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Camaçari, 
para viver e ser feliz

Esta publicação expressa as conquistas e avanços acumulados no período de janeiro 
de 2013 a junho de 2016, em Camaçari, fruto do empenho de uma gestão que 
tem concentrado esforços dos setores públicos – municipal, estadual e federal – 
e privado, permitindo ao Município enfrentar as adversidades de uma conjuntura 
marcada por forte crise financeira internacional, que se arrasta há alguns anos,  
com sérios reflexos no Brasil.

Camaçari é um dos municípios mais importantes da Bahia. Referência na economia  
do Nordeste, detém o sexto PIB (Produto Interno Bruto) industrial do Brasil  
e responde por cerca de 30% das exportações do Estado. 

Em 2013, ficou em primeiro lugar no IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) entre os 
municípios baianos. Outro exemplo de boa gestão é o ISSM (Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal), cujo patrimônio líquido saltou de R$ 107 milhões em 
dezembro de 2012 para R$ 250 milhões em junho de 2016.

Com mais de 300 mil habitantes, o Município, cuja administração prioriza o cuidado 
com as pessoas, enfrenta o desafio de crescer com sustentabilidade, equilíbrio 
e planejamento. Não é à toa que tem se notabilizado na atração e construção  
de programas habitacionais, grandes obras de infraestrutura, urbanização e mobilidade 
urbana. 

Também é destaque em políticas socioeducacionais, que fortalecem a cidadania  
e a educação, e tem tornado Camaçari um lugar cada vez melhor para viver e ser feliz.
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Uma série de iniciativas socioeducacionais tem 
beneficiado e conferido dignidade a milhares 
de jovens de Camaçari. Projetos como a Bolsa 
Universitária, Bolsa Atleta, Bolsa Estágio, Ser + 
Aprendiz e Transporte Universitário fortalecem a 
educação e promovem justiça social.

Atualmente, as bolsas Universitária, Estágio, 
Atleta e Ser + Aprendiz beneficiam cerca de 600 
estudantes. Aproximadamente, 3.700 alunos 
utilizam o transporte universitário, através  
de 65 roteiros. 

Ações socioeducacionais
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O Ser + Aprendiz facilita
a concretização do sonho

do jovem ao primeiro emprego.
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Bolsa Estágio
Com incentivo de até R$ 724,00 mais férias, o programa 
Bolsa Estágio contribui para a formação dos alunos do 
ensino tecnológico e superior, além de proporcