 
trabalho 15 
dias úteis por 
mês, terá um 
dia de folga

assista

2017 TV ARATU Folga pra 
quem vai de bike

2017 TV Record Nacional Folga 
no trabalho



93

material de higiene pessoal no local de trabalho para 
poder usar após o percurso de 9km. “No começo 
de cada mês eu vou ao setor de recursos humanos 
e escolho o dia da minha folga. Às vezes eu escolho 
uma data próxima do final de semana para aproveitar 
as competições de triatlo. Em outros casos eu apenas 
utilizo a folga para resolver problemas pessoais ou 
descansar.  Eu gostaria mesmo é que esse exemplo se 
espalhasse e que outros colegas aderissem à bicicleta. 
Pedalar ajuda na saúde e contribui com a mobilidade 
urbana. Todos saem ganhando”, completa.

Para receber o benefício, o servidor tem que 
comprovar o seu deslocamento por meio de uma 
declaração. No documento, deverão constar os dias 
em que ele utilizou a bicicleta para ir ao trabalho, as 
assinaturas do beneficiado e do servidor encarrega-
do para exercer a fiscalização do uso do transporte. 
Feito isso, o documento deverá ser encaminhado à 
Coordenadoria Administrativa do órgão até o quinto 
dia útil do mês subsequente. O gozo do abono será 
previamente autorizado pela chefia imediata do 
servidor.
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NO CARNAVAL DOS CARNAVAIS, 
CAMPANHA INCENTIVA A 
SUSTENTABILIDADE NAS RUAS, 
NA PRAIA E NO MAR 
aÇÕeS MoBiliZaRaM CaMaRoteS, aGenteS aMBientaiS, 
CooPeRatiVaS De ReCiClaGeM e aRtiStaS
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Pelo sétimo ano consecutivo, a Prefeitura de Sal-
vador, por meio da Secretaria de Sustentabilidade, 
Inovação e Resiliência (Secis), realizou a campanha 
“Carnaval Sustentável”. A proposta é transformar a 
folia baiana em uma festa mais equilibrada do pon-
to de vista social e ambiental, promovendo projetos 
que incentivem o respeito às pessoas, o convívio 
harmônico com a natureza e o crescimento econô-
mico dos investidores.

Em 2020, uma iniciativa ganhou destaque: a 
campanha de conscientização para a preservação 
do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, 
criado em 2019 e o primeiro colado ao continente, 
que delimita uma área de mais de 300 mil metros 
quadrados entre os Fortes de Santa Maria e de 
Santo Antônio (Farol).

A campanha, que se estendeu até a Quarta-feira 
de Cinzas (26), consistiu numa atuação que se deu 
em três ações: no mar, na faixa de areia e no circuito 
Barra-Ondina, nos limites do Parque. No mar, com 
o objetivo de que as embarcações não fundeassem 
as suas ancoras dentro dos limites do parque, uma 
sinalização foi colocada entre às 13h e 17h nos seis 
dias de festa, evitando danos aos naufrágios e à vida 
marinha existentes no local. O Primeiro Corpo de 
Bombeiros Voluntários do Estado da Bahia da Briga-
da K9 monitorou diariamente o trânsito de lanchas 
na área, orientando os tripulantes sobre a importân-
cia da preservação do novo parque.

Na areia das praias, agentes ambientais pro-
moveram a sensibilização, bem como a entrega 
de sacolas biodegradáveis para os banhistas e de 
sacolas plásticas para os ambulantes acondiciona-
rem devidamente os resíduos produzidos. A ação 
foi realizada pela Secis em parceria com a Limpurb, 
com o projeto “A Onda é Preservar, Praia Boa é 
Praia Limpa”.

Na Av. Oceânica, artistas puxadores de trios 
levaram mensagens de educação ambiental aos 
foliões e informações de conscientização a respeito 
do parque. Essa campanha contou com o apoio do 
Fundo da Folia, Limpurb, Primeiro Corpo de Bom-
beiros Voluntários do Estado da Bahia, Yacht Clube 
da Bahia, Associação de Moradores e Amigos da 
Barra (Amabarra) e iF Baiano.

educação

Para o professor José Rodrigues, do Instituto Fe-
deral Baiano (iF Baiano) - organização parceira na 
concepção da campanha -, o caráter educativo é o 
mais importante da campanha a ser realizada. “A 
gente precisa trazer para fora d’água esta consci-
ência. Trata-se de um espaço urbano submerso. 
A população, de maneira geral, enxerga a cidade 
indo até a linha da areia, no máximo, e, da linha da 
água para frente, ela enxerga como outro ambiente, 
quando, na verdade, não o é. Isso precisa mudar”, 
afirmou.



96  RelatóRio SeCiS – jan 2017 • MaR 2020

MaDRinHa CaRnaVal  
SUStentÁVel 

Coleta SeletiVa

Todos os anos, um artista é convidado para 
apadrinhar a campanha Carnaval Sustentável. Já 
foram homenageados Durval Lélis, Saulo, Levi, da 
banda Jamil, Margareth Menezes e Claudia Leite. 
Esse ano, Ju Moraes foi a escolhida

Cerca de 170 toneladas de latinhas, plásticos e pape-
lão foram recolhidos durante o Carnaval de Salvador deste 
ano. A festa contou com 9 centrais para recebimento e tria-
gem de materiais recicláveis recolhidos durante os dias de fes-
ta nos circuitos Dodô e Osmar. A ação, que foi coordenada 
pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência 
(Secis) e a Limpurb, tendo a Ambev como a patrocinadora 

do carnaval, envolveu 14 cooperativas e cerca de 300 cata-
dores. Aproximadamente 15% de todo material reciclável 
recolhido nas centrais instaladas nos circuitos do carnaval 
são plásticos. Além das latinhas de alumínio, que continuam 
sendo o principal alvo dos catadores, por possuírem o maior 
valor agregado entre os recicláveis, todas as centrais recebe-
ram também o plástico e garrafas PETs.  

assista

2020 TV Bahia Campanha 
Parque Marinho Barra
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PaRCeRia B

No Carnaval dos Carna-
vais, tema da festa mo-
mesca de 2020, as ações 
inspiradas nos critérios da 
certificação de Empresas B, 
a Secretaria Municipal de 
Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência e a Comu-
nidade do Sistema B na 
Bahia redesenharam o Selo 
Salvador Sustentável, por 
acreditarem que é possível 
para todos os camarotes 
do Carnaval de Salvador 
ter um propósito claro e 
definido de gerar impacto 
socioambiental positivo, 
ampliar a sua responsabi-
lidade considerando todas 
as partes interessadas na 
sua tomada de decisão e 
se comprometendo com 
alto nível de transparência, 
medindo e reportando o 
seu impacto.

A campanha mobilizou 
camarotes a adotarem me-
didas sustentáveis durante 
o carnaval, oferecendo o 
selo do Salvador Susten-
tável para aqueles que se 
dispuseram a participar 
do projeto. Esse ano, 10 
camarotes aderiram à 
campanha: Camarote 

tRio ContÊineR

Uma das atrações do Carnaval de Salvador 2020, foi 
o trio construído a partir de um contêiner marítimo de 12 
metros, no estilo “pranchão”, com 810 kg e 20 toneladas, 
que desfilou nos circuitos Dodô e Osmar. A estrutura tem 
apoio da Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo 
(Saltur) e pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência (Secis). 

O projeto foi idealizado pelos irmãos e músicos Juan e Ra-
vena, que já inovaram com o Trio Solar, composto por som e 
iluminação sustentáveis. Parte da energia para alimentar o 
som e a iluminação é captada através de painéis fotovoltai-
cos e armazenada em baterias estacionárias, diminuindo a 
utilização de geradores poluentes. A cabine foi projeta para 
filtrar os resíduos de fumaça. Além de fazer o reaproveita-
mento da água da chuva, a estrutura contém lixeiras de 
coleta seletiva e caixas de som de madeiras reflorestadas.

Salvador, Nana, Skol, Vila 
Mix, .Com, Pier, Club, 
Premier, Cabana da Barra 
e EXPRESSO 2222. 

Ao longo de todo o 
carnaval, equipes da Secis 
e da Comunidade do Sis-
tema B na Bahia fizeram 
vistorias nos espaços para 
garantir o cumprimento 
das ações.  As organizações 

seladas desenvolveram ati-
vidades que valorizaram a 
sustentabilidade durante o 
festejo como o uso racional 
de energia, a diminuição 
do uso de produtos descar-
táveis, pisos reutilizáveis 
em outros eventos e a 
inclusão de alimentos orgâ-
nicos na oferta do buffet, 
por exemplo.

Histórico Desde a sua 
primeira edição, mais de 
100 instituições, entre 
trios, blocos e camarotes se 
dispuseram a participar da 
campanha. Ao longo dos 
sete anos de sua realização, 
mais de 300 ações ligadas 
ao tema da sustentabilida-
de foram registradas pelas 
equipes da Secis.
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Inspirado na atitude da jovem estudante sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que 
se colocou de pé em frente ao Parlamento do seu país com um cartaz onde dizia 
que estava em greve pelo clima, a Secis realizou diversas ações visando o com-
bate à crise climática e a celebração de datas representativas a favor do Meio 
Ambiente, entre os dias 20 e 23 de setembro de 2019, na capital baiana. A progra-
mação fez parte do movimento Greve Mundial pelo Clima e do World Cleanup 
Day – Dia Mundial da Limpeza.

Plantio de 60 novas árvores, Limpezas em seis das principais praias da Orla de 
Salvador, distribuição de mudas para cidadãos e apresentações artísticas foram as 
iniciativas que além de contribuir para o Clima, tiveram o intuito de conscientizar 
os soteropolitanos sobre a crise climática mundial,  além de engajar os cidadãos 
nessa agenda ambiental e alertar a sociedade aos riscos e efeitos das mudanças 
climáticas que já acontecem no planeta.

A primeira ação, que foi coordenada pela Organização Não Governamental 
alemã Plant for the Planet (Plante para o Planeta), cujo objetivo é combater a crise 
climática plantando árvores em todo o mundo, foi realizada na Escola Municipal 
Bela Vista do Lobato, em Pirajá, em parceria com a Secis e a Secretaria Municipal 
de Educação (Smed), na qual reuniu alunos, professores e voluntários da onG 
para plantar árvores de espécies da Mata Atlântica.

Dia Mundial da Limpeza - Há cerca de 9 anos o World Cleanup Day acontece 
no Brasil, incluindo Salvador. O movimento, realizado anualmente, une voluntá-
rios e parceiros de 150 países para limpar lixos e resíduos sólidos de áreas como 
praias, rios, florestas, parques e ruas em um grande ato colaborativo. A maratona 
de limpeza ocorre simultaneamente nas nações participantes durante 24 horas.

Em 2019, aconteceu em 6 praias da capital baiana nos dias 20, 21 e 22 de 
setembro. O projeto contou com o apoio da Prefeitura através da Secis e da 
Limpurb. As praias de Stella Maris, Porto da Barra, Itapuã, São Tomé de Paripe, 
Cantagalo e Boa Viagem foram as escolhidas desta edição do evento. Em 2018, 
aproximadamente 320 pessoas participaram do Cleanup Day em Salvador. Segun-
do os organizadores, em 2019 a adesão foi ainda maior, com aproximadamente 
600 voluntários.

O World Cleanup Day originou-se em 2008, na Estônia, e após forte aderência 
da população foi se espalhando pelo mundo. Hoje, o projeto é um dos maiores 

GREVE MUNDIAL PELO 
CLIMA: ATO DE AMOR 
PELO PLANETA 
Plantio De ÁRVoReS, DiStRiBUiÇÃo De MUDaS 
e liMPeZa De PRaiaS MaRCaRaM aÇÕeS eM 
BeneFÍCio Do Planeta eM 2019 
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movimentos cívicos do planeta. São mais de 150 paí-
ses e 15 milhões de voluntários que participam dessa 
ação social global que recolhe o lixo deixado em 
lugares inadequados nas cidades em que o evento 
acontece.

dia da árvore

No dia 21, data em que se celebra o Dia da Árvore, 
60 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica 
foram plantadas. A primeira ação aconteceu na Pra-
ça dos Eucaliptos, no bairro Caminho das Árvores, 
onde moradores locais e técnicos da Secretaria de 
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) da 
Prefeitura de Salvador plantaram 30 mudas. A ativi-
dade também contou com uma distribuição gratuita 
de mudas de Urucum, Jacarandá-mimoso, Ingá e 
Aroeira. À tarde, mais 30 árvores foram plantadas 
com moradores da Pedra do Sal (em Itapuã), na 
Praça Carlos Bastos, e com grupo de escoteiros.

Escoteiros 
dão exemplo 
de consciên-
cia ambiental
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Sediado por três vezes em Salvador, a Virada Sus-
tentável é o maior festival de cultura, mobilização e 
educação para a sustentabilidade da América Latina. 
Com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da 
Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliên-
cia (Secis), a Virada proporcionou dias de atividades 
inteiramente gratuitas, reunindo milhares de sotero-
politanos e turistas e agregando coletivos, artistas, 
oficineiros, empreendedores, escolas, universidade, 
organizações sociais, iniciativas pública e privada.

O Festival é apoiado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PnUD) e fundamen-
tado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (oDS) da onU. Para a edição de 2018, foram 
selecionadas sete oDS: Educação de Qualidade, 
Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, 
Cidades e comunidades sustentáveis, Consumo e 
produção responsáveis, Vida na água e Vida sobre a 
Terra.

Mais de 45 mil pessoas ocuparam mais de 50 
espaços da capital baiana em quatro dias de ativida-
des gratuitas. A programação contou com palestras 
e rodas de saberes, intervenções e performances 
artísticas, oficinas, projeções de filmes, teatro, 
dança, circo, feiras de artes, artesanato e economia 
criativa, exposições, grafite e artes plásticas, ativida-
des esportivas e recreativas, contação de histórias, 
vivências, yoga e meditação, atividades culinárias, 
ações educativas e ambientais, como o lançamen-
to do Guia de Gestão e Implantação de Hortas, e 
shows musicais.

Foram mais de 200 atividades, criando um grande 
movimento de ocupação de Salvador, abrangendo 
de Itapuã a Cajazeiras, do Rio Vermelho ao Centro 

VIROU 
SALVADOR
MaioR eVento Da 
aMÉRiCa latina, a ViRaDa 
SUStentÁVel ReUniU, naS 
DUaS ÚltiMaS eDiÇÕeS, MaiS 
De 100 Mil PeSSoaS eM 
MaiS De 500 atiViDaDeS na 
CaPital Baiana 
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Histórico, passando pelo Solar do Unhão, Feira de 
São Joaquim, Barra e o Parque da Cidade, onde se 
concentrou grande parte das ações. Foi feito um ma-
peamento de mais de 100 projetos, compartilhados 
coletivamente e que possibilitaram a promoção de 
atividades de formação e do conhecimento, culturais 
e de mobilização social.

virada 2019
Com o tema “O Centro Pulsa - a vida em movimen-
tos”, o Festival chegou a sua 3ª edição, em Salvador, 
propondo uma retomada do processo histórico, cria-
tivo e sociocultural de fundação da primeira capital 
do Brasil, sempre fundamentado nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (oDS) da onU. Destes, 
10 nortearam a programação da edição 2019 da 
Virada: Erradicação da Pobreza; Saúde e Bem Estar; 
Educação de Qualidade; Igualdade de Gênero; Traba-
lho Decente e Crescimento Econômico; Redução 
das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sus-
tentáveis; Vida na Água; Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes; Parcerias e Meios de Implementação.

A Virada Sustentável ocupou Salvador de 08 a 10 
de novembro com três dias de programação gratui-
ta, reunindo mais de 300 atividades em 50 espaços 
da capital baiana e um público de mais de 60 mil 
pessoas, vivenciando a arte e suas múltiplas formas 
de expressão no dia a dia da cidade.

Prêmio reconhe-
ce boas práticas 
sustentáveis
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A sustentabilidade pelo viés cultural deu o tom da programação, que priorizou 
projetos que agregassem o máximo de oDS. E o Festival ainda lançou o inédito 
Prêmio Boas Práticas Sustentáveis, em reconhecimento a iniciativas e práticas de 
responsabilidade social e sustentabilidade de pequenos e médios empreendedo-
res locais.

Durante os três dias, a Virada realizou shows, performances artísticas, apre-
sentações de teatro e dança, espetáculos circenses, palestras, ciclos de debates, 
fóruns, painéis e simpósio sobre práticas sustentáveis no dia a dia, oficinas de 
formação e capacitação, exposições, mostras de cinema, programação infantil, 
espaço zen, recital de poesia, feiras de arte, artesanato, economia criativa, moda e 
gastronomia

Em sua 3ª edição na capital baiana (a primeira foi em 2016), o Festival, via Lei 
de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio da CMPC e Uber Eats, e o copatrocínio 
da Liberty Seguros. Conta também com o patrocínio da Braskem e do Governo 
do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia, o apoio institucional da Prefeitura Municipal do Salvador, 
e a parceria do Salvador Meu Amor. A Virada Sustentável é uma correalização 
do Instituto Virada Sustentável e Rede aMo de Comunicações Socioculturais, e 
realização da DaCultura Projetos e Soluções, e da Secretaria Especial da Cultura, 
Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil e Governo Federal.

mais de 

100 miL 
pessoas

mais de

 500 
atividades
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DISQUE MATA ATLÂNTICA JÁ 
ENTREGOU MAIS DE 13 MIL 
ÁRVORES EM SALVADOR 
FaZ PaRte Do PRojeto o PRiMeiRo DeliVeRy De ÁRVoReS Do 
PaÍS, QUe leVa MUDaS na CaSa DoS CiDaDÃoS GRatUitaMente
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Para incentivar a participação dos cidadãos na arborização de Salvador, foi 
lançado em 2017 o Disque Mata Atlântica, canal pelo qual qualquer pessoa pode 
solicitar mudas de árvores nativas ou plantios para áreas da cidade. Por meio do 
serviço, mais de 6 mil mudas já foram distribuídas para a população soteropolita-
na até o momento. A iniciativa é da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria 
de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O sucesso do projeto foi visto desde o início: uma semana após o lançamento, 
mais de 100 solicitações já haviam sido contabilizadas. Três opções são ofereci-
das para os interessados: ligar para o telefone 3611-3802, entrar em contato atra-
vés do 156, a Ouvidoria da Prefeitura, ou mandar uma mensagem de Whatsapp 
para (71) 98549-8453. O solicitante recebe o pedido em casa, sem precisar pagar 
nada pelo serviço. Quem preferir, também pode retirar as mudas em dois pontos 
de entrega: no Parque da Cidade ou no Jardim Botânico.

Além disso, o cidadão pode optar pelo serviço de plantio, também oferecido 
pelo Disque. Nesse caso, as ações são acompanhadas por técnicos da Secis e 
agendadas para o período chuvoso, que facilita a rega nos primeiros dias de adap-
tação da planta ao novo local e reduz o custo com carros-pipa.

As principais espécies doadas são: Jenipapo, Angio, Ingá, Pau-mulata, Pau-
-ferro, Ipê-roxo, Ipê-branco, Aroeira-da-praia, Cássia-rosa, Oiti-da-praia, Ipê-rosa, 
Pau-viola, Jacarandá, Sibipiruna, Ipê Amarelo e entre outras mudas.

delivery

Toda semana, às quartas-feiras, a Caravana Mata Atlântica percorre as ruas de 
Salvador para entregar gratuitamente as mudas de árvores nativas do bioma para 
moradores da capital. Trata-se do primeiro delivery de árvores da Mata Atlântica 
do país, que já entregou mais de 5,5 mil mudas de árvores na casa das pessoas e 
entregou outras 6,5 mil em doações presenciais no parque da cidade, no horto sa-
grada família e em eventos da prefeitura. Na kombi verde que é usada para fazer 
as entregas embarcam o motorista e, pelo menos, um técnico em arborização. 
A equipe leva as mudas na casa do solicitante e explica como o plantio deve ser 
feito e mantido, além de características da espécie solicitada.

A caravana também participa de ações de plantio nas ruas da cidade, com o 
objetivo de engajar a sociedade no cuidado com o paisagismo. Além de orientar a 
população sobre os procedimentos para lidar com a terra, novas mudas são distri-
buídas nesses eventos e também são ensinadas as formas de cuidar das árvores 
recém-plantadas.

assista
04.10.2017  
TV Record 
– BA no ar 
–  CRIANÇAS 
PLANTAM 
ÁRVORES 
E PROJETO 
DELIVERY

06.11.2017  
TV Bahia 
– BA TV 
–  CIDADE 
ARVORIZA-
DA

22.09.2017 
TV Bahia 
–  Bahia Meio 
Dia –  PROJE-
TO DISQUE 
MATA 
ATLÂNTICA

13.03.2019 
BA Record 
– Disk Mata 
Atlântica

22.09.2017 
TV Bahia – 
Bahia Meio 
Dia

21.09.2017 
BA Record –  
MUDAS DE 
ÁRVORES

2018 TV 
Bahia –  
MUDAS DE 
ÁRVORES 
SÃO DISTRI-
BUÍDAS EM 
SALVADOR

21.09.2017  
BA Record

2019 TV 
Bahia –  Jor-
nal da Manhã 
–  Mudas em 
casa de graça

Mais de 5,5 mil mudas de espécies 
da Mata Atlântica entregues para 
a população
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Plantar árvore de forma planejada, em harmonia com o mobiliário urbano da 
cidade, adequando cada espécie à realidade local e, sobretudo, com muito amor. 
Esses são alguns motivos que levaram a Secretaria de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência (Secis) a elaborar, em 2016, um dos guias urbanos para plantio de 
árvores em grandes cidades mais completos do país, chancelado pela Associação 
Brasileira de Arborização Urbana – SBaU.

O Manual Técnico de Arborização Urbana com Espécies Nativas da Mata Atlân-
tica de Salvador tem o objetivo de orientar técnicos e a sociedade em geral na 
arborização de praças, parques, avenidas, canteiros, calçadas e quintais de acordo 
com parâmetros técnicos e paisagísticos.

O documento é uma regulamentação da Lei de Ordenamento do Uso e da 
Ocupação do Solo (loUoS), do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 
e do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDaU), que trazem a obrigatoriedade 
de arborização em novos projetos e calçadas da cidade, e preenche uma lacuna 
histórica. O manual traz desde o perfil da cidade, seu bioma e ecossistemas asso-
ciados, até a indicação de 50 espécies com suas respectivas fichas técnicas.

Toda a arborização urbana para ser executada pelo poder público, por entida-
des ou por particulares, mediante concessão e autorização, desde o planejamen-
to, a implantação e o manejo, deverá observar os critérios técnicos estabelecidos 
e detalhados no manual. Por isso, novos empreendimentos imobiliários, no que 
se refere aos projetos de arborização de passeios, vias, canteiros, praças, espaços, 
públicos e áreas verdes deverão ser analisados e aprovados previamente pelo 
órgão gestor municipal competente, obedecendo aos critérios estabelecido.

Já está em curso a 3º edição revisada e ampliada do manual, com previsão e 
entrega no segundo semestre de 2020.

MANUAL INDICA 50 
ÁRVORES DA MATA 
ATLÂNTICA IDEAIS PARA 
CALÇADAS DE SALVADOR
a PUBliCaÇÃo É UM DoS GUiaS MaiS 
CoMPletoS Do PaÍS, CHanCelaDo Pela 
SoCieDaDe BRaSileiRa De aRBoRiZaÇÃo 
URBana – SBaU

assista
06.11.2017  
BAND CIDADE 
–  SALVADOR 
360 SUSTEN-
TABILIDADE

06.11.2017 
BAND CIDADE

2019  TV 
Bahia –  Jor-
nal da Manhã 
– Mudas em 
casa de graça

06.11.2017  
TV Bahia 
–  BA TV – 
CIDADE AR-
VORIZADA

06.11.2017  
TV Bahia – 
BA TV

2017 TV 
Bahia –  
Bahia Meio 
Dia

50 espécies 
indicadas para 
a arborização 
da cidade e um 
passo a passo 
para o plantio 
em calçadas
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Referendado pela SBAU, 
o documento pode ser bai-
xado gratuitamente no site 
da Secis http://sustentabili-
dade.salvador.ba.gov.br
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OPERAÇÃO PLANTIO CHUVA LEVA 
ESPÉCIES DA MATA ATLÂNTICA A 
DIVERSAS ÁREAS DE SALVADOR
PeRÍoDo CHUVoSo ReDUZ eM CeRCa De 70% 
aS DeSPeSaS CoM ReGa atRaVÉS De CaRRoS-
PiPa e PotenCialiZa SUCeSSo DoS PlantioS
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O período chuvoso é ideal para o plantio e pos-
terior desenvolvimento das árvores, e pensando 
nisso, a Secretaria de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência (Secis) lançou, em maio de 2018, a 
operação de plantios que levou árvores da Mata 
Atlântica a diversas ruas, avenidas, praças e largos 
de Salvador, ao longo dos meses chuvosos. Du-
rante os quase três meses de execução do projeto, 
foram realizados plantios praticamente todos os 
dias da semana na capital baiana.

No final do primeiro mês, já havia cerca de 470 
novas mudas plantadas em bairros como Pituba, Ca-
nabrava, Comércio, Pirajá e Boca da Mata. Ao todo, 
55 localidades da cidade foram contempladas com o 
projeto de arborização e mais de 1.410 árvores foram 
plantadas. Foi por meio da iniciativa que o Dique do 
Tororó, por exemplo, recebeu 115 novas árvores. Sibi-
pirunas, ipês e patas-de-vaca estão entre as espécies 
selecionadas para integrar a paisagem de um dos 
cartões postais da cidade.

Uma das medidas do projeto foi atender às soli-
citações de plantios registradas através do Disque 

Mata Atlântica, canal em que os cidadãos podem 
enviar os seus pedidos. Ao longo da operação, a 
Caravana Mata Atlântica acompanhou 19 ações de 
plantio, reunindo moradores dos bairros para plantar 
e oferecendo orientações técnicas sobre os cuidados 
com as áreas verdes. Na Avenida Magalhães Neto, 
na Pituba, cem mudas de ipês nas cores amarelo, 
branco, rosa e roxo foram plantadas ao longo do 
canteiro central da via, a partir da solicitação recebi-
das através do Disque Mata Atlântica.

economia

Diferente do que acontece nos meses mais quentes 
e secos, as chuvas regulares que caem em Salvador 
entre abril e julho também ajudam a reduzir em 
cerca de 70% a despesa com a contratação de carros 
pipa, responsáveis pela rega das principais áreas 
com cobertura vegetal da cidade, especialmente das 
novas árvores que ainda estão em fase de adaptação 
e desenvolvimento.

espécies

Entre as espécies escolhidas para os plantios 
da operação estão ipês, jacarandás, sibipirunas, 
acácias, pitangas, entre outras. As espécies foram 
prioritariamente nativas da Mata Atlântica, mas houve 
casos em que foram escolhidas outras variedades. É o 
caso das árvores levadas para o Centro Municipal de 
Educação Infantil de Pernambués, onde foram plan-
tadas quinze frutíferas, entre goiabeiras, pitangueiras, 
aceroleiras, mangueiras, além de uma jabuticabeira, 
uma caramboleira e um cajueiro.

Outras duas escolas da cidade também ganha-
ram novas árvores: o Centro Municipal de Educação 
Zulmira Torres, no bairro de Amaralina, e o Centro 
Municipal de Educação da Boca do Rio. O primeiro 
recebeu oito mudas de árvores, sendo um ipê, um 
pau-brasil e o restante de árvores frutíferas, como 
pitangueiras e aceroleiras, enquanto o outro ganhou 
dez frutíferas, como goiabeiras e mangueiras.

georreferenciadas

Todas as árvores plantadas passaram pelo processo 
de georreferenciamento, identificando o local onde 
a muda foi plantada, a data do plantio, além da foto 
da espécie e suas características. As informações 
estão disponíveis no endereço eletrônico minhaar-
vore.salvador.ba.gov.br e podem ser acessadas por 
qualquer cidadão.

segundo ano

Em 2019, a Operação Chuva ratificou seu compro-
misso de aproveitar o momento chuvoso para ma-
ximizar resultados com plantios em áreas urbanas e 
seguiu ainda mais com a participação da sociedade. 
A vantagem de participação da população se dá 
pela melhoria dos índices de sobrevida das árvores 
através da diminuição do vandalismo e do roubo das 
espécies, bem como a rega cotidiana de moradores 
que adotam a árvore que plantou ou até mesmo a 
área que participou do plantio.
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2018

1.410 
árvores

55
localidades da 
cidade foram 
contempladas 
com 
sibipirunas, 
ipês e patas-
de-vaca

2019

1.569
árvores

54
localidades da 
cidade foram 
contempladas 
com paineiras, 
oitis e 
quaresmeiras
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A Avenida Barros Reis foi 
palco do plantio de 155 
árvores, todas nativas da 
Mata Atlântica. Por meio 
da ação, todo o trecho 
entre a praça da avenida 
e o Largo do Retiro foi 
arborizado. A iniciativa foi 
realizada entre os meses 
de maio e julho do ano de 
2018 quando há o aumento 
dos índices de chuva na ca-
pital baiana, fazendo com 
que a época seja a mais 
indicada para a realização 
de plantios.

Além do período chuvo-
so ser ideal para o cultivo, 
outros cuidados técnicos fo-
ram tomados para garantir 
o bom desenvolvimento das 
mudas. Em toda a região, 
foram adicionados ao solo 
hidrogel – substância que 
ajuda na retenção de água 
-, terra vegetal, esterco e 
calcário. Esta é uma etapa 
necessária para diminuir a 
perda de água e nutrientes 
das plantas.

O plantio no canteiro 
central da via foi uma das 
ações promovidas atra-
vés da Operação Plantio 
Chuva. A iniciativa foi 
coordenada pela Secis e 
contou com a parceria da 
Secretaria de Manutenção 
da Cidade (Seman).

aVeniDa 
BaRRoS ReiS 
ReCeBeU 155 
ÁRVoReS 
Da Mata 
atlÂntiCa
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Previsto na Lei Federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), Salvador deu início ao 
seu Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMCRMa) 
a partir do Diagnóstico de Vegetação do Bioma Mata Atlântica de Salvador produ-
zido pela 5ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente (5ª PjMa) com o apoio da 3ª 
PjMa. O PMCRMa é um instrumento que reúne e normatiza os elementos neces-
sários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica, 
cabendo a cada município adequá-lo às suas necessidades e características.

A partir do diagnóstico do Ministério Público, a Prefeitura de Salvador designou 
por meio da Portaria 033/2018 uma comissão técnica para avaliação e aprovação 
de estudos e conclusão das etapas do PMCRMa. Uma empresa especializada foi 
contratada e está desenvolvendo estudos sobre a situação atual das áreas da cida-
de onde está localizada a vegetação nativa e qual o seu respectivo estágio. Além 
disso, esses novos estudos também abrangeram pesquisas sobre a caracterização 
do município, no qual é mapeado, por exemplo, a estrutura fundiária e a utiliza-
ção da terra, assim como áreas protegidas e de preservação do meio ambiente.

Estudos sobre a caracterização do meio físico, onde se apresentam informa-
ções objetivas sobre a formação geormorfológica do território municipal, também 
já foram feitos. Nessa etapa, inclusive, além de apresentar a biodiversidade exis-
tente, mencionando as principais espécies da fauna e da flora, foram indicadas as 
variações climáticas de temperatura e pluviosidade que podem afetar os ecossis-
temas e os remanescentes de Mata Atlântica do município.

PLANO DE 
CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA 
MATA ATLÂNTICA DE 
SALVADOR
o DoCUMento aVanÇa na SiSteMatiZaÇÃo 
Do DiaGnóStiCo e no leVantaMento DaS 
ÁReaS e aÇÕeS PRioRitÁRiaS
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Segundo dados do SOS Mata 
Atlântica levantados em 2008, 
Salvador possuía 3.308 ha de Mata 
Atlântica em seu território. Cinco 
anos depois, a capital baiana 
perdeu por volta de 10% dessa 
cobertura, totalizando 3019 ha

Um levantamento de atividades econômicas de-
senvolvidas na cidade, que podem ser potencialmen-
te indutoras de processos de degradação ambiental 
ou vetores de desmatamento, também está observa-
do no PMCRMa.

Outro ponto apresentado foi a capacidade de ges-
tão ambiental do município, além planos, programas 
e projetos que direta ou indiretamente tenham rela-
ção com a recuperação e conservação ambiental de 

Salvador, como: o Plano Diretor Municipal, o Plano 
da Bacia Hidrográfica, Política de Meio Ambiente, 
Metas do Milênio, o Plano de Gestão Integrada da 
Orla, o Plano Municipal de Redução de Riscos, o 
Zoneamento Ecológico-Econômico, o Plano Pluria-
nual do Município, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Municipal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, 
a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, os Planos 
Setoriais de Saneamento Ambiental, de Moradia, de 
Transporte e de Mobilidade.

Atualmente, a elaboração do PMCRMa de Salvador 
avança após a realização de 07 consultas públicas, 
sendo 05 de caráter mais geral, 01 com grupos 
ambientais organizados e 01 com representantes 
de terreiros. A partir desse documento o municí-
pio de Salvador vai poder identificar claramente os 
principais vetores de desmatamento e ameaças de 
degradação da vegetação nativa, determinando com 
segurança diretrizes de mitigação e de restauração 
da biodiversidade através do aumento da conectivi-
dade e da cobertura de vegetação.
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Um site criado pela Prefeitura de Salvador mostra a 
localização precisa das árvores plantadas na capital 
entre 2017 e 2019. Ao acessar o minhaarvore.salva-
dor.ba.gov.br, é possível ver as fotos da espécie, as 
coordenadas geográficas onde a muda foi plantada e 
até a pessoa que fez o plantio. A ação, que faz parte 
do projeto Salvador, Capital da Mata Atlântica, já 
mapeou 3153 árvores em 260 áreas da cidade, até o 
momento.

A iniciativa começou a ser usada em agosto de 
2017. A ação funciona da seguinte maneira: após a 
árvore ser plantada, é marcado, por um aplicativo 
GPS, o ponto de localização dessa muda. Após isso, 
é feita a fotografia e catalogação da espécie, que 
envolve a data do plantio, endereço e o nome do 
cidadão que plantou. Esses dados são cadastrados e 

SITE MINHA 
ÁRVORE 
REGISTRA 
LOCAL, IMAGEM 
E ESPÉCIE 
PLANTADA
jÁ FoRaM MaPeaDaS  8.500 
ÁRVoReS eM SalVaDoR

 8.500
árvores já foram 
georreferenciadas através do site 
minhaarvore.salvador.ba.gov.br
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2017  TV 
Record – BA 
no ar –Pomar 
Stella Maris

assista
ficam disponíveis na plataforma.

Os cidadãos também poderão contribuir com 
o projeto. Para isso basta enviar, além do local de 
plantio, o nome e a foto das especiais plantadas para 
WhatsApp do projeto (71) 98549-8453. A equipe da 
Secis reunirá as informações e fará o cadastro no 
site, no qual ficam disponíveis para qualquer pessoa. 
O serviço estará disponível a partir do primeiro 
trimestre do ano que vem.

Desde a criação da plataforma, todas as árvores 
plantadas pela Prefeitura são georreferenciadas. O 
intuito é que o mapeamento dessas espécies tam-
bém esteja disponível para todos os cidadãos, sejam 
pesquisadores ou curiosos, servindo como uma 
forma de engajamento e transparência em relação à 
arborização da cidade.
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SUSTENTABILIDADE 
EM QUADRINHOS
tURMinHa SUStentÁVel 
enSina aS CRianÇaS De FoRMa 
lÚDiCa e DiVeRtiDa SoBRe 
teMaS CoMo Coleta SeletiVa, 
ÁGUa e Mata atlÂntiCa

Os amigos Peu, Ju e Dudão, junto com seus animais de estimação, o cãozinho Flecha 
e a gatinha Tila, são personagens da ficção que levam conhecimentos sobre susten-
tabilidade para estudantes das escolas da rede municipal de ensino de Salvador. As 
histórias da Turminha Sustentável, como é conhecida, são contadas através de gibis 
distribuídos para alunos de 6 a 12 anos.

Na última edição, lançada em outubro de 2018 com tiragem de 5 mil exemplares, 
a turminha conta com a ajuda dos personagens Evandro e Luiza para falar sobre 
a importância da Mata Atlântica. Em “Viva a Mata Atlântica”, os leitores podem 
aprender o passo a passo para plantar uma árvore e também conhecem o Disque 
Mata Atlântica, projeto da capital baiana que recebe solicitações de plantios na 
cidade e promove a doação de árvores nativas do bioma, com entregas gratuitas na 
casa do solicitante.

Outra novidade é o Jogo da Memória que foi entregue junto com as histórias. 
O brinquedo ajuda as crianças a conhecerem as árvores nativas da Mata Atlânti-
ca, como jacarandá, são joão, ipê, pau-pombo e sibipiruna. Ao todo, 15 espécies 
estão distribuídas entre as cartas, que contam com o nome, a imagem da árvore e 
fotos de detalhes como folhas e frutos.

Desde 2015, as aventuras da Turminha ensinam a criançada a cuidar do meio 
ambiente com uma linguagem lúdica, ilustrações autorais e textos curtos. A revista em 
quadrinhos é desenvolvida pelo desenhista William Leão e a iniciativa é fruto da parceria 
entre a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e a 
Secretaria Municipal de Educação (Smed).

outras histórias

Os assuntos abordados nas revistinhas sempre são voltados para o meio ambiente, 
aliando educação ambiental e ludicidade. Ao final de cada história, a diversão fica 
por conta de jogos educativos que ajudam a assimilar o tema da vez.

Na primeira edição, “Coleta Seletiva para todos”, o tema central foi a coleta 
seletiva. Peu, Ju e Dudão ajudam moradores do bairro a fazerem separação dos 
materiais recicláveis. Além disso, as crianças também apresentam o Programa de 
Coleta Seletiva de Salvador. Já na segunda edição, intitulada “Água é vida”, a história 
foi sobre o uso consciente da água. As três edições totalizam 11.000 exemplares 
distribuídos.
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3
edições 
publicadas

11 miL
exemplares 
distribuídos
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Ipês, sibipirunas, paus-brasil, paus-ferro, jacarandás e 
oitis. Essas são as espécies nativas da Mata Atlântica 
plantadas neste ano em uma das principais vias de 
Salvador, a Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como 
Suburbana, por meio do projeto Suburbana Verde. Ao 
todo, 1.520 árvores ganharam espaço no canteiro cen-
tral da avenida e todas foram georreferenciadas.

Com previsão de oito meses para arborizar os 14 
quilômetros de extensão da via, a ação foi finalizada 
três meses antes do prazo estabelecido. O quantitativo 
de mudas plantadas também superou as expectativas 
do município, cuja meta inicial era de 1,4 mil unidades. 
A iniciativa integra as atividades do programa Salvador 
360, eixo Cidade Sustentável, e também faz parte do 

CORREDOR 
VERDE
aVeniDa SUBURBana GanHa 
1,5 Mil ÁRVoReS Da Mata 
atlÂntiCa
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14 km
arborizados

1,5 miL
árvores de 
espécies 
da Mata 
Atlântica: Ipês, 
sibipirunas, 
paus-brasil, 
paus-ferro, 
jacarandás e 
oitis

Programa Salvador Capital da Mata Atlântica, que visa 
promover a arborização da cidade, priorizando as espé-
cies nativas desse bioma.

Arlindo Aguiar é morador do bairro há 40 anos e 
aprovou a iniciativa. “Nasci e fui criado aqui. Para nós é 
muito importante ver o verde crescendo, a Suburbana 
sendo arborizada”, destaca.

O comerciante Dejailson Almeida vê o projeto como 
uma ação positiva para a Suburbana, mas também 
para toda a cidade. “Menos poluição, mais oxigênio, 
saúde e conforto”, enumera entre os benefícios promo-
vidos.

conscientização

Como parte do projeto, foram realizadas ações de 
educação ambiental nas regiões próximas aos plantios. 
Equipes da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência (Secis), lideradas por um engenheiro 
ambiental, visitaram as áreas próximas aos plantios 
para promover campanhas de conscientização antes 
e durante a intervenção. Moradores e comerciantes 
das redondezas foram orientados sobre a importância 
da arborização urbana, os benefícios do projeto e os 
cuidados com as mudas. Durante o período, também 
foram realizados mutirões de plantio para engajar a 
comunidade.

vandalismo

Episódios de vandalismo trouxeram prejuízos para a 
iniciativa, que contou com investimento municipal de 
R$ 589 mil. Das mudas plantadas, 460 precisaram ser 
repostas após serem encontradas quebradas ou arran-
cadas. Além disso, 80 metros de grama, 221 tutores e 
152 telas de proteção das árvores foram roubados ou 
danificados e também passaram por reposição.

Suburbana Verde – vídeo 
institucional

assista
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Uma das atividades que vem sendo realizada desde 2013 pela Secretaria de Sus-
tentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) na gestão municipal, é a ampliação 
da cobertura vegetal de Salvador.

Antes de 2013, foram quase 10 anos que a capital baiana não possuía um pla-
nejamento voltado, especialmente, para a sua arborização e qualidade de vida da 
população. Atualmente, já são mais de 60 mil árvores plantadas, das quais 90% 
pertence a espécies do bioma Mata Atlântica.

Em 2017, com a implantação do programa Salvador Capital da Mata Atlântica, 
os plantios na cidade passaram a ter um olhar ainda mais especial para a preser-
vação do bioma recordista mundial de biodiversidade e também um dos mais 
ameaçados do planeta. Hoje, quem passa por praças, ruas, largos e avenidas da 
capital baiana pode encontrar sibipirunas, paus-brasil, ipês, aroeiras, paus-ferro, 
entre outras espécies que fazem parte da paisagem cotidiana da cidade.

Em três anos de programa 20 mil árvores adequadas para arborização urbana pas-
saram a conviver com os soteropolitanos de diversos bairros. Muitas dessas novas 
árvores foram plantadas por moradores, comerciantes e crianças dos bairros onde 
o plantio ocorreu, sempre com a presença de técnicos da Secis. Entre 2017 e 2019, 
cerca de 172 ações de plantio foram realizadas com a participação dos cidadãos. No 
primeiro trimestre de 2020, foram plantadas aproximadamente 540 árvores.

Os mutirões de plantio acontecem entre os meses de março e julho, período que 
a frequência de chuvas em Salvador aumenta. Nessa época a terra se mantem mais 
úmida, favorecendo com que as plantas permaneçam mais nutridas e, com isso, 
ganhem mais chances de adaptação ao novo local onde foram plantadas.

ÁRVORES DA MATA 
ATLÂNTICA SÃO 
PRIORIDADES EM RUAS, 
PRAÇAS E AVENIDAS DE 
SALVADOR
eM tRÊS anoS De PRoGRaMa, 20 Mil 
ÁRVoReS aDeQUaDaS PaRa aRBoRiZaÇÃo 
URBana FoRaM PlantaDaS eM DiVeRSoS 
BaiRRoS Da CiDaDe

04.10.2017 
TV Record 
– BA no ar – 
CRIANÇAS 
PLANTAM 
ÁRVORES 
E PROJETO 
DELIVERY

04.10.2017- 
TV Record – 
Balanço Geral 
– CRIANÇAS 
PLANTAM 
ÁRVORES NA 
PITUBA

2017 TV 
Record – BA 
no ar – Pomar 
Stella Maris

assista
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Amaralina, Vale do Canela, Itapuã, 
Cajazeiras, Imbuí, Av. ACM, 
Comércio, Fazenda Coutos e Via 
Expressa, são alguns dos bairros 
que ganharam árvores de espécies 
da Mata Atlântica

Muitos plantios 
são realizados com 
a participação de 
moradores, alunos 
e comerciantes dos 
bairros
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Montar a própria horta não é tarefa difícil, mas a falta de orientação é um dos 
motivos que impede as pessoas de tomarem a iniciativa. Pensando nisso, a 
Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) lançou em agos-
to de 2018 o Guia Para Implantação e Gestão de Hortas Urbanas e Escolares. 
O material traz um passo a passo para quem deseja cultivar seus próprios 
alimentos, seja em casa, na escola ou em espaços comunitários.

HORTA PASSO-A-PASSO
SalVaDoR GanHa GUia QUe oRienta a 
CRiaÇÃo e GeStÃo De HoRtaS URBanaS e 
eSColaReS
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4 DiCaS PaRa 
MontaR 
UMa HoRta 
CoMUnitÁRia

Mobilize as pessoas

Faça um planejamento

Escolha o local ideal

Selecione espécies 
adequadas para a região

Números do 
Programa de 
Hortas: 3611-3802 
e 99700-1652

Baixe o guia gratuita-
mente através do endereço 
www.mataatlantica.
salvador.ba.gov.br

01.11.2018 TV Bahia – Jornal 
da Manhã – HORTAS URBA-
NAS

assista
Como planejar a criação de uma horta, os 

cuidados que se deve ter com o local destinado 
ao plantio de hortaliças e de que maneira plantar 
cada espécie são algumas das dicas que o manu-
al apresenta. Com linguagem simples e imagens 
de ações realizadas em hortas já implantadas na 
cidade, o guia é a ferramenta essencial para quem 
deseja ter bons resultados ao fazer o mesmo.

O documento apresenta desde instruções para 
definir as dimensões dos canteiros, até as condições 
ideais do solo e medidas que ajudam no controle de 
insetos-praga, ácaros e doenças. Além de ensinar 
como planejar, montar e cuidar da horta, a cartilha 
também ensina como cultivar 46 vegetais, entre 
hortaliças e frutas, e dá dicas da época ideal para 
plantar cada um deles em Salvador. Traz ainda um 
fichário ilustrativo para consulta rápida das caracte-
rísticas de 30 hortaliças, como cebolinha, berinjela, 
abóbora e diversos tipos de alfaces.
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Desde 2016, já são 46 hortas distribuídas pela 
cidade, sendo 15 hortas urbanas, 16 escolares, 14 
pomares e 01 Jardim das Folhas Sagradas, todas elas 
desenvolvidas a partir da parceria entre os cidadãos 
e o poder público municipal.

O movimento permite a transformação de áreas 
degradadas ou subutilizadas em espaços verdes. 
É o caso da Horta da Pituba, criada em 2016. 
Cinquenta toneladas de entulhos foram retiradas 
do terreno situado entre os prédios de um dos 
bairros mais populosos da cidade, para dar lugar 
às leiras onde são plantadas variadas espécies de 
frutas e vegetais. As colheitas ganham um desti-
no especial: instituições filantrópicas da cidade, 
como o Lar Irmã Dulce, que foi beneficiado com 
hortaliças sem agrotóxicos.

A empresária Lúcia Cunha mora na Pituba há 
nove anos e é voluntária da horta desde a criação 
do lugar, participando das colheitas, limpeza, 
regas e das entregas de doações. Segundo ela, o 
terreno que hoje abriga a horta era temido pelos 
moradores.

“Antes, a gente passava andando rápido na frente 
do espaço. Agora está bonito. Todo mundo que pas-
sa por lá elogia e reconhece como a criação da horta 
melhorou o astral da rua”, comemora.

Para ela, o espaço promoveu interação entre as 
pessoas e o bairro. “Tem sido uma experiência mui-
to legal em termos de convivência. A horta ajudou 
a criar uma identidade dos moradores com a rua. 
As crianças também frequentam e participam das 
atividades”, explica.

A participação dos órgãos municipais envolve 
desde o acolhimento das solicitações enviadas pelos 
cidadãos, passando pela avaliação técnica da área 
de implantação, até a doação de mudas e sementes. 
Além disso, também são feitos trabalhos de limpeza 
e roçagem dos terrenos e reuniões com a comuni-
dade para a apresentação do projeto.  Os grupos 
contam com a assistência técnica da Secretaria Mu-
nicipal de Sustentabilidade, Resiliência e Inovação 

ESPAÇOS VIVOS
PaRCeRia entRe PoDeR 
PÚBliCo e CiDaDÃo 
tRanSFoRMa ÁReaS 
DeGRaDaS De SalVaDoR eM 
HoRtaS

(Secis) para realizar as atividades de rega, controle 
de pragas, entre outros procedimentos.

O sucesso das hortas só é possível com o enga-
jamento dos voluntários de cada comunidade, que 
mobilizam seus pares e se ocupam da manutenção 
do espaço. Essa ocupação, que não é somente o 
trabalho de preparação de um espaço para cultivo 
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e colheita de hortaliças, traz resultados intangíveis para quem participa desse 
movimento – como a melhora da autoestima, construção de novas amizades e o 
sentimento de cooperativismo.

escolas mais verdes

Todos os alimentos cultivados e colhidos nas hortas das escolas municipais são 
voltados para a merenda distribuída nas próprias instituições. A ação garante o 

Órgãos municipais 
parceiros: Secretaria de 
Manutenção da Cidade 
(Seman), Limpurb, Secre-
taria de Operação (Semop) 
e Secretaria Municipal de 
Educação (Smed).

assista
01.11.2018 
TV Bahia 
– Jornal da 
Manhã – 
HORTAS 
URBANAS

2017 Institu-
cional Horta 
Comunitária

06.11.2017  
TV Bahia 
– BA TV – 
CIDADE AR-
VORIZADA

2018 
TV Bahia –  
Comunidade 
dá exemplo 
e transforma 
lixão em horta

2017 
TV Bahia 
–  Bahia Meio 
Dia – Cidade 
sustentável –  
Salvador 360

2018 
TV Record 
–  HORTAS 
URBANAS
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incremento das refeições com verduras, legumes 
e outras hortaliças orgânicas, contribuindo para a 
criação de hábitos alimentares mais saudáveis.

Além disso, elas também se consolidam como 
uma ferramenta pedagógica ao incentivar que as 
crianças aprendam a cuidar da natureza e a respeitar 
o meio ambiente desde cedo. As hortas ainda têm o 
benefício de ser um espaço de convívio entre profes-
sores, alunos e as famílias dos estudantes. Juntos, 
eles participam das ações de plantio e se compro-
metem com o cuidado do espaço.

A Horta da Escola Municipal Nova do Bairro da 
Paz, no Alto da Bela Vista, conta com 20 metros 
quadrados, onde foram criadas 15 leiras para receber 
216 mudas de variadas espécies, como alface, pi-
mentão, tomate, sem contar as sementes de rúcula, 
rabanete e quiabo.

Já na Escola Filhos de Salomão, em Campinas de 
Pirajá, são 316 mudas distribuídas em 12 canteiros. 
Alface, beterraba, pimenta, rúcula, cebolinha, coen-
tro, tomate, milho, feijão, quiabo, rabanete e maxixe 
estão entre as variedades cultivadas. Além delas, os 
48 metros de terreno dedicados ao verde também 
ganharam mudas de tamarindo, cajá, caju, jambo e 
jabuticaba, dando início ao pomar da instituição.

pomares urbanos

 As árvores frutíferas também têm sido plantadas 
nas áreas urbanas. Ao todo, há 14 pomares distri-
buídos pela cidade, sendo 3 em escolas municipais 
e o restante em outros espaços, como na Praça 
Guaratuba, em Stella Maris, onde foram cultivadas 
110 mudas entre goiabeiras, jaqueiras, mangueiras, 
aceroleiras, cajueiros, caramboleiros e gravioleiras.

folhas sagradas

Buscando amenizar as dificuldades em que os 
frequentadores dos terreiros estão tendo para en-
contrar as folhas que são utilizadas nos rituais das 
religiões de matrizes africanas no mercado local, 
a Secis juntamente com a Secretaria de Reparação 
(Semur) realizará um plantio de árvores em alguns 
terreiros da cidade.

Diante do crescimento e processo de urbanização 
em Salvador, idealizado em 2018, um dos objeti-
vos do projeto é resgatar as tradições do cultivo de 
plantas e folhas que são consideradas sagradas na 
capital baiana. A expectativa é que plantios sejam 
feitos ainda no ano de 2019. A proposta também é 
estimular a criação de uma rede de compartilhamen-

Aproximadamente 3 toneladas 
já foram colhidas e doadas para 
instituições e consumo dos 
requerentes desde o início do 
projeto
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to de saberes, solidariedade e conhecimento acerca 
do processo arborização e manutenção das plantas.

Incialmente serão contemplados sete terreiros 
que passaram por uma pré-seleção realizada pela 
equipe da Secretaria de Reparação e posteriormente 
por uma avaliação técnica da equipe da Secis na 
área. Os critérios para a escolha foram feitos com 
base nas possibilidades técnicas e regras de arbo-
rização urbana. O terreiro teria que possuir 50 m² 
de solo disponível para a utilização do plantio e um 
ponto de água que seja cadastrado na Semur.

Erva-doce, Folha da Costa, Alfazema branca, 
Sálvia, Tapete de Oxalá são algumas das folhas que 
serão plantadas nos locais. O Terreiro Ilê Axê Omin 
Ewa, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário foi o 
primeiro espaço a receber as hortas etnobotânicas. 
As outras áreas já passaram por vistorias e estão no 
processo de implantação. Foram pré-selecionadas 14 
árvores sagradas, 35 plantas e arbustos.

meliponários

Em 2020, já foram entregues 4 Meliponários para 
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quatro hortas comunitárias na cidade: condomínios Vila Anaiti e Vivendas, 
ambas no Imbuí, e a Escolab Coutos e Horta Jardim das Margaridas. Os Meli-
ponários são lugares apropriados para hospedar colônias de abelhas sem ferrão 
e que servem para que elas potencializem a biodiversidade da região com a 
polinização.

Estes são os primeiros meliponários entregues pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), através do projeto 
Hortas Urbanas e Pomares. Durante o primeiro semestre de 2020 a meta é entre-
gar 20 em toda a capital baiana. A ideia é transformar a horta que a Prefeitura já 
desenvolve em um espaço de disseminação de biodiversidade, no caso agora com 
as polinizadoras.

capacitação

Em dezembro de 2019, um curso gratuito sobre a criação de abelhas sem 
ferrão foi realizado pela Prefeitura, através da Secis, no Parque da Cidade e 
no Colabore. Todas as 80 vagas foram preenchidas. O objetivo foi oferecer e 
capacitar, por meio de aulas teóricas e práticas, os participantes sobre temas 
como: localização e instalação de meliponários; aquisição de colônias; diferen-
tes espécies de abelhas nativas; produtos de abelhas sem ferrão e legislação 
sobre e meliponicultura. O curso foi ministrado pelo professor Pedro Garcia 
Vianna, conselheiro da Câmara Setorial das Cadeias Produtivas da Apicultura e 
Meliponicultura (CSaM). 
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26
hortas urbanas

18
escolares

9
pomares

3
Jardim das 
Folhas 
Sagradas 
criadas em 
pouco mais de 
2 anos

1
posto de  
saúde

1
CRAS (Centro 
de Referência 
de Assistência 
Social)

58
intervenções, 
no total
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Um programa que incentiva hábitos de separação de 
resíduos recicláveis vem trazendo benefícios para a 
capital baiana. O Programa So+ma Vantagens, que 
foi implantado em 2019 no Subúrbio de Salvador, 
tem como objetivo estimular o cidadão a praticar há-
bitos da coleta seletiva na comunidade. A iniciativa 
é idealizada pela So+ma e realizado pela Prefeitura, 
através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, 
Inovação e Resiliência (Secis), em parceria com a 
startup Solos e o patrocínio da Viva Schin.

Através de um sistema de pontuação, o partici-
pante acumula pontos, de acordo ao volume e o tipo 
de resíduo entregue, e pode trocá-los por diversos 
benefícios, como gratuidade em cursos profissio-
nalizantes, produtos alimentícios e descontos em 
estabelecimentos.

Além de proporcionar benefícios para a cidade de 
ordem ambiental e econômica, porque permite que 
o cidadão troque materiais recicláveis por bonifica-
ção como moeda de engajamento no comércio local, 
a iniciativa também tem cunho social, uma vez que 
cria novos hábitos e um ambiente empreendedor 
nas comunidades de baixa renda. Ao longo de 10 
meses de funcionamento, 117 toneladas de resíduos 
foram destinados para a reciclagem e quase 2.000 
famílias já participam ativamente da Casa So+ma, o 
que possibilitou que 2.200 trocas fossem realizadas.

PONTOS QUE 
TRANSFORMAM  
HÁBITOS E VIDAS
ao lonGo De 10 MeSeS 
De FUnCionaMento, 117 
tonelaDaS De ReSÍDUoS 
FoRaM DeStinaDoS PaRa a 
ReCiClaGeM e QUaSe 2.000 
FaMÍliaS jÁ PaRtiCiPaM 
Do PRoGRaMa So+Ma 
VantaGenS
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Desde a implantação, o programa vem trazendo 
impactos positivos para o meio ambiente através 
das mudanças de comportamento dos participantes, 
como evitar a emissão de mais de 378 mil kg de gás 
de efeito estufa e a não contaminação de quase 2 
milhões de litros de água por óleo de cozinha, além 
de representar a economia de 170  mil KWh de ener-
gia, o suficiente para abastecer 20 mil residências 
por um dia com energia elétrica.

coleta

Os benefícios do So+Ma Vantagens podem ser re-
queridos na própria Casa So+Ma. As unidades estão 
localizadas na Praça da Revolução, em Periperi, 
e em frente à Praça João Martins, em Paripe, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, 
das 8h às 12h.

Os materiais entregues pela população nessas 
unidades são coletados semanalmente pela Coope-
rativa dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Coo-
perguary) e encaminhados para a sede da entidade. 
Não são aceitos baterias, lâmpadas, medicamentos, 
embalagens metalizadas, isopor e nem resíduo 
orgânico.

Em 2020, mais 10 Casas Somas serão implanta-
das em diversos bairros da cidade.

Mais de 

117 
toneladas de resíduos 
reciclados

2 miL 
famílias engajadas

2.200 
trocas realizadas
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Depois de conquistar, pelo quarto ano seguido, o 
selo internacional Bandeira Azul de reconhecimento 
da qualidade ambiental na praia Ponta de Nossa 
Senhora de Guadalupe, a Ilha dos Frades terá parte 
de seu território transformado em uma Unidade de 
Conservação. A implantação da UC, já em curso, é 
fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal de Sal-
vador, por meio da SeCiS, com a Fundação Baía Viva. 
A elaboração dos estudos financiada pela Fundação 
Baía Viva, encontram-se em fase de avaliação pelo 
Grupo de Trabalho da SeCiS, responsável por validar, 
tecnicamente, a aprovação junto a outros órgãos da 
prefeitura.

A ideia de criação de uma Unidade de Conserva-
ção na Ilha dos Frades é antiga. No ano de 1975, o 
então Programa Estadual de Proteção à Natureza 
(PRonatUR) lançou um decreto que estabeleceu 17 
áreas de utilidade pública para fins de desapropria-
ção, com o objetivo de se criar parques florestais 
e reservas ecológicas em todo o território baiano, 
inclusive na Ilha dos Frades. No entanto, essa ideia 
nunca foi concretizada.

Mais de 30 anos depois, por meio dos Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador de 
2008 e 2016, houve a indicação para a elaboração de 
estudos ambientais para enquadramento da Uni-
dade de Conservação Municipal da Ilha dos Frades, 
considerando a ocorrência de remanescentes do 
bioma de Mata Atlântica e da qualidade ecológica 
do local. A categoria de Estação Ecológica visa a 
preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas, as quais dependem de autorização prévia 
do órgão gestor, não sendo permitida a visitação 
pública, a não ser para fins educacionais.

ILHA DOS FRADES: MATA 
ATLÂNTICA E BAÍA DE 
TODOS OS SANTOS
PaRQUe ajUDaRÁ a ConSeRVaR UM DoS 
PRinCiPaiS ReManeSCenteS Da Mata 
atlÂntiCa Da CiDaDe

O Decreto Municipal nº 
23.433 de 6 de novembro 
de 2012, desapropriou, 
para fins de utilidade 
pública uma área total de 
1.629.866,71 m², incluin-
do porções das fazendas 
Utinga (216.651,36 m²), 
Tobá (1.391.291,17m²) e 
Enseada (21.924,18m²), 
para a implantação da Es-
tação Ecológica da Ilha dos 
Frades – categoria sugerida 
pelos estudos elaborados 
por meio de um convênio 
entre a Fundação Baía viva 
e a Prefeitura Municipal de 
Salvador.
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Uma área de 322.143m² na entrada da Baía de Todos-os-Santos, entre o Forte de 
Santo Antônio (Farol da Barra) e o Forte Santa Maria, agora está resguardado pelo 
Decreto Municipal nº 30.953 assinado no último dia 13 de abril, pelo prefeito aCM 
Neto. Trata-se do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, um tesouro no mar 
de Salvador, o primeiro colado ao continente.

Contemplado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU-2016) e 
na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (loUoS), a Unidade de 
Conservação ambiental vai proteger três naufrágios na área: o Bretagne (1903), 
o Germânia (1876) e o Miraldi (1875). Além disso, a categorização como Unidade 
de Conservação de Proteção Integral implica no estabelecimento de regras para 
o controle da pesca, do trânsito de embarcações motorizadas e de atividades que 
causem impactos negativos ao ecossistema marinho local.

Pioneiro na capital baiana, a ideia do Parque Natural foi idealizado, inicialmen-
te pelo Projeto Fundo da Folia (projeto que, após os dias de carnaval, recolhe resí-
duos no fundo do mar da Barra), composto por esportistas e por admiradores do 
ambiente marinho nas praias da Barra do local.  “Quando começamos as ações 
do Fundo da Folia, em 2009, não imaginávamos ir além da limpeza do fundo do 
mar, e da conscientização das pessoas, contudo, com o amadurecimento do gru-
po, passamos a almejar um legado concreto e permanente para a cidade”, explica 

TESOUROS PROTEGIDOS
PReFeitURa iMPlanta PRiMeiRo PaRQUe MaRinHo 
Da CiDaDe, na BaÍa De toDoS oS SantoS

06.11.2017  
TV Bahia 
– BA TV – 
CIDADE AR-
VORIZADA

17.10.2019  
TV Bahia – 
Bahia Meio 
Dia – Parque 
Marinho da 
Barra

2017 TV 
Bahia – 
Bahia Meio 
Dia – Cidade 
sustentável –  
Salvador 360

assista
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Na área delimitada 
existem 3 naufrágios que 
formam um interessante 
sítio arqueológico com 
vida marinha abundante e 
diversificada. Mais próximo 
da praia está o Maraldi –
vapor inglês que se chocou 
com recifes em 1875 – que é 
totalmente acessível a mer-
gulhadores com todos os 
níveis de experiência, pois 
encontra se em profundida-
de média de 3 a 7 metros, 
e a cerca de 50 metros da 
faixa litorânea. O Germâ-
nia – um vapor alemão 
que encalhou em 1876. 
Curiosamente, o Bretagne, 
de origem francesa, bateu 
nos destroços do Germâ-
nia em 1903 e também 
naufragou. Os destroços 
destes dois navios estão 
misturados a cerca de 200 
metros do Farol da Barra, 
em profundidade média de 
4 a 12 metros.

O Parque Natural Mu-
nicipal Marinho da Barra 
está abalizado pelo Farol 
da Barra e pelo Forte de 
Santa Maria, no continen-
te e, no mar, pelo períme-
tro formado pela isóbara de 
10 metros de profundidade, 
ao longo da costa, com 
área total de 322.143,00 
m², na entrada da Baía de 
Todos os Santos.

Repovoamento da área 
e de seu entorno por 
espécies marinhas que 
deixaram de ser vistas
Turismo ecológico
Pesquisas científicas
Prática de educação 
ambiental

Bernardo Mussi, morador da Barra e um dos idealizadores do Parque.
Desde de 2016 a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resili-

ência apoia e acompanha a proposta.  Foi criado o Grupo de Trabalho Unidades 
de Conservação (Gt UCs), composto por técnicos da própria SeCiS, e por repre-
sentantes das entidades parceiras que se comprometeram a elaborar estudos 
técnicos que justificassem a implantação do Parque e sua poligonal: Projeto 
Fundo da Folia; Universidade Federal da Bahia (UFBa), do Instituto Federal Baiano 
(iFBaiano); e da Universidade Salvador (UniFaCS).

Projeto –  Além das questões de preservação ambiental, o Parque Natural 
Municipal Marinho da Barra pretende fomentar atividades ligadas a pesquisas 
científicas, recreação em contato com a natureza, e práticas de educação ambien-
tal. Não haverá mudanças em relação ao acesso da população para o lazer nas 
praias, nem para atividades como: mergulho de contemplação, surf, SUP, barcos 
a vela, natação, e outras que não gerem prejuízos à fauna ou à flora marinhas. De 
acordo com os estudos que embasaram a criação do Parque, um dos resultados 
esperados é o repovoamento da área por espécies que deixaram de ser vistas ou 
que estão cada vez mais raras na região. Conforme esses estudos, com um berçá-
rio natural protegido, haverá o aumento destas populações inclusive para fora dos 
limites do parque.

sinalização

A demarcação da poligonal, no mar, já possui projeto de sinalização náutica 
desenvolvido e financiado por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de 
salvador e a Fundação Baía Viva – outra entidade parceira na implantação da 
Unidade de Conservação. O projeto encontra se em fase de tramitação junto à 
Capitânia dos Portos, e após sua aprovação, a Fundação Baía Viva procederá com 
a aquisição das boias de sinalização.

audiência

Em novembro de 2018 foi realizada audiência pública na qual se discutiu a 
implantação do Parque Natural Municipal Marinho da Barra. A reunião ocorreu 
no auditório externo do Instituto de Biologia da UFBa, em Ondina. Participaram 
especialistas em meio ambiente, representantes do 2º Distrito Naval da Marinha, 
moradores da Barra, estudantes, além de representantes das entidades parceiras 
e da Prefeitura de Salvador.

conselho gestor

Trata se de um órgão colegiado composto por membros da sociedade civil – que 
deve se submeter ao processo eleitoral previsto pelo Ministério do Meio ambien-
te – e dos três entes federativos do poder público – definidos pelo órgão titular 
da pasta do Meio Ambiente no município. O Conselho Gestor do Parque Natural 
Municipal Marinho da Barra tem por finalidades debater, formular e deliberar 
diretrizes para planos, programas e projetos referentes à UC, visando sua prote-
ção ambiental e cultural. É considerada atividade de grande relevância e interesse 
público, devendo ser realizada voluntariamente pelas entidades interessadas.

Posse do Conselho 
Gestor em novem-
bro de 2019
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PARQUE DOS 
VENTOS EM 
MOVIMENTO
eM ReSGate HiStóRiCo, 
ÁRea na BoCa Do Rio 
GanHa PaRQUe De eSPoRteS 
RaDiCaiS

Implantado em março de 2020, Salvador ganhou 
mais um espaço destinado aos moradores da 
cidade e suas famílias, em especial para aqueles 
ligados à prática de esportes radicais – o Parque 
dos Ventos. Instalado à beira-mar e ao lado de três 
importantes ações da Prefeitura: a Arena Daniela 
Mercury, o Centro de Convenções de Salvador e 
o trecho requalificado de orla da Boca do Rio, o 
novo parque tem 85 mil metros quadrados, o equi-
valente a 12 campos de futebol.

Com o investimento de 10 milhões de reais, de 
recursos provenientes, totalmente, do município, 
o Parque dos Ventos, administrado pela Secretaria 
de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, está 
inserido no Plano de Desenvolvimento Urbano de 
Salvador (PDDU), no Programa Salvador Capital da 
Mata Atlântica, no Planejamento Estratégico da 
prefeitura, e no Programa Salvador 360, como um 
dos cinco parques planejados para serem entre-
gues em 2020.

projeto

Toda a área do parque, que passou anos sem uso, 
se transformou num verdadeiro centro esportivo. 
O projeto do Parque dos Ventos foi concebido 
pela SeCiS e pela equipe da Fundação Mario Leal 
Ferreira (FMlF), e a execução das obras ficou sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da 
Superintendência de Obras Públicas (SUCoP).

O Parque dos Ventos, que conta com a presen-
ça permanente da Guarda Civil Municipal (GCM) e 
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15.02.2019 
TV Aratu  –
Aratu Notícias 
– Parque dos 
Ventos

15.02.2019 
TV Record  – 
Balanco Geral  
– Parque 
Esportivo

2020 TV 
Aratu – Aratu 
Noticias  – 
Inauguracao 
Parque dos 
Ventos

2017 
TV Bahia – 
Bahia Meio 
Dia  – Cidade 
sustentável  –
Salvador 360

2020 TV 
BAHIA  
– BATV  – 
Inauguração 
Parque dos 
Ventos

assista
monitoramento por câmeras 24 horas, além de iluminação em leD – também 
fundamental para a segurança –, foi construído pela Prefeitura com a proposta 
de funcionar como um centro esportivo voltado tanto para atletas profissio-
nais quanto amadores. Um dos destaques do equipamento é a estrutura de 
dez metros de altura para atividades de rapel e escalada.

O parque dispõe ainda de pista de skate street, cuja composição simula 
obstáculos de rua como escadarias, rampas e corrimões; ciclovia de três quilô-
metros; uma pump track – pista ciclística de circuito contínuo, com lombadas, 
morros de terra arredondados e curvas levemente inclinadas; e um local des-
tinado exclusivamente à pratica do parkour, que é o modo de se deslocar de 
um ponto a outro de maneira rápida, envolvendo saltos, escaladas e nenhum 
equipamento além do próprio corpo.

O equipamento também conta com parque infantil (inclusive com brinque-
dos adaptados para pessoas com deficiência), tabelas de basquete, quadra de 
vôlei, área para contemplação e piquenique, anfiteatro com capacidade entre 
100 a 150 pessoas, quatro morrotes (pequenos morros) ligados por pontes 
de madeira laminada e estrutura metálica, escorregadeiras naturais, quios-
ques, sanitários e passeio para realização de caminhada com área para uso 
de patins. Isso sem falar no amplo estacionamento com 150 vagas, portaria e 
pequeno ambulatório.

A iluminação foi contemplada com a instalação de 343 pontos em leD. A 
rede foi toda estruturada, envelopada e as caixas devidamente lacradas com 
o objetivo de dificultar as ações de possíveis ligações clandestinas e roubos 
de cabos que possam prejudicar a iluminação. Os postes implantados são de 
fibra de vidro, um material que supera os convencionais de concreto, pois têm 
vida útil três vezes mais longa, são mais resistentes à maresia e anticorrosi-
vos.

Já o paisagismo do local possui irrigação automatizada e é composto 
por 210 coqueiros, 35 amendoeiras, 30 algodoeiros, 25 aroeiras de praia, 30 
abricós de praia, 30 cocolobas uvíferas, 30 ciccas e 60 fícus de praia. Foram 
aplicados, ainda, 64 mil m² de grama.
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Possuidor de grande beleza cênica, em uma área 
densamente ocupada no miolo de Salvador, o 
Parque da Lagoa do Arraial do Retiro, apesar de 
não estar contemplado em nenhuma das categorias 
propostas no Sistema de Áreas de Valor Ambiental 
e Cultural (Savam), pelo PDDU 2016, encontra se 
dentro da poligonal do Parque Urbano do Vale da 
Mata Escura, que tem uma área superior a 800 mil 
metros quadrados.

Devido à sua extensão e diferenças morfológicas 
– sua poligonal corta quatro bairros: Mata Escu-
ra, Arraial do Retiro, Barreiras e Calabetão, o que 
acarreta em muitas descontinuidades. O Parque do 
Vale da Mata Escura vem sendo pensado a partir 
do conceito de “parque em rede” – mesmo usa-
do para a implantação de um Parque Urbano no 
entorno dos 12 pontos sagrados na região da Pedra 
de Xangô. Trata-se de uma proposta ambiciosa, que 
demanda integração entre diversos órgãos públicos 
municipais, estaduais e até federais. Sua proximida-
de com uma estação do metrô permite atrair usuá-
rios de toda a Região Metropolitana de Salvador.

Este parque pode ser formado por diversos 
equipamentos culturais, de lazer e de recreação nos 

PARQUE DA 
LAGOA DO 
ARRAIAL DO 
RETIRO
CoM QUaSe 3 Mil MetRoS 
QUaDRaDoS, o PRojeto 
iMPlantaDo teVe 
inVeStiMento De R$ 631 Mil

espaços degradados e já desmatados, e preservar 
as áreas verdes para a realização de trilhas ecológi-
cas e de pesquisas, visto que ainda há uma grande 
área de remanescente de Mata Atlântica em estágio 
médio de regeneração bastante conservada, além 
de diversas áreas em estágio inicial passíveis de se-
rem recuperadas. O Parque da Lagoa do Arraial do 
Retiro se insere, neste contexto, como um espaço 
de lazer e de recreação muito importante para a 
comunidade local.

equipamento

O Parque da Lagoa do Arraial do Retiro, com uma 
área de quase 3 mil metros quadrados, foi inau-
gurado em julho de 2018. O projeto implantado 
teve investimento de R$ 631 mil e oferece áreas de 
convivência, como bancos para contemplação da 
lagoa, mesas para jogos, parque infantil, quiosque 
para baiana de acarajé, academia de ginástica, 
deck de madeira plástica interligando as duas áreas 
de convivência e uma quadra poliesportiva com 
arquibancada. Há também na área de acesso ao 
parque vagas de estacionamento para pessoas com 
deficiência, idosos e motos.
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PARQUE PEDRA DE XANGÔ: 
UM LEGADO ANCESTRAL
PRiMeiRo PaRQUe QUe CajaZeiRaS aBRiGa e 
BUSCa a PReSeRVaÇÃo De UM DoS 12 PontoS 
SaGRaDoS Do CanDoMBlÉ loCal 

O Prefeito aCM Neto assinou, em fevereiro de 2020, a ordem de serviço para a execu-
ção da obra de implementação do Parque Pedra de Xangô, em Fazenda Grande 2 – 
fruto de uma antiga demanda da comunidade de Cajazeiras e das religiões de matriz 
africana

O Parque Pedra de Xangô é um dos 22 novos Parques de Bairro sugeridos 
pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e que foram 
criados pelo PDDU 2016. Ele também é uma das 7 áreas de lazer que serão 
entregues até 2020 pela Prefeitura de Salvador através do programa Salvador 
Capital da Mata Atlântica – conjunto de mais de 30 ações para fortalecer o bio-
ma nativo da capital. Localizado na Avenida Assis Valente, no bairro de Fazenda 
Grande ii, o projeto executivo para o parque abrange mais de 100 mil metros 
quadrados.

O parque é a primeira Unidade de Conservação de Cajazeiras e integra o maior 
volume de investimento já feito na implementação e requalificação de parques 
na história de nossa cidade. Além disso, é uma área importante porque traz 
elementos nativos da Mata Atlântica, assim como herança e tradição culturais da 
cidade.

projeto

Foram realizadas três reuniões públicas participativas para apresentação e aprovação 
do projeto do Parque de Bairro Pedra de Xangô, elaborado pela Fundação Mario Leal 
Ferreira, na Prefeitura Bairro Cajazeiras, em 2018/2019. Nas reuniões, foram apre-
sentados um diagnóstico da situação atual e o projeto básico preliminar, onde estão 
propostas diversas intervenções.

O local ganhará anfiteatro, um espaço de exposição com elementos simbólicos 
das religiões de matrizes africana e indígena, espaços de convivência, ampliação 
do bosque sagrado, sede para administração da Área de Proteção Ambiental 
(aPa) e dos parques, com salas para reunião, monitoramento e desenvolvimento 
de ações de educação ambiental. Além disso, o projeto propõe trazer de volta o 
espelho d’água que circundava a Pedra.  As obras para alteração do traço viário da 
Av. Assis Valente foram iniciadas no final do ano passado.

apa

A Área de Proteção Ambiental do Vale da Avenida Assis Valente e Parque em Rede 
Pedra de Xangô abrigam dois Parques de Bairro: o Parque Pedra de Xangô, o 
qual terá as obras iniciadas nesta sexta (7), e o Parque de Fazenda Grande. 
A sua criação tem o intuito de promover o compartilhamento de usos e da 
ocupação do território do vale do Ribeirão Itapuã, embasando se nas caracte-

A Pedra de Xangô, símbolo de 
resistência, fica às margens 
da Av. Assis Valente, onde se 
localiza o Parque em rede Pe-
dra de Xangô, uma modalidade 
inovadora de Parque Urbano
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rísticas ambientais e socioculturais da poligonal 
proposta.

A primeira aPa Municipal de Salvador, recebe o 
nome do principal logradouro que interliga, pelo 
vale do Ribeirão Itapuã, os bairros de Cajazeiras X 
e de São Cristóvão, passando por Fazenda Grande 
I, Fazenda Grande ii, Fazenda Grande iii, Fazenda 
Grande iV e Boca da Mata.

tombamento

Em maio de 2017, por meio da Fundação Cultural 
Gregório de Matos (FGM), oficializou-se o tombamento 
da Pedra de Xangô e da área considerada sítio histórico 
do antigo Quilombo Buraco do Tatu. A Pedra de Xangô 
é o terceiro monumento protegido pela Prefeitura com 
base na Lei de Preservação do Patrimônio Cultural do 
Município (8.550/2014).
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VALE ENCANTADO: UMA RESERVA DA 
VIDA SILVESTRE EM SALVADOR
eStUDoS elaBoRaDoS Pelo GRUPo De tRaBalHo CRiaDo 
Pela SeCRetaRia MUniCiPal De SUStentaBiliDaDe, 
inoVaÇÃo e ReSiliÊnCia (SeCiS), SUGeRiRaM a 
inCoRPoRaÇÃo De ÁReaS De DoMÍnio PÚBliCo e PoSSe 
PRiVaDoS À PoliGonal oRiGinal Do PaRQUe

O Vale Encantado é uma área de 69 hectares loca-
lizada no bairro de Patamares, de extrema impor-
tância para a conservação ambiental e prote ção da 
biodiversidade no município de Salvador. Trata-se de 
um grande remanescente do bioma Mata Atlântica, 
apresentando trechos nos três estágios de regene-
ração, que abriga espécies diversas de fauna e flora 
– muitas delas ameaçadas de extinção. O espaço é 
muito utilizado para estudos acadêmicos e para a 
realização de trilhas temáticas acompanhadas por 
componentes dos grupos que atuam na área.

Em 2017, foi estabelecido um Acordo de Coo-
peração Técnica entre SeCiS, iMateRRa e SoS Vale 
Encantado, visando permuta técnico-científica para 
o desenvolvimento de atividades, ações e projetos 
relacionados à criação da Unidade de Conservação. 
Entre as atividades, o iMateRRa e o SoS Vale Encan-
tado coordenaram a elaboração de estudos técnicos, 
atualmente em fase de validação pela equipe da 
SeCiS, que é a responsável pela criação de Unidades 
de Conservação Municipais.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) de 2008 indicou a área como Parque Urbano 
– categoria do Sistemas de Área de Valor Ambiental 
e Cultural (SaVaM) que mescla uma utilização mais 

intensiva para o lazer e a recreação, com a preserva-
ção de elementos naturais. Já o PDDU 2016 sinalizou 
a implantação de uma Unidade de Conservação – 
que demanda um aparato institucional diferenciado 
e apresenta o viés de maior preservação e conserva-
ção de recursos naturais. 

Este instrumento propôs que o espaço fosse 
formado apenas pelas áreas verdes públicas doadas 
pelos loteamentos da região. Porém, os estudos 
elaborados pelo Grupo de Trabalho, criado pela 
SeCiS em 2017, sugeriram a incorporação de áreas 
de domínio e posse privados à poligonal original, o 
que levou à categoria sugerida de Refúgio da Vida 
Silvestre do Vale Encantado (ReViS).  

audiência pública

Se a criação do Vale Encantando for aprovada na 
audiência realizada no auditório de Biologia da 
Ufba, em março, e o decreto, assinado pelo prefeito, 
a unidade de conservação terá um Conselho Ges-
tor, que é um grupo de trabalho que acompanha e 
auxilia na definição das decisões que devem ser ou 
não tomadas na gerência da Revis. O conselho será 
formado por membros da sociedade civil eleita e 
órgãos públicos selecionados pela Secis.
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MAIS VERDE 
PARA STELLA
noVa aVeniDa MÃe Stella De oXóSSi 
GanHa 476 ÁRVoReS Da Mata atlÂntiCa

A antiga Alameda Praia do Flamengo passou por uma grande reforma não só 
no nome, mas também na sua estrutura e no seu paisagismo. A agora chamada 
Avenida Mãe Stella de Oxóssi foi inaugurada no dia 27 de dezembro de 2018 com 
uma novidade: 271 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica foram plantadas 
no canteiro central da avenida e mais outras 205 ganharão o terreno quando o 
novo período de sol chegar na capital no final de 2019.

Quando crescidas, as mudas de Algodoeiro de Praia, Aroeiras e Oitis ajudarão 
a criar um corredor verde na avenida, o que levará mais bem-estar à população 
que mora e trafega pela região. As árvores ajudarão no sombreamento, na quali-
dade do ar e na regulação do microclima do local.

Salvador tem se destacado por seus diversos projetos de arborização urbana. 
Esse é o caso da Suburbana Verde, que também está transformando a Avenida 
Afrânio Peixoto, conhecida como Av. Suburbana, em um corredor verde da capital; 
e a Avenida Barros Reis, onde foram plantadas mais de 150 árvores.

A nova Avenida Mãe Stella de Oxóssi serve como um novo acesso para o bairro 
de Stella Maris, o que ajudará a desafogar o trânsito na Av. Paralela. A obra teve 
um investimento de R$ 7,8 milhões e foi entregue um mês antes do prazo estipu-
lado. O nome da avenida homenageia uma das mais importantes líderes religio-
sas do país, a Iyalorixá baiana Mãe Stella de Oxóssi, que morreu em 2018.

476
árvores da 
Mata Atlântica

06.11.2017 
Band Cidade 
– SALVADOR 
360 SUSTEN-
TABILIDADE

06.11.2017 
TV Bahia 
–  BA TV – 
CIDADE AR-
VORIZADA

2017 
TV Bahia 
–Bahia Meio 
Dia – Cidade 
sustentável – 
Salvador 360

assista
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PLANTANDO FLORESTAS
aÇÃo PioneiRa ReCRia PeQUenoS 
FRaGMentoS FloReStaiS na ÁRea URBana

Salvador está recriando a vegetação original da Mata 
Atlântica pela cidade em locais subutilizados através 
do projeto Plantando Florestas.

Idealizado e executado pela Secis, o projeto foi 
iniciado no final de 2018 e já plantou 1.338 árvores, 
numa área de mais de 12000m², nas alças que 
compõem o acesso ao Curralinho, Paralela e Avenida 
Luís Eduardo Magalhães e em canteiro na Avenida 
Mãe Stella.

No local foram plantadas mudas de espécies da 
Mata Atlântica, como Cajazeira, Pau Pombo, Jacaran-
dá, Murici, dentre outras. O projeto visa também 
promover uma restauração de áreas potencialmente 
cultiváveis e que não são utilizadas atualmente, 
como a área do entorno do viaduto.

Além disso, o local escolhido para o início do 
programa possui algumas características favoráveis, 
como uma alta condição técnica para o plantio e a 
possibilidade de construção de acesso ao local para 
manutenção, além de não haver impeditivos no 
terreno como canaletas e restos de obras.

Com o crescimento das mudas, espera-se que a 
região do viaduto Luís Eduardo Magalhães se torne 
uma verdadeira floresta rica em espécies da Mata 
Atlântica. A área é próxima de uma reserva florestal 
do Exército, o que facilitará a dispersão de sementes 
no ecossistema. As árvores contribuem ainda na 

1.380 
árvores plantadas em 
mais de 12000m²

diminuição da poluição causada pelos carros, auxilia 
na polinização, melhora o sombreamento, atrai ani-
mais nativos e diminui a temperatura no microclima 
da região.

reconhecimento

Em setembro de 2018, Salvador foi integrada a uma 
lista internacional de cidades comprometidas em 
conservar florestas. A lista é desenvolvida pela incia-
tiva Cities4Forests e foi lançada na Cúpula Mundial 
de Ação Climática em San Francisco, na Califórnia.

O programa Plantando Florestas é um exemplo 
do compromisso estabelecido pela cidade com a 
conservação do meio ambiente. Desde 2013 foram 
mais de 17 milhões de novos metros quadrados de 
áreas protegidas e mais de 60 mil árvores nativas da 
Mata Atlântica plantadas em Salvador.
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A reurbanização do Parque da Lagoa dos Pássaros, 
no Stiep, será mais uma entrega da Prefeitura, em 
2020, indicada no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano – PDDU. A intervenção está sendo executa-
da numa área de 2,6 mil m², com investimento de 
quase R$ 1 milhão. O parque compreende uma área 
total de 45 mil m² e integra um antigo ecossistema 
de dunas existente no entorno, e a intervenção no 
local atende a uma demanda antiga dos moradores 
da região.

A requalificação envolve: melhoria da acessibili-
dade; implantação de espaços para contemplação; 
recuperação e ampliação da pista de caminhada já 
existente, utilizando-se piso de solo cimento; implan-
tação de praça com equipamentos para a prática de 
musculação e ginástica; parque infantil; espaço para 
capoeira; paraciclos; estacionamento. A reforma con-
templa, ainda, a edificação existente para realização 
de atividades voltadas à educação ambiental, e sala 
de apoio para os responsáveis pela segurança.

corredor verde

Cerca de 25 árvores do bioma Mata Atlântica serão 
plantadas ao longo da 1ª Travessa Arnaldo Lopes 
da Silva, via que interliga o Parque da Lagoa dos 
Pássaros à Lagoa dos Frades, formando um corredor 
verde. Ipês brancos e rosas estão entre as mudas 
que crescerão no local.

LAGOA DOS PÁSSAROS SERÁ 
ENTREGUE TOTALMENTE 
REQUALIFICADA
tRanSFoRMaDa eM 
PaRQUe, laGoa Vai GanHaR 
eQUiPaMentoS De laZeR 
e eSPoRte, PiSta De 
CaMinHaDa e eSPaÇoS De 
ConteMPlaÇÃo

45 miL m²
que integram 
antigo 
ecossistema de 
dunas

A requalificação envol-
ve a implantação de praça, 
espaço para contemplação, 
área de trilha e deques, 
além de espaço para 
piquenique, praça de es-
portes com parque infantil, 
equipamentos para mus-
culação e ginástica, área 
para capoeira, paraciclos e 
estacionamento

Investimento 
de aproxima- 
damente

R$ 1 mi
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PREFEITURA 
FIRMA 
COOPERAÇÃO 
COM ONG 
INTERNACIONAL 
PARA FORMAÇÃO 
AMBIENTAL 
EM ESCOLAS 
MUNICIPAIS
a onG Plant-FoR-tHe-Planet 
teM a Meta De PlantaR 1 
tRilHÃo De ÁRVoReS atÉ 2020

10 miL
árvores serão 
plantadas na 
capital até 
2020

428
alunos se 
tornaram 
Embaixadores 
da Justiça 
Ambiental
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Ensinar a sustentabilidade para as crianças é um 
ato fundamental para garantir o surgimento de uma 
geração de adultos mais conscientes e responsáveis. 
É por isso que a Secis, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação (SMeD) de Salvador e com 
o iClei – Governos Locais pela Sustentabilidade, 
assinou um termo de cooperação com a onG Plant-
-for-the-Planet a fim de capacitar 2.400 crianças, em 
quatro escolas municipais, como agentes do meio 
ambiente.

A assinatura do termo de cooperação aconteceu 
em 2018 durante o XXii Congresso Brasileiro de Ar-
borização Urbana (CBaU), realizado em Salvador. Os 
alunos irão receber orientações sobre os cuidados 
com o plantio, questões climáticas e ajudarão a plan-
tar mais de 10 mil árvores nativas na capital baiana 
até 2020.

O primeiro evento da onG fruto desse termo, 
aconteceu no bairro de Paripe, na Escola Municipal 
Fernando Presídio. No local foi realizado a primeira 
“Academia”, projeto no qual crianças e adoles-
centes que participam da onG encorajam outras 
crianças e adolescentes a se envolverem na causa 
ambiental.

Na ocasião, 45 alunos de 10 a 11 anos participa-
ram da atividade e puderam se tornar “embaixado-
res da justiça ambiental”. Posteriormente, a onG 
retornou à escola para realizar com essas crianças 
o plantio de 20 mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica.

A segunda edição do projeto Academia ocorreu 
em março de 2019. Uma série de atividades am-
bientais fez parte da manhã dos alunos da Escola 
Municipal Santo Antônio das Malvinas, no bairro de 
Fazenda Coutos. Através de vídeos, brincadeiras e 
apresentação de imagens e dados, as mudanças cli-
máticas, os cuidados com a natureza, a poluição do 
meio ambiente e até como falar em público foram 
trabalhados durante as atividades, que aconteceram 
durante todo o dia.

Ao final, cerca de 70 alunos receberam um certifi-
cado de “Embaixadores da Justiça Climática”. A ação 
concluiu na Escola Municipal Dona Arlete Maga-
lhães, em Castelo Branco, com plantio de árvores.

O último plantio de 2019 realizado pela onG nas 
escolas de Salvador em parceria com a Secis foi em 
novembro na Escolab Coutos. Cerca de 69 alunos 
plantaram 8 árvores de espécies como pata-de-vaca 
e acerola. Em 2020, novos plantios estão planejados 
para acontecerem com o objetivo de formar mais 
embaixadores do meio ambiente.

plant-for-the-planet

A onG Plant-for-the-Planet surgiu em 2007 por uma 
iniciativa de um garoto de nove anos, Felix Finkbei-
ner. Ele juntou crianças e adolescentes do mundo 
todo para plantar árvores em todos os países e 
assim tomaram a iniciativa de fazer aquilo que os 
adultos ainda estavam discutindo. A meta da onG é 
que 1 trilhão de árvores sejam plantadas pelo mundo 
até 2020.

87
árvores foram plantadas nas 
escolas municipais Fernando 
Presídio, Dona Arlete Magalhães, 
Santo Antônio das Malvinas, 
Deputado Gersino Coelho e 
Escolab Coutos
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SALVADOR 
SEDIA O MAIOR 
CONGRESSO DE 
ARBORIZAÇÃO 
URBANA DO PAÍS
o eVento ReUniU MaiS 
De 420 PaRtiCiPanteS De 
DiVeRSaS CiDaDeS

Com a temática “Cidades Verdes e Resilientes”, Sal-
vador sediou o XXii Congresso Brasileiro de Arbori-
zação Urbana (CBaU). O evento aconteceu entre os 
dias 17 a 21 de novembro de 2018, no auditório do 
Hotel Fiesta, e reuniu cerca de 165 congressistas.

Considerado um dos maiores eventos do país 
que trata do tema arborização, o CBaU todos os 
anos com o objetivo de estimular o poder público, 
a iniciativa privada e a sociedade para a conserva-
ção e ampliação das áreas verdes nas cidades, além 
de abrir espaço para discutir o acesso às melhores 
práticas que garantam mais qualidade no ambiente 
urbano.

No dia 19, durante a abertura oficial do evento 
estiveram presentes o chefe de gabinete da Prefei-
tura de Salvador, Kaio Moraes, do presidente da 
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau), 
Heitor Liberato, e do presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Sociedade Internacional de Arbo-
ricultura (iSa), Pedro Mendes, além de secretários 

municipais e demais autoridades no assunto.
Para o presidente da Sociedade Brasileira de 

Arborização Urbana (SBaU), Heitor Liberato, a 
capital baiana mereceu receber um evento desse 
porte pelos impactos positivos gerados a partir 
das atividades desenvolvidas através da Secis no 
município. ‘’A vinda do congresso para Salvador é 
uma premiação do que a cidade vem fazendo pelo 
verde urbano. Além de estarmos proporcionando 
um intercâmbio cultural que vai fortalecer não só a 
cidade, mas como toda região’’, pontuou.

atividades interativas

Antecedendo a abertura oficial do congresso, no 
fim de semana entre os dias 17 e 18, mais de 70 
congressistas puderam participar de minicursos no 
Parque das Dunas e no Parque Social, com temáti-
cas sobre as plantas de restinga, pragas na arbo-
rização urbana, diagnóstico e análise de riscos de 
árvores urbanas, assim como os planos de conser-
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vação e recuperação da Mata Atlântica.
No decorrer da semana, os congressistas pude-

ram acompanhar uma exposição de painéis infor-
mativos com pesquisas de trabalhos científicos que 
abordavam temáticas relacionadas ao universo da 
arborização. Além de tirar dúvidas com o autor de 
cada trabalho, trocar informações e se aprofundar 
na temática.

O público pode apreciar as belezas da cidade 
enquanto aprende sobre as plantas do ecossistema 
de restinga e a experiência local de arborização, 
que passa entre o árido, o verde e o mar. As aulas 
foram ministradas através de visitas técnicas, uma 
no Parque das Dunas e outra passando pelo Centro 
histórico da cidade, pela Praça do Campo Grande e 
pela Orla da Barra.

concurso

Outra atração foi o Concurso “Proteja Mudas e Abra-
ce Árvores”, com o objetivo de premiar os melhores 

projetos de protetores de mudas que sejam susten-
táveis e de baixo custo. Além disso, o cine-debate 
apresenta o documentário Intelligent trees, do autor 
de “A Vida Secreta das Árvores”, Peter Wohlleben, e 
da ecologista florestal Suzanne Simar.

campeonato de escalada

Simultâneo às capacitações, no Parque da Cida-
de aconteceu o 9º Campeonato de Escalada em 
Árvores. A disputa contou com cinco competidores 
que representaram os estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul compe-
tindo o primeiro lugar no pódio.

Entre jovens e adultos, o público que passava 
pelas avenidas do parque pôde acompanhar a com-
petição. Com a área isolada, a prova teve início na 
Praça do Jacarandá passando pela pista de Skate e 
concluindo a prova no final do parque.

"O campeonato é voltado para os arboristas, ou 
seja, são profissionais que trabalham em seu dia a 

5
mesas 
redondas

17
palestrantes

69 
trabalhos 
apresentados

2 
visitas técnicas
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dia cuidando de árvores em seus estados e cidade", 
explica o Presidente do Comitê do Campeonato 
Brasileiro de Escalada, Sidney Brasil.

Ainda de acordo com Sidney, são cinco moda-
lidades que simulam as atividades do dia a dia, 
uma delas é na prevenção de um acidente. "Todo 
arborista, todo profissional tem que saber os proce-
dimentos de resgate", destacou.

Dentre desses procedimentos estão as modali-
dades de Resgate Aéreo; lançamento de linha para 
Montagem da Corda na Copa da Árvore; Técnica 
de Ascensão (o competidor tem um minuto para 
realizar a prova em 15m de altura) e simulação do 
trabalho na árvore. Segundo o regulamento, se o es-
calador deixar cair qualquer equipamento, o compe-
tidor é desclassificado automaticamente da prova.

De acordo com Presidente da Associação Brasilei-
ra de Arborização Urbana (SBaU), Heitor Liberato, a 
iniciativa já acontece acerca de 10 anos no Brasil. " 
O campeonato visa divulgar técnicas de escalada em 
árvores para quem vai fazer manutenção da mesma. 
É uma nova modalidade para que possamos profis-
sionalizar a arboricultura e criar uma economia de 
mercado em função disso", ressaltou.

A premiação contempla ao primeiro colocado 
com uma vaga para participar do Campeonato 
Mundial de Escaladas em Árvores, custeados pela 
SBaU. O segundo e terceiro colocado com equi-
pamentos de segurança para serem utilizados no 
ambiente de trabalho.

termo de cooperação

Na ocasião, o secretário titular da Secis, André 
Fraga, e o vice-presidente da organização Plant for 
the Planet (Plante para o Planeta), Iago Hairom, 
assinaram o Termo de Cooperação para a capacita-
ção em quatro escolas municipais, com o objetivo 
de conscientizar e formar cerca de 2.400 crianças 
como agentes do meio ambiente. Os alunos irão re-
ceber orientações sobre os cuidados com o plantio, 
questões climáticas e ajudarão a plantar mais de 10 
mil árvores nativas na capital baiana até 2020.

“Engajar as crianças nas questões ambientais e 
fazer com que elas façam parte desse processo é 
muito importante para a nossa sociedade e para 
planeta. Desde cedo, elas têm a oportunidade de 
começarem a se conscientizar sobre a importân-
cia de plantar árvores e preservar o ambiente que 
vivem’’, destacou secretário André Fraga, titular da 
Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliên-
cia (Secis).

Para Hairom, o impacto direto na vida desses 
jovens é o mais importante nesse trabalho. “O 
indivíduo que participa dessa formação começa 
a se entender como um solucionador de conflitos 
ambientais’’, destaca.

Dando início ao projeto, em dezembro de 2018 a 
primeira unidade beneficiada foi a Escola Municipal 
Fernando Presídio, em Paripe. Sendo plantadas ao 
todo 20 árvores entre as espécies Pau-Brasil, Ipê 
Rosa, Ipê-amarelo e Aroeira.
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Cooperação 
formará alunos 
em agentes 
ambientais.
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CLIPAGENS
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RELATÓRIO DE 
TRANSPARÊNCIA 
SECIS
nÚCleo 
oRÇaMentÁRio/
FinanCeiRo



193



194  RelatóRio SeCiS – jan 2017 • MaR 2020

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS 
EXERCICIOS DE 2017
intRoDUÇÃo
A Constituição Estadual de 1988 em seu Artigo 115 e 121, in verbis, define a finalidade e a abrangência da atua-
ção do Controle Interno.

 “Art.115 – A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da Entidade da Ad-
ministração Direta e Indireta, quanto à Legalidade, Legitimidade, Economicidade, Aplicação das Subvenções e 
Renúncia de Receitas, será exercida pelo Legislativo, mediante o Sistema de Controle Interno.

Art.121 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, manterão de forma integrada, com auxílio dos res-
pectivos Órgãos de Auditoria, Sistema de Controle Interno com finalidade de:

 I – Avaliar o cumprimento das Metas previstas no Orçamento Plano Plurianual, a Execução dos Programas 
de Governo e dos Orçamentos dos Municípios.

ii – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência, da Gestão Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial nos Órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como a Aplicação de Recur-
sos Públicos por Entidades de Direito Privado.

movimentação orçamentária:
Evidenciou os créditos orçamentários executados e pagos nos exercícios de 2017, onde possibilitou o acompa-
nhamento do controle das despesas autorizadas, em valores, por grupo de natureza de despesa.

MoViMentaÇÃo oRÇaMentÁRia De 2017

GRUPO DE NATUREZA DESPESAS ORÇADAS 2017 DESPESAS PAGAS 2017 DESPESAS 
CONTINGENCIADAS

Pessoal e encargos 6.890.000,00 6.368.221,00 XXXXXXXXXXX

Despesas de Custeio 2.696.169,00 2.651.531,00 XXXXXXXXXXX

Investimentos 11.829.000,00 7.480.459,00 4.110.000,00

Despesa Capital 490.000,00 103.163,00 265.000,00

TOTAL 21.905.169,00 16.603.374,00 4.375.000,00
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CoMPoSiÇÃo Da SeCiS
Lei 8.376/2012, publicada no DoM em 25 e 
26/12/2012, que deu seguimento a Reforma Adminis-
trativa da Prefeitura Municipal de Salvador, criando o 
Regimentalmente de acordo com Decreto nº 23.779, 
de 11 de janeiro de 2013 com suas alterações através 
do Decreto nº 27.132/2016 de 06 de abril de 2016.

De acordo com a Estrutura Organizacional, rela-
tamos que a SeCiS – Secretaria Cidade Sustentável, 
desenvolveu suas ações e compromissos contra-
tuais conforme exigência imposta pelo Regimento 
Interno, cumprindo suas atividades Orçamentárias e 
Financeiras, ao tempo em que demonstrou o alcance 
dos seus objetivos, dentro das ações exercidas como 
suporte ao desenvolvimento e proteção ambiental, 
como também nas áreas de Sustentabilidade e Edu-
cação Ambiental da cidade de Salvador, na revitaliza-
ção dos Parques, Hortos e Jardim Botânico, saben-
do-se que no segundo mandato do primeiro ano do 
Prefeito  aCM Neto, foi criado a Lei nº 9.186/2016 
de 29/12/2016,  e  do Decreto nº 28.236/17 de 
09/01/2017, ampliando a SeCiS com mais duas 
diretorias, sendo uma de Resiliência e a outra de 
Inovação, como também, absorveu a Diretoria Geral 
da CoDeSal.

oBjetiVoS
Executar, Controlar, Orientar e Supervisionar as 
ações desenvolvidas pela SeCiS através da Gestão de 
Controle Orçamentário e Financeiro.

Construir indicadores que subsidiem o Planeja-
mento Estratégico em suas Ações e Metas para que 
os objetivos sejam alcançados em consonância com 
os Projetos e Planos de Trabalho.

MetaS
Chegar ao final do exercício de 2017 com todos os 
processos de despesas Empenhadas, Liquidadas 
e Pagos, evitando questionamentos dos Órgãos 
Fiscalizadores como a CGM – Controladoria Geral do 
Município, concomitantemente com tCM – Tribunal 
de Contas dos Municípios.

ContRole Da eXeCUÇÃo 
oRÇaMentÁRia

despesas empenhadas

O Orçamento do período de 2017, da SeCiS apro-
vado por Lei Municipal, detalhado pelo Decreto nº 
28.238/17 de 11/01/2017, que aprova o Quadros de 
Detalhamentos das Despesas (QDD), o qual autoriza 
a Execução do Orçamento dando permissão para o 
Gestor sequenciar as etapas das despesas.

No orçamento do exercício de 2017, houve contin-
genciamento por parte do Executivo, por precaução 
Administrativa, visto que, houve inibição na realiza-
ção das Receitas que prejudicaram grandes projetos 
da SeCiS, atingindo diretamente as despesas orça-

DeSPeSaS eXeCUtaDaS e PaGaS
ELEMENTO ANO 2017

Outros Benefícios Assistenciais 37.190,00

Salário REDA 1.360,00

Vencimentos e Vantagens 4.836.277,00

Obrigações Patronais 1.009.537,00

Diária de Pessoal (Passagem) 28.932,00

Passagens e Despesas de locomoção 43.041,00

Serviços de Consultoria 0,00

Outras Despesas Variáveis  (Pessoal Civil) 61.234,00

Outros Serviços terceiros (Estagiários) 130.162,00

Material de Consumo 63.624,00

Indenização e Restituição 5.264,00

Locação de Mão de Obra 1.323.713,00

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 8.667.417,00

Auxílio Alimentação 224.241,00

Auxílio Transporte 68.219,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00

Equipamentos e Materiais Permanentes 103.163,00

TOTAL 16.603.374,00

mentárias de Investimentos que deixaram de ser 
realizadas, aplicando-se os princípios da prudência.

 Com estas medidas, se inibiu a realização de 
atividades e projetos programados no Planejamento 
Estratégico do período de 2017.

demonstrativo dos pagamentos efetuados por ele-
mentos de despesa

 A execução da despesa obedece às normas ema-
nadas da Legislação Federal, sobretudo, a Lei 
4.320/64, sendo que no seu processamento foram 
observadas as fases de empenho, liquidação e pa-
gamento, bem como a realização de procedimentos 
licitatórios e contratuais.
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GeStÃo De PeSSoal
A Secretaria Cidade Sustentável, no seu quadro de pessoal no final do exercício 
de 2017, está sendo formado por Servidores Efetivos, Comissionados, Função de 
Confiança, Aposentados, Terceirizados, Estagiários e Redistribuídos, conforme 
informações verificadas junto ao Setor de Gestão de Pessoal, assim representado:

noRMatiZaÇÃo Do tCM – tRiBUnal De 
ContaS DoS MUniCÍPioS
O Setor de Gestão de Pessoal vem cumprindo as determinações contidas na Resolução tCM nº 1282/2009, 
uma vez que constam da obrigatoriedade da SeCiS remeter ao tCM através do Sistema Integrado de Gestão 
de Auditoria – SiGa os dados da Gestão Publica Municipal, encaminhando as informações dos Gestores em 
processos separados dos demais servidores.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2017

EFETIVO 54

COMISSIONADO 18

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 25

REDISTRIBUÍDO 00

APOSENTADO 02

ESTAGIÁRIO 15

TERCEIRIZADO 30

ENCARGOS PATRONAIS

FOLHA DE PAGAMENTO

 

404.643,00

396.786,00 

399.576,00

458.670,00

411.796,00

433.040,00

433.594,00

409.709,00

429.733,00

435.273,00

424.833,00

721.030,00

73.669,00 

72.279,00 

72.065,00

79.399,00

73.986,00

74.264,00

76.357,00

74.592,00

79.583,00

86.240,00

83.672,00

163.432,00
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eStaGiÁRioS 
eM FolHa 
De jan a 
DeZ/2017
O quadro de Esta-
giários encontra-se 
no limite de 20% do 
quantitativo de pesso-
al estabelecido pelo 
Decreto nº 19.028 de 12 
de novembro de 2008, 
que é de 15 (quatorze) 
estagiários, em media 
para dar suporte a 
SeCiS.

DeMonStRatiVo De FolHa De PaGaMento eXeRCiCio De 2017
MESES FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS PATRONAIS TOTAL

JANEIRO 404.643,00 73.669,00 478.312,00

FEVEREIRO 396.786,00 72.279,00 469.065,00

MARÇO 399.576,00 72.065,00 471.641,00

ABRIL 458.670,00 79.399,00 538.069,00

MAIO 411.796,00 73.986,00 485.782,00

JUNHO 433.040,00 74.264,00 507.304,00

JULHO 433.594,00 76.357,00 509.951,00

AGOSTO 409.709,00 74.592,00 484.301,00

SETEMBRO 429.733,00 79.583,00 509.316,00

OUTUBRO 435.273,00 86.240,00 521.513,00

NOVEMBRO 424.833,00 83.672,00 508.505,00

DEZEMBRO 721.030,00 163.432,00 884.462,00

TOTAL 5.358.683,00 1.009.538,00 6.368.221,00
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tReinaMento De PeSSoal
Durante o exercício de 2017, a SeCiS no programa de 
valorização do servidor disponibilizou vários treina-
mentos específicos, nas áreas:
financeira

Curso de Formação de Pregoeiro liCiData
Curso de Excel Avançado
Curso de Normas de Processos Administrativo Lei 
Federal 9.784/1999
Curso de Controle de Adiantamento
Curso in CoMPany – Como fiscalizar contratos de 
compras e serviços na Administração Públicas.
Palestra sobre Educação Financeira

pessoal

Curso de Processo Administrativo treinando 02 
(dois) técnicos em procedimento de processos.
dphav – diretoria de parques e hortos jardim botâ-
nico e áreas verdes

Inscrição no Congresso do Plano Diretor de Arbo-
rização realizado no Estado Rio de Janeiro, sendo 
encaminhados três técnicos, Congresso de Jardins 
Botânicos em Salvador, sendo inscritos 02(dois) 
técnicos

VeiCUloS 
UtiliZaDoS 
Pela SeCiS
No período de janeiro 
a dezembro de 2017 
a frota terceirizada 
foi composta pelos 
seguintes veículos.

CóPiaS De DoCUMentaÇÃo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

4.057 4.928 5.685 4.164 4.571 4.400 4.425 4.310 4.661 4.945 4.020 4.231 54.397

PLACA 
POLICIAL

MODELO/
MARCA

SETOR DA SECIS LOCADORA DE 
ORIGEM

PJS – 4399 FOCUS FORD SECRETARIO LM – Transporte Ltda

PKQ – 2377 HB20 COORD. ADM INISTRATIVA Solução

PKR -3591 HB20 COORD. ADM INISTRATIVA Solução

PKM  – 2804 FORD KA COORD. ADM INISTRATIVA Solução

PKM – 5760 FORD KA PARQUE DA CIDADE Solução

PWX – 6355 CAMINHONETE S 10PARQUE DA CIDADE Apoteose

PJZ  – 4229 MOTO PARQUE DA CIDADE MRH – Veículos

PJZ –  8610 MOTO PARQUE DA CIDADE  MRH – Veiculos

PJQ – 8719 LINEA  SUBSECRETARIO LM – Transporte

ContRole Do ConSUMo 
De XÉRoX, VeÍCUloS e 
CoMBUStÍVeiS
Com o desenvolvimento das atividades administrati-
vas, os gastos com estas despesas estão passando por 
um controle rígido, melhorando assim as informações.
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ConSUMo De CoMBUStÍVel
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1.653 2.048 1.858 1.859 1.504 1.594 1.573 1.696 1.613 1.576 1.697 1.794 20.465

aDiantaMentoS
Conforme possibilita a Lei nº 4.320/64, especificamente, no seu art. 68, a Se-
CiS realizou despesas através da concessão de adiantamentos a servidores. O 
procedimento da concessão dos adiantamentos observou o prévio empenho na 
atividade 2001 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos, elemento 
de despesa 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Durante o período de janeiro a Dezembro de 2017, foram processadas despe-
sas sob o regime de adiantamentos no montante de R$ 34.940,00 (trinta e quatro 
mil, novecentos e quarenta reais), conforme relatório extraído do Sistema de 
Planejamento e Gestão Fiscal – SiGeF e fichas individuais de “Controle de Adian-
tamento”.

Todos os processos de Adiantamentos observaram os ditames da legislação 
municipal, cumprindo o Decreto nº 21.903/2011, que aprova a Instrução Norma-
tiva 03/2011 da SeFaZ, revogando a Instrução Normativa nº 01/2003, que limita a 
concessão de Adiantamentos, sendo que as prestações de contas foram regular-
mente apresentadas e em cumprimento com as normas da Administração Mu-
nicipal a SeCiS remeteu tais prestações de contas para analise da Controladoria 
Geral do Município – CGM, que, por sua vez, registrou as baixas das responsabili-
dades dos servidores, mediante aprovação das referidas prestações de contas.

BenS PatRiMoniaiS e alMoXaRiFaDo
O Ativo Permanente da SeCiS registrado no Exercício de 2017 é de R$ 201.461,00 
(duzentos e hum mil quatrocentos e sessenta e hum reais), representado por bens 
móveis e Equipamentos tendo sofrido uma redução expressiva em função da depre-
ciação acumulada sobre os bens.

Os bens de consumo correspondem aos materiais não duráveis, ou seja, du-
ração com prazo inferior a 02 anos, que são utilizados no desenvolvimento das 
atividades administrativas e operacionais da Secretaria.

 O processo de controle dos bens de consumo e dos permanentes transita pelo 
Setor de Material e Patrimônio que fica responsável pelo recebimento e distribuição 
dos mesmos, mediante utilização de formulários padronizados e registro em siste-
ma informatizado.    Informações levantadas no Sistema de Almoxarifado registram 
que no período de janeiro a dezembro de 2017, fechamos com o saldo em estoque 
no montante de R$ 181.805,00 (cento e oitenta e hum  mil oitocentos e cinco reais).

1.653

2.048 1.858 1.859

1.504 1.594 1.573
1.696 1.613 1.576

1.697 1.794
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SaP – SetoR De atenDiMento ao PÚBliCo
Constatou-se no período de janeiro a dezembro de 2017, o quantitativo de proces-
sos abertos nas modalidades de serviços, os quais se encontram abaixo relaciona-
dos conforme quadro detalhado.

SERVIÇOS QUANTIDADE PERÍODO

Solicitações 88 jan. a dez/2017

Adoção de Praças 28 jan. a dez/2017

Processo Pagamento 398 jan a dez/2017

Termo de Compromisso 128 jan a dez/2017

Encaminhamentos 58 jan a dez/2017

Proc. Previdenciários 70 jan a dez/2017

Liber. de Áreas Eventos 29 jan a dez/2017

Passagem e Viagens 19 jan a dez/2017

Adiantamento 54 jan a dez/2017

Aquisição Materiais 176 jan a dez/2017

Folha de Pagamento 88 jan a dez/2017

Outros 172 jan a dez/2017

Total 1337 jan a dez/2017

liCitaÇÕeS e ContRatoS
Com relação a execução orçamentária, além dos preceitos legais estabelecidos 
pela Lei nº 4.320/64 para o processamento das despesas, a SeCiS observou os 
ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o disposto na 
Legislação Municipal, no que diz respeito às compras e contratações de serviços.

Quanto aos contratos executados pela SeCiS na maioria são contratos sistêmi-
cos licitados e descentralizados pela SeMGe, sabendo-se que a SeCiS é apenas in-
terveniente, onde os controles de gastos são realizados no Órgão correspondem 
ao valor que lhe é concedido, ficando assim, limitado.

Conforme informações disponíveis na Comissão Setorial Permanente de Licita-
ção – CSPl e na RPGMS, no exercício financeiro de 2017, foi realizado pela SeCiS 20 
(vinte) processos licitatórios, sendo 01(uma) na modalidade de Pregão Presencial, 
10 (dez) Dispensas de Licitação, 05 (cinco) inexigibilidade com fundamento esta-
belecido no diploma legal da matéria, 01 (uma) Cartas Convite e 03 (três) Pregão 
Eletrônico.
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PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS 
EXERCICIOS DE 2018
intRoDUÇÃo
A Constituição Estadual de 1988 em seu Artigo 115 e 121, in verbis, define a finalidade e a abrangência da atua-
ção do Controle Interno.

 “Art.115 – A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da Entidade da Ad-
ministração Direta e Indireta, quanto à Legalidade, Legitimidade, Economicidade, Aplicação das Subvenções e 
Renúncia de Receitas, será exercida pelo Legislativo, mediante o Sistema de Controle Interno.

Art.121 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, manterão de forma integrada, com auxílio dos res-
pectivos Órgãos de Auditoria, Sistema de Controle Interno com finalidade de:

I – Avaliar o cumprimento das Metas previstas no Orçamento Plano Plurianual, a Execução dos Programas 
de Governo e dos Orçamentos dos Municípios.

ii – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência, da Gestão Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial nos Órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como a Aplicação de Recur-
sos Públicos por Entidades de Direito Privado.

movimentação orçamentária:
Evidenciou os créditos orçamentários executados e pagos no exercício de 2018, onde possibilitou o acompa-
nhamento do controle das despesas autorizadas, em valores, por grupo de natureza de despesa.

MoViMentaÇÃo oRÇaMentÁRia De 2018

GRUPO DE NATUREZA DESPESAS ORÇADAS 2018 DESPESAS PAGAS 2018 DESPESAS 
CONTINGENCIADAS

Pessoal e encargos 8.301.000,00 7.138.722,00 XXXXXXXXXXX

Despesas de Custeio 2.811.934,00 2.977230,00 XXXXXXXXXXX

Investimentos 10.848.000,00 10.077.771,00 4.110.000,00

Despesa Capital 637.000,00 524.542,00 265.000,00

Total 22.597.934,00 20.718.265,00 4.375.000,00
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CoMPoSiÇÃo: SeCiS 
– SeCRetaRia CiDaDe 
SUStentaVel inoVaÇÃo:
Lei 8.376/2012, publicada no DoM em 25 e 
26/12/2012, que deu seguimento a Reforma Adminis-
trativa da Prefeitura Municipal de Salvador, criando o 
Regimentalmente de acordo com Decreto nº 23.779, 
de 11 de janeiro de 2013 com suas alterações através 
do Decreto nº 27.132/2016 de 06 de abril de 2016.

De acordo com a Estrutura Organizacional, rela-
tamos que a SeCiS – Secretaria Cidade Sustentável e 
Inovação, vem desenvolvendo suas ações e compro-
missos contratuais conforme exigência imposta pelo 
Regimento Interno, cumprindo suas atividades Orça-
mentárias e Financeiras, ao tempo em que demons-
tramos o alcance dos seus objetivos, dentro das 
ações exercidas, como suporte ao desenvolvimento 
e proteção ambiental, nas áreas de Sustentabilidade 
e Educação Ambiental da cidade de Salvador, como 
também na Inovação e Resiliência,  revitalizando 
os  Parques, Hortos e Jardim Botânico. Foi criado 
a Lei nº 9.186/2016 de 29/12/2016,  e  do Decreto 
nº 28.236/17 de 09/01/2017, ampliando a SeCiS com 
mais duas diretorias, sendo uma de Resiliência e a 
outra de Inovação, como também, absorveu a Dire-
toria Geral da Defesa Civil – CoDeSal.

oBjetiVoS
Executar, Controlar, Orientar e Supervisionar as 
ações desenvolvidas pela SeCiS através da Gestão de 
Controle Orçamentário e Financeiro.

Construir indicadores que subsidiem o Planeja-
mento Estratégico em suas Ações e Metas para que 
os objetivos sejam alcançados em consonância com 
os Projetos e Planos de Trabalho.

MetaS
Chegar ao final de cada exercício de 2018, com todos 
os processos de despesas Empenhadas, Liquidadas 
e Pagos, evitando questionamentos dos Órgãos 
Fiscalizadores como a CGM – Controladoria Geral do 
Município, concomitantemente com tCM – Tribunal 
de Contas dos Municípios.

ContRole Da eXeCUÇÃo 
oRÇaMentÁRia

despesas empenhadas

O orçamento do exercício de 2018, foi aprovado pelo 
Decreto nº 29.436/18 de 05/01/2018, o qual validou 
o Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD), 
que autorizou a Execução do Orçamento, dando 
permissão para o Gestor sequenciar as etapas das 
despesas.

No orçamento do exercício de 2018, houve con-
tingenciamento por parte do Executivo, deixando 
de ser realizadas despesas importantes, com isto, 
houveram inibições na realização do orçamento, 
que prejudicou grandes projetos da SeCiS, atingindo 

diretamente as despesas orçamentárias de Investi-
mentos no Planejamento Estratégico.

demonstrativo dos pagamentos efetuados por ele-
mentos de despesa

 As execuções da despesa obedeceram às normas 
emanadas da Legislação Federal, sobretudo, a Lei 
4.320/64, sendo que no seu processamento foram 
observadas as fases de empenho, liquidação e pa-
gamento, bem como a realização de procedimentos 
licitatórios e contratuais.

DeSPeSaS eXeCUtaDaS e PaGaS
Elemento Ano 2018

Outros Benefícios Assistenciais 18.097,00

Salário REDA 24.600,00

Vencimentos e Vantagens 5.844.368,00

Obrigações Patronais 1.011.745,00

Diária de Pessoal (Passagem) 43.648,00

Passagens e Despesas de locomoção 15.407,00

Serviços de Consultoria 177.183,00

Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil) 60.131,00

Outros Serviços terceiros (Estagiários) 124.860,00

Material de Consumo 204.744,00

Indenização e Restituição 7,00

Locação de Mão de Obra 1.511.610,50

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 10.779.315,00

Auxílio Alimentação 225.700,00

Auxílio Transporte 33.308,00

Despesas de Exercícios Anteriores 119.000,00

Equipamentos e Materiais permanentes 524.542,00

Total 20.718.265,00
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GeStÃo De PeSSoal
A Secretaria Cidade Sustentável, no seu quadro de pessoal no final do exercício de 
2018, foi formado por Servidores Efetivos, Comissionados, Função de Confiança, 
Aposentados, Terceirizados, Estagiários e Redistribuídos, conforme informações 
verificadas junto ao Setor de Gestão de Pessoal, assim representado:

noRMatiZaÇÃo Do tCM – 
tRiBUnal De ContaS DoS MUniCÍPioS
O Setor de Gestão de Pessoal vem cumprindo as determinações contidas na 
Resolução tCM nº 1282/2009, uma vez que constam da obrigatoriedade da SeCiS 
remeter ao tCM através do Sistema Integrado de Gestão de Auditoria – SiGa os 
dados da Gestão Publica Municipal, encaminhando as informações dos Gestores 
em processos separados dos demais servidores.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2018

EFETIVO 50

COMISSIONADO 18

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 30

REDISTRIBUÍDO 00

APOSENTADO 04

ESTAGIÁRIO 15

TERCEIRIZADO 31

557.383,00 553.025,00 580.852,00 530.300,00 528.400,00 550.669,00 553.663,00 552.145,00 552.145,00 573.252,006 11.246,00

995.642,00
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eStaGiÁRioS eM FolHa De 2018
O quadro de Estagiários encontra-se no limite de 20% do quantitativo de pesso-
al estabelecido pelo Decreto nº 19.028 de 12 de novembro de 2008, que é de 15 
(quinze) estagiários, em média para dar suporte a SeCiS. .

tReinaMento De PeSSoal
Durante o exercício de 2018, a SeCiS no programa de valorização do servidor dis-
ponibilizou vários treinamentos específicos, nas áreas:

financeira

Curso de Formação de Pregoeiro liCiData
Curso de Excel Avançado
Curso de Normas de Processos Administrativo Lei Federal 9.784/1999
Curso de Controle de Adiantamento
Curso in CoMPany – Como fiscalizar contratos de compras
 Palestra sobre Educação Financeira

pessoal

Curso de Processo Administrativo treinando 05 (cinco) técnicos em procedimento 
de processos.

savam – diretoria de parques e hortos jardim botânico e áreas verdes

Inscrição no Congresso do Plano Diretor de Arborização realizado no Estado Rio 
de Janeiro, sendo encaminhados três técnicos, Congresso de Jardins Botânicos 
em Salvador, sendo inscritos 05(cinco) técnicos.
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ContRole 
Do ConSUMo 
De XÉRoX, 
VeÍCUloS e 
CoMBUStÍVeiS
Com o desenvolvi-
mento das atividades 
administrativas, os 
gastos com estas des-
pesas estão passando 
por um controle rígido, 
melhorando assim as 
informações.

VeiCUloS 
UtiliZaDoS 
Pela SeCiS
No período de 2018 
a frota terceirizada 
foi composta pelos 
seguintes veículos.

CóPiaS De DoCUMentaÇÃo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

5.250 5.340 4.680 4.860 4.864 4.642 4.360 4.956 4.860 5.125 8.956 4.256 62.149

PLACA 
POLICIAL

MODELO/
MARCA

SETOR DA SECIS LOCADORA DE 
ORIGEM

PKW – 4576 COROLLA SECRETARIO APOTEOSE

PKQ – 2377 HB20 COORD. ADM INISTRATIVA SOLUÇÃO

PKR – 3591 HB20 COORD. ADM INISTRATIVA SOLUÇÃO

PKR – 3591 FORD KA COORD. ADM INISTRATIVA SOLUÇÃO

PKM –N 2804 FORD KA PARQUE DA CIDADE SOLUÇÃO

PWX -6355 HILUX PARQUE DA CIDADE APOTEOSE

PJZ –  4229 MOTO PARQUE DA CIDADE MRH – Veículos

PJZ –  8610 MOTO PARQUE DA CIDADE  MRH – Veiculos

PKX – 9356 HB20 SUBSECRETARIO APOTEOSE

5.250 5.340

4.680
4.860 4.864

4.642

 

4.360

4.956
4.860

5.125

8.956

4.256
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ConSUMo De CoMBUStÍVel
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1.896 1.641 1.785 1.226 1.708 1.443 1.806 2.355 1.567 1.590 1.836 1.907 20.760

aDiantaMentoS
Conforme possibilita a Lei nº 4.320/64, especifica-
mente, no seu art. 68, a SeCiS realizou despesas 
através da concessão de adiantamentos a servido-
res. O procedimento da concessão dos adiantamen-
tos observou o prévio empenho na atividade 250105 
– Manutenção dos Serviços Técnicos e Administra-
tivos, elemento de despesa 39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica.
Durante o exércicio de 2018, foram processadas 
despesas sob o regime de adiantamentos no mon-
tante de valor de R$31.000,00 (Trinta e hum mil 
reais), conforme relatório extraído do Sistema de 
Planejamento e Gestão Fiscal – SiGeF e fichas indivi-
duais de “Controle de Adiantamento”.
Todos os processos de Adiantamentos observaram 
os ditames da legislação municipal, cumprindo 
o Decreto nº 21.903/2011, que aprova a Instrução 
Normativa 03/2011 da SeFaZ, revogando a Instrução 
Normativa nº 01/2003, que limita a concessão de 
Adiantamentos, sendo que as prestações de contas 
foram regularmente apresentadas e em cumprimen-
to com as normas da Administração Municipal a 
SeCiS todas as prestações de contas foram encami-
nhadas para análise da Controladoria Geral do Mu-
nicípio – CGM, que, por sua vez, registrou as baixas 
das responsabilidades dos servidores, mediante 
aprovação das referidas prestações de contas.

BenS PatRiMoniaiS e 
alMoXaRiFaDo
O Ativo Permanente da SeCiS registrado no Exercício 
de 2018 é de R$ 298.680,56 (duzentos e noventa e 
oito mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e seis 
centavos) representado por bens móveis e Equipa-
mentos tendo sofrido uma redução expressiva em 
função das depreciações acumulada sobre os bens.

Os bens de consumo correspondem aos materiais 
não duráveis, ou seja, duração com prazo inferior a 
02 anos, que são utilizados no desenvolvimento das 
atividades administrativas e operacionais da Secre-
taria.

 Os processos de controle dos bens de consumo 
e dos permanentes transitam pelo Setor de Material 
e Patrimônio que fica responsável pelo recebimento 
e distribuição dos mesmos, mediante utilização de 
formulários padronizados e registros em sistema 
informatizado.

Informações levantadas no Sistema de Almoxa-
rifado registram que no exercício de 2018, fecha-
mos com o saldo em estoque no montante de R$ 
316.365,73 (trezentos e dezesseis mil trezentos e 
sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Adiantamento ANO Valor R$ Situação

2018 31.000,00 Prestado Conta

1.896 1.641 1.785 1.226 1.708 1.443 1.806
2.355

1.567 1.590 1.836 1.907
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liCitaÇÕeS e ContRatoS
Com relação a execução orçamentária, além dos preceitos legais estabelecidos 
pela Lei nº 4.320/64 para os processamentos das despesas, a SeCiS observou os 
ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o disposto na 
Legislação Municipal, no que diz respeito às compras e contratações de serviços.

Quanto aos contratos executados pela SeCiS, na maioria são contratos sistê-
micos licitados e descentralizados pela SeMGe, sabendo-se que a SeCiS é apenas 
interveniente, onde os controles de gastos são realizados no Órgão correspon-
dem ao valor que lhe é concedido, ficando assim, limitado.

Conforme informações disponíveis na Comissão Setorial Permanente de Licita-
ção – CSPl e na RPGMS, no exercício financeiro de 2018, foi realizado pela SeCiS 20 
(vinte) processos licitatórios, sendo 01(uma) na modalidade de Pregão Presencial, 
10 (dez) Dispensas de Licitação, 05 (cinco) inexigibilidade com fundamento esta-
belecido no diploma legal da matéria, 01 (uma) Cartas Convite e 03 (três) Pregão 
Eletrônico.

SaP – 
SetoR De 
atenDiMento 
ao PÚBliCo
Quantitativo de proces-
sos abertos nos anos 
de 2018 nas modali-
dades de serviços, os 
quais se encontram 
abaixo relacionados 
conforme quadro deta-
lhado.

SERVIÇOS 2018

Solicitações 98

Adoção de Praças 12

Processo Pagamento 862

Termo de Compromisso 26

Encaminhamentos 86

Proc. Previdenciários 58

Liberação Áreas Eventos 12

Passagem e Viagens 22

Adiantamento 58

Aquisição Materiais 156

Folha de Pagamento 92

Outros 88

Total 1.570
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PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS 
EXERCICIOS DE 2019
intRoDUÇÃo
A Constituição Estadual de 1988 em seu Artigo 115 e 121, in verbis, define a finalidade e a abrangência da atua-
ção do Controle Interno.

 “Art.115 – A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da Entidade da Ad-
ministração Direta e Indireta, quanto à Legalidade, Legitimidade, Economicidade, Aplicação das Subvenções e 
Renúncia de Receitas, será exercida pelo Legislativo, mediante o Sistema de Controle Interno.

Art.121 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, manterão de forma integrada, com auxílio dos res-
pectivos Órgãos de Auditoria, Sistema de Controle Interno com finalidade de:

I – Avaliar o cumprimento das Metas previstas no Orçamento Plano Plurianual, a Execução dos Programas 
de Governo e dos Orçamentos dos Municípios.

ii – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência, da Gestão Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial nos Órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como a Aplicação de Recur-
sos Públicos por Entidades de Direito Privado.

movimentação orçamentária

Evidenciou os créditos orçamentários executados e pagos no exercício de 2019, onde possibilitou o acompa-
nhamento do controle das despesas autorizadas, em valores, por grupo de natureza de despesa.

MoViMentaÇÃo oRÇaMentÁRia De 2019

GRUPO DE NATUREZA DESPESAS ORÇADAS 2019 DESPESAS PAGAS 2019

Pessoal e encargos 7.819.842 7.815.812

Despesas de Custeio 2.658.264 2.511.495

Investimentos 12.964.412 11.707.889

Despesa Capital 5.352.686 5.143.465

Total 28.795.204 27.178.661
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CoMPoSiÇÃo: SeCiS 
– SeCRetaRia CiDaDe 
SUStentaVel inoVaÇÃo:
Lei 8.376/2012, publicada no DoM em 25 e 
26/12/2012, que deu seguimento a Reforma Adminis-
trativa da Prefeitura Municipal de Salvador, criando o 
Regimentalmente de acordo com Decreto nº 23.779, 
de 11 de janeiro de 2013 com suas alterações através 
do Decreto nº 27.132/2016 de 06 de abril de 2016.

De acordo com a Estrutura Organizacional, rela-
tamos que a SeCiS, vem desenvolvendo suas ações 
e compromissos contratuais conforme exigência 
imposta pelo Regimento Interno, cumprindo suas 
atividades Orçamentárias e Financeiras, ao tempo 
em que demonstramos o alcance dos seus objeti-
vos, dentro das ações exercidas, como suporte ao 
desenvolvimento e proteção ambiental, nas áreas de 
Sustentabilidade e Educação Ambiental da cidade 
de Salvador, PReSeRVanDo oS Parques e hortos 
Florestais, como também na Inovação e Resiliência,  
revitalizando os  Parques, Hortos e Jardim Botâni-
co, sabendo-se que no segundo mandato dos três 
primeiro ano  2019 do Prefeito  aCM Neto, foi criado 
a Lei nº 9.186/2016 de 29/12/2016,  e  do Decreto 
nº 28.236/17 de 09/01/2017, ampliando a SeCiS com 
mais duas diretorias, sendo uma de Resiliência e a 
outra de Inovação, como também, absorveu a Dire-
toria Geral da Defesa Civil – CoDeSal.

oBjetiVoS
Executar, Controlar, Orientar e Supervisionar as 
ações desenvolvidas pela SeCiS através da Gestão de 
Controle Orçamentário e Financeiro.

Construir indicadores que subsidiem o Planeja-
mento Estratégico em suas Ações e Metas para que 
os objetivos sejam alcançados em consonância com 
os Projetos e Planos de Trabalho.

MetaS
Chegar ao final do exercício de 2019, com todos os 
processos de despesas Empenhadas, Liquidadas 
e Pagos, evitando questionamentos dos Órgãos 
Fiscalizadores como a CGM – Controladoria Geral do 
Município, concomitantemente com tCM – Tribunal 
de Contas dos Municípios.

ContRole Da eXeCUÇÃo 
oRÇaMentÁRia

despesas empenhadas

O Orçamento do exercício de o Decreto nº 30.751/19 
de 11/01/2019, que aprova o QDD para o Gestor se-
quenciar as etapas das despesas.

Nos orçamentos dos exercícios de 2019, houver 
contingenciamentos por parte do Executivo, dei-
xando de ser realizadas despesas importantes, para 
os exercícios dos períodos, com isto, houveram 
inibições na realização dos orçamentos, que prejudi-
caram grandes projetos da SeCiS, atingindo direta-

mente as despesas orçamentárias de Investimentos 
no Planejamento Estratégico.

demonstrativo dos pagamentos efetuados por ele-
mentos de despesa

 As execuções da despesa obedeceram às normas 
emanadas da Legislação Federal, sobretudo, a Lei 
4.320/64, sendo que no seu processamento foram 
observadas as fases de empenho, liquidação e pa-
gamento, bem como a realização de procedimentos 
licitatórios e contratuais.

DeSPeSaS eXeCUtaDaS e PaGaS
Elemento Ano 2019

Outros Benefícios Assistenciais 23.473,00

Salário ReDa 154.627,00

Vencimentos e Vantagens 5.582.249,00

Obrigações Patronais 1.264.541,00

Diária de Pessoal (Passagem) 49.290,00

Passagens e Despesas de locomoção 25.069,00

Serviços de Consultoria 97.000,00

Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil) 36.286,00

Outros Serviços terceiros (Estagiários) 132.510,00

Material de Consumo 148.728,00

Indenização e Restituição 43.638,00

Locação de Mão de Obra 1.363.609,00

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 12.531.702,00

Auxílio Alimentação 233.830,00

Auxílio Transporte 28.469,00

Despesas de Exercícios Anteriores 320.176,00

Equipamentos e Materiais permanentes 5.143.465,00

Total 27.178.662,00
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GeStÃo De PeSSoal
A SeCiS, no seu quadro de pessoal no final do exercício de 2019, teve as compo-
sições formadas por Servidores Efetivos, Comissionados, Função de Confiança, 
Aposentados, Terceirizados, Estagiários e Redistribuídos, conforme informações 
verificadas junto ao Setor de Gestão de Pessoal, assim representado:

noRMatiZaÇÃo Do tCM – 
tRiBUnal De ContaS DoS MUniCÍPioS
O Setor de Gestão de Pessoal vem cumprindo as determinações contidas na 
Resolução tCM nº 1282/2009, uma vez que constam da obrigatoriedade da SeCiS 
remeter ao tCM através do Sistema Integrado de Gestão de Auditoria – SiGa os 
dados da Gestão Publica Municipal, encaminhando as informações dos Gestores 
em processos separados dos demais servidores.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2019

EFETIVO 44

COMISSIONADO 19

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 30

REDISTRIBUÍDO 00

APOSENTADO 06

ESTAGIÁRIO 15

TERCEIRIZADO 35

625.034,036 14.485,25 630.355,016 58.766,71 623.333,686 27.943,836 16.957,06 602.888,56 590.658,04 594.349,51 586.748,91

1.044.291,78
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eStaGiÁRioS eM FolHa De 2019
O quadro de Estagiários encontra-se no limite de 20% do quantitativo de pesso-
al estabelecido pelo Decreto nº 19.028 de 12 de novembro de 2008, que é de 15 
(quinze) estagiários, em média para dar suporte a SeCiS.  

tReinaMento De PeSSoal
Durante o exercício de 2019, a SeCiS participando do programa de valorização do 
servidor disponibilizou vários treinamentos específicos, nas áreas:

financeira

Curso de Formação de Pregoeiro liCiData e alguns treinamentos SeMGe
Curso de Excel Avançado para vários servidores e terceirizados
Curso de Normas de Processos Administrativo Lei Federal 9.784/1999
Curso de Controle de Adiantamento
Curso in CoMPany – Como fiscalizar contratos de compras   Palestra sobre Edu-
cação Financeira

pessoal

Curso de Processo Administrativo treinando 09 (nove) técnicos em procedimento 
de processos.

savam – diretoria de parques e hortos jardim botânico e áreas verdes

Inscrição no Congresso do Plano Diretor de Arborização realizado no Estado Rio 
de Janeiro, sendo encaminhados três técnicos, Congresso de Jardins Botânicos 
em Salvador, sendo inscritos 05(cinco) técnicos. 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

13
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ContRole 
Do ConSUMo 
De XÉRoX, 
VeÍCUloS e 
CoMBUStÍVeiS
Com o desenvolvi-
mento das atividades 
administrativas, os 
gastos com estas des-
pesas estão passando 
por um controle rígido, 
melhorando assim as 
informações.

VeiCUloS 
UtiliZaDoS 
Pela SeCiS
No período de 2019 a 
frota terceirização de 
veículos foi composta 
assim:

CóPiaS De DoCUMentaÇÃo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

3.250 3.125 3.153 3.256 3.125 2.998 3.125 3.025 3.265 3.998. 3.459 3.355 39.134

PLACA 
POLICIAL

MODELO/
MARCA

SETOR DA SECIS LOCADORA DE 
ORIGEM

PVL – 9C36 CoRolla SeCRetaRio aPoteoSe

PKX – 9356 HB20 SUBSeCRetaRio aPoteoSe

QQS – 4673 GOL CooRD. aDM iniStRatiVa taRDane

QQS – 4658 Gol CooRD. aDM iniStRatiVa taRDane

QQS – 4631 Gol PaRQUe Da CiDaDe taRDane

PLW – 7F93 S -10 PaRQUe Da CiDaDe nSa

PJZ – 4229 Moto PaRQUe Da CiDaDe MRH – Veículos

PjZ –  8610 Moto PaRQUe Da CiDaDe MRH – VeiCUloS

QQS – 4612 Gol PaRQUe Da CiDaDe taRDane

3.250 3.1253 .1533 .256 3.1253 .1253 .025 3.265 3.998 3.459 3.3552.998
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ConSUMo De CoMBUStÍVel
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1.720 2.010 2.011 2.009 2.362 1.793 2.032 2.235 2.274 2.253 2.388 2.038 25.125

aDiantaMentoS
Conforme possibilita a Lei nº 4.320/64, 
especificamente, no seu art. 68, a SECIS realizou 
despesas através da concessão de adiantamentos 
a servidores. O procedimento da concessão dos 
adiantamentos observou o prévio empenho na 
atividade 250105 – Manutenção dos Serviços 
Técnicos e Administrativos, elemento de despesa 39 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Durante o exército de 2019, foram processadas 
despesas no valor de R$24.200,00 (Vinte quatro 
mil e duzentos reais) conforme relatório extraído do 
Sistema de Planejamento e Gestão Fiscal – SiGeF e 
fichas individuais de “Controle de Adiantamento”.

Todos os processos de Adiantamentos seguiram 
os ditames da legislação municipal, cumprindo 
o Decreto nº 21.903/2011, que aprova a Instrução 
Normativa 03/2011 da SeFaZ, revogando a Instrução 
Normativa nº 01/2003, que limita a concessão de 
Adiantamentos, sendo que as prestações de contas 
foram regularmente apresentadas e em cumpri-
mento com as normas da Administração Municipal, 
todas as prestações de contas foram encaminhadas 
para análise da Controladoria Geral do Município 
– CCt, que, por sua vez, registrou as baixas das res-
ponsabilidades dos servidores, mediante aprovação 
das referidas prestações de contas.

BenS PatRiMoniaiS e 
alMoXaRiFaDo
O Ativo Permanente da SECIS registrado no 
Exercício de 2019 é de R$ 5.984.977,00 (Cinco 
milhões novecentos e oitenta e quatro mil 
novecentos e setenta e sete reais) representado por 
bens móveis, Bens Imóveis e Equipamentos, tendo 
sofrido uma redução expressiva em função das 
depreciações acumuladas em 2019, sobre os bens 
que foi de R$1.006.134,00 ( hum milhão seis mil 
cento e trinta e quatro reais).

Os bens de consumo correspondem aos materiais 
não duráveis, ou seja, duração com prazo inferior a 
02 anos, que são utilizados no desenvolvimento das 
atividades administrativas e operacionais da Secre-
taria.

Os processos de controle dos bens de consumo 
e dos permanentes transitam pelo Setor de Material 
e Patrimônio que fica responsável pelo recebimento 
e distribuição dos mesmos, mediante utilização de 
formulários padronizados e registros em sistema 
informatizado.

Informações levantadas no Sistema de Almoxari-
fado registram que no exercício de 2019 o saldo em 
estoque foi do montante de R$ 290.228,00 (duzen-
tos e noventa mil duzentos e vinte oito reais).

Adiantamento ANO Valor R$ Situação

2019 24.200,00 Prestado Contas

1.720 2.0102 .011 2.009

2.362

1.793 2.032

2.235 2.274 2.253 2.388

2.038
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liCitaÇÕeS e ContRatoS
Com relação a Execução Orçamentária, além dos preceitos legais estabelecidos 
pela Lei nº 4.320/64 para os processamentos das despesas, a SeCiS observou os 
ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o disposto na 
Legislação Municipal, no que diz respeito às compras e contratações de serviços.

Quanto aos contratos executados pela SeCiS, na maioria são contratos sistê-
micos licitados e descentralizados pela SeMGe, sabendo-se que a SeCiS é apenas 
interveniente, onde os controles de gastos são realizados no Órgão e correspon-
dem ao valor que lhe é concedido, ficando assim, limitado.

Conforme informações disponíveis na Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – CSPl e na RPGMS, no exercício financeiro de 2019, foram realizadas 27 
(vinte sete) dispensas de licitações, 08 (oito) Inexigibilidades e 10 (dez) Pregões 
Eletrônicos.

SaP – 
SetoR De 
atenDiMento 
ao PÚBliCo
Quantitativo de proces-
sos abertos no ano de 
2019, nas modalidades 
de serviços, os quais 
se encontram abaixo 
relacionados conforme 
quadro detalhado.

SERVIÇOS 2019

Solicitações 16

Adoção de Praças 15

Processo Pagamento 868

Termo de Compromisso 58

Encaminhamentos 70

Proc. Previdenciários 56

Liberação Áreas Eventos 21

Passagem e Viagens 24

Adiantamento 62

Aquisição Materiais 256

Folha de Pagamento 104

Outros 54

Total 1.604
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Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto
PReFeito De SalVaDoR

Bruno Soares Reis
ViCe-PReFeito

André MoreirA FrAgA • aDailton De jeSUS Santana • aDeMaR 
De jeSUS FeRnanDeS • aDeMilSon FRanCiSCo Da CUnHa • aDRia-
na CaMPelo Santana • aDRiele CoSta GUiMaRÃeS teleS • aGoS-
tinHo DoS SantoS • ailton PeReiRa ReiS • alana Do naSCiMen-
to ReiS • alBeRto CaRloS SoUSa oliVeiRa • aleX Santana loPeS 
DoS SantoS • aliCe DiaS Vilela • aline BaRCeloS CaRValHo • 
aManDa DaRCy FeRReiRa naVaRRo • aManDa PinHeiRo DóRia • 
ana aMÉlia CaMPoS DoS anjoS • ana CRiStina SoaReS teiXeiRa 
• ana letÍCia DoS SantoS liMa • ana PaUla DiniZ PinHo • ana 
VeRena PoRto liMa XaVieR • anael joSÉ alMeiDa • anDeRSon 
De jeSUS SantoS jÚnioR • anDRÉ BaRReto De anDRaDe • anDRÉ 
De CaRValHo ConCeiÇÃo • anDRÉ Santana • anDRÉ SantoS Da 
SilVa • anDRÉ VieiRa FReiRe • antÔnio CaRloS CUnHa jÚnioR 
• antonio CoSta liMa FilHo • antÔnio De SoUZa CaMPoS • 
antÔnio DoRea Da SilVa • antÔnio joRGe naZaRÉ • antÔnio 
RiBeiRo DoS SantoS • aRli De jeSUS CoRReia • aRManDo PeReiRa 
MeneZeS • aRtHUR neWton BaStoS • BÁRBaRa ConCeiÇÃo DiaS 
FeRReiRa • BeatRiZ BUlHÕeS De SoUSa Santa ineS • BeatRiZ 
De FReitaS GottSHalK FeRnanDeS • BRenDa RoCHa SantoS • 
BRUna Mota DoS SantoS •  BRUna ViCtoRia MaRQUeS BonFiM 
• Caio nUneS SantoS •  CaMila ReiS CalDaS • CaMille BaQUei-
Ro aZeVeDo De PinHeiRo • CaRla CataRina liMa Do eSPÍRito 
Santo • CaRla liMa SantoS • CaRlito alVeS De aQUino jÚnioR • 
CaRolina CoelHo toRReS • CaRoline StenDeR MoRaeS Santana 
• CaRloS BoMFiM Da SilVa aMeno • CaRloS HenRiQUe GaSPaR 
KUCHaRSKi • CaRolina CoelHo toRReS • CaRoline lina De 
CaRValHo • CÁSSia jeSUS DoS SantoS • CeCÍlia oliVeiRa De 
jeSUS • CHRiStiane GRaCe RoDRiGUeS SoUSa FeRReiRa • ClÁUDio 
De oliVeiRa PaSSoS • ClaUDio lUÍS FonSeCa Santana • ClaUDio 
oliVeiRa VieiRa • ClÉCia ConCeiÇÃo Santana • ConCeiÇÃo Ma-
Ria SoUZa MaRQUeS • CRiStiana ConCeiÇÃo DoS SantoS BatiSta 
• CynaRa MaRia De MeneZeS RaMoS • DalVa CleDy oliVeiRa 
alMeiDa • Daniel aloiSio DoS SantoS SilVa • Daniel RoBeRto 
oliVeiRa SoUSa • Daniel SantoS DUaRte • Daniela RiBeiRo GUa-
RieiRo • Danielle BiSPo DoS SantoS • Danilo De MaGalHÃeS 
MenDeS PeReiRa • DÁRio RoDRiGUeS Do naSCiMento jÚnioR 
• DÉBoRa BUlCÃo oliVeiRa • DÉCio aGRÁRio CalaZanS De 
CaRValHo FilHo • DieGo SantoS PeReiRa • eDMaR FeRnanDeS 
PReSa SoBRinHo • eDna De FRanÇa FeRReiRa • eDUaRDo joSÉ Da 
CRUZ teiXeiRa FeRnanDeS • eDUaRDo SantoS SilVa • eGnalDo 
GaBRiel PeReiRa • eleanDRo PeReiRa • eliÃ PaUla Da SilVa Maia 
• eliana MaRia BaRRoS CaMPoS CoSta • eliete SilVa Da CRUZ • 
eMily oliVeiRa De SoUZa • eVeRalDo PeReiRa De SoUZa • FÁBio 
CÂMaRa BRanDÃo • FÁBio FeRReiRa Da SilVa • FeliCiano joSÉ 
PlÁCiDo ReiS • FeliPe DiaS DoS SantoS • FeliPe tÁVoRa De oli-
VeiRa • FeRnanDa FReitaS WÂnDeGa • FeRnanDa SilVa GaRCia • 
FeRnanDo BRUno Da SilVa • FiliPe lUÍS ReGo MeneZeS MaRQUeS 
• FlÁVia FReitaS WÂnDeGa • FRanKlin CoRReia DoS SantoS 
• GaBRiel CaRDoSo BaRReto DoS SantoS • GaBRiel CoRReia 

BRitto • GaBRiel De liMa 
SantoS • GaBRiela RoCHa 
De alMeiDa SilVa • GaBRiela 
SilVa CoRReia CoRDeiRo •  
GÉRSiCa liMa DoS SantoS 
• GlÁUCia HUana CoSta 
De SoUZa • GleiZe taMiReS 
Viana aRaÚjo • GUilHeRMe 
Santana De CaRValHo • 
GUStaVo BeRnaRDino DoS 
SantoS SilVa • Helena 
CaRneiRo linHaReS aRaÚjo 
• Helena Da lUZ SantoS • 
HUGo BaRBoSa ViRGÍlio De 
CaRValHo • HUGo joSÉ Maia 
SantoS • HUMBeRto SoaReS 
leite • iaSMin SantoS liMa 
Da SilVa • iSaBel CRiSti-
na GÔeS CÂMaRa • iSaÍaS 
aMÉRiCo VaSConCeloS • 
iVan eUleR PeReiRa De PaiVa 
• iVana SoUZa SanDeS • 
iVanilDo SoUZa CaRValHo • 
jaCileDa CeRQUeiRa SantoS 
• jaMielSon PeReiRa Mota 
• janaina SilVa De BRito 
SantoS • jaQUeline Gon-
ZaGa Santana FeRnanDeS 
• jean naSCiMento DoS 
anjoS • jean SilVa SantoS • 
jeSSeni jeSUS SantoS • jiRte 
FeRnanDeS MaRtinS • joÃo 
Da SilVa BittenCoURt neto 
• joÃo PeDRo CaRValHo 
SantoS • joÃo ReSCH leal 
• joelMa SantoS De jeSUS • 
jonaS eliaS FeRReiRa • joRGe 
XaVieR MonteS alDiR • 
joSan Do naSCiMento SoU-
Za • joSÉ aDSon De jeSUS 
SoUZa • joSÉ anDRÉ BaRBoSa 
jÚnioR • joSÉ aUGUSto Da 
SilVa FilHo • joSÉ aUGUSto 
FeRReiRa • joSÉ aUGUSto 
SaRaiVa PeiXoto • joSÉ CaR-
loS CoRReia CalDaS • joSÉ 
FloRÊnCio De anDRaDe • 
joSÉ RaiMUnDo De oliVeiRa 
• joSÉ VitoR oliVeiRa Pinto 
• joSelino SoUZa SantoS 
• jUlia oliVeiRa RaMoS  
CeRQUeiRa • jUliana VeRena 
DoS SantoS SaCRaMento 
• KaRina Daniella RiBeiRo 
BeZeRRa • KaRla iZaBelle 
Santana SoUZa • KatHaRina 
De CaStRo MoURa MeneZeS 
• KRiStiane SoaReZ SilVa 
De Melo • laÍS DóRia CoSta 
liMa • laÍS MenDeS oliVeR • 
laRiSSa BRanDÃo ManCÍola 

• laRiSSa SilVa DoS SantoS 
• leanDRo BaRBoSa Da SilVa 
naSCiMento • leonaRDo 
MaRCello BonFiM • lin-
DiaRa teiXeiRa Da SilVa • 
loRena VaRjÃo CoSta • loU-
RiVal loPeS Do Vale • lUana 
CaRDoSo MonteiRo lUna 
• lUana Sol loPeS nUneS • 
lUCaS De jeSUS Viana • lU-
CaS Do RÊGo FaRiaS • lUCia-
na FeRReiRa DoS SantoS • 
lUCiano SoUZa DoS SantoS 
• lUCineiDe SilVa SantoS 
naSCiMento • lUDiMila 
ConSUÊlo SÁ SaRaiVa MatoS 
• lUiS CaRloS Da SilVa • 
lUiS GUilHeRMe CRUZ PiReS 
• MaiKon antÔnio SoUZa 
DUnGa DoS anjoS • Manoel 
FeRReiRa Da SilVa FilHo 
• MaRCela FÉliX SoBRal • 
MaRCelo aBReU lUiS e SilVa 
• MaRCelo GanDRa Da SilVa 
• MÁRCio joSÉ PinHeiRo 
RaMoS Da SilVa • MaRCo 
antonio BeRnaRDino 
CeRQUeiRa • MaRCoS FeliPe 
SoaReS naSCiMento • MaRia 
DaS GRaÇaS DoS SantoS 
anDRaDe • MaRia Do CaRMo 
FilaRDi BaRBoSa • MaRia 
lÚCia ReGo De jeSUS • MaRia 
lUÍSa SantoS e SilVa • MaRia 
VentURa Da SilVa • MaRia 
VitoRina De jeSUS DoS 
SantoS • MaRilanDa RÊGo 
De oliVeiRa • MaRinalVa 
BatiSta e SilVa • MaRinalVa 
MaRia Da PaiXÃo RiBeiRo • 
MÁRio aUGUSto MaMeDe Da 
SilVa • MaRiStela Da SilVa 
SoUZa • MaRtilo CiRino 
CaRDoSo neto • MatHeUS 
naSCiMento loPeS • MÁZia 
GonÇalVeS SantoS • Milena 
SoUZa MenDeS • Milton 
BRaGa De oliVeiRa FilHo • 
MiRleiDe FeRReiRa De alMei-
Da • MonaliZa naSCiMento 
De jeSUS • MoniZe FReitaS 
De CaRValHo liMa • naDyR 
De FÁtiMa SoaReS SoUZa • 
naiane De CRiSto loPeS • 
nilton FeRReiRa DoS San-
toS • niRVaniRa SantoS De 
jeSUS • oDeMaR SaCRaMento 
SantoS • oSValDo De jeSUS 
alVeS jÚnioR • PaBliCio Viei-
Ra MoURa • PaBlo VinÍCiUS 
PiZa GoMeS • PatRiCK Coe-

eXPeDiente
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lHo PinHeiRo BoMFiM • PaU-
lo SÉRGio De jeSUS Santana 
• PaUlo SÉRGio RoDRiGUeS 
CoUto • PeRCilia MoReiRa 
SilVa • Polyana RiBeiRo 
PinHeiRo RÉGiS • QUitÉRia 
MaRia De SiQUeiRa nUneS • 
RaFaela BaRBoSa FonSÊCa • 
RaFaela MaRia De aRaÚ-
jo RoDRiGUeS • Railton 
liMa CoRReia • RaiMUnDo 
HiPólito De SoUZa • RaÍSSa 
aRiane PeReiRa De oliVeiRa 
• RaMon Mota SantoS • 
RanDeRSon DoS SantoS 
alMeiDa • RaQUel BRaZ Soa-
ReS • RaQUel taMiReS Viana 
aRaÚjo • ReinalDo DiaS DoS 
SantoS • ReinalDo Santana 
De oliVeiRa • Renato De 
jeSUS • Renato SilVa SantoS 
• RenilSon CiPRiano SantoS 
• RiCKSon lUZ anDRaDe 
SantoS • Rita De CÁSSia 
SoUZa Da SilVa • RoBeRto 
HenRiQUe PiReS De oliVeiRa 
• RoBSon Da PURiFiCaÇÃo 
F. SantoS • RoQUe FeRReiRa 
De Santana • RoQUe SantoS 
BaRBoSa • RoSÁlia CoRReia 
Da SilVa GUeDeS • RoSÁlia 
PeReiRa ReiS • RoSÂnGela 
aRaÚjo Do CaRMo • RoSilei-
De DoS SantoS loPeS ReiS 
• SanDRo eUGÊnio De San-
tana • SilVana DoS SantoS 
SoUZa • SiRlene ConCeiÇÃo 
De oliVeiRa • SÔnia MaRia 
nUneS Viana • SÔnia MaRia 
oliVeiRa anDRaDe • SoRaia 
Maia GonÇalVeS FReitaS • 
SteFFany DiaS SantoS • ta-
MiReS leal SoaReS • tatiane 
RoDRiGUeS DoS SantoS • 
taynÁ Do CaRMo jUSto De 
Sena • tHelMo GaVaZZa 
QUeiRoZ • tiaGo De oliVeiRa 
MUniZ •  tiaGo SaRRaFe 
SantoS BaRReto • tiaGo 
XaVieR Da SilVa • UBiRajaRa 
DantaS Da SilVa • UelBeR 
aCÁCio ReiS • UiRatan oli-
VeiRa SantoS • VeRa lÚCia 
FeRReiRa Da SilVa • ViRGÍnia 
CaRValHo Da SilVa CaStRo 
• WallaCe oliVeiRa De an-
DRaDe jÚnioR • WenDel De 
noVaiS MoReiRa • WilliaM 
BiSPo DoS SantoS • WilliaM 
Santana DoS SantoS • Win-
nie aliCe PeReiRa GoMeS.

CARAVANA E PROJETO 
MATA ATLÂNTICA 

DeRalDo MeRCÊS DoS 
SantoS • elaine Da SilVa De 
SoUZa • aDÉlia DoS SantoS 
CaRneiRo BaCelaR • GaBRiel 
De liMa SantoS • jaQUiSon 
PatRÍCio DoS SantoS • ja-
QUeline GonZaGa Santana 
• jeniFeR CoelHo De FReitaS 
• lana teiXeiRa SantoS 
MoURa • MaGno De SoUZa 
BRaGa • MiSMa GaBRiely 
GóeS Do naSCiMento PeRei-
Ra • PaUlo RoBeRto CaStRo 
DiaS • yURi joSÉ oliVeiRa 
DoS SantoS.

FOTOGRAFIAS 

aDeloyÁ MaGnoni • aGÊnCia 
olHo De PeiXe • BeRnaRDo 
MUSSi • CaRloS SantiaGo 
(CaPa) • Diney aRaÚjo • iGoR 
SantoS • MaRCelo GanDRa 
• Milena FaHel • RaFael 
MatoS • RoBeRto BeneVi-
DeS • taRleM liMa • ValteR 
PonteS • Will ReCaRey • yan 
joVita
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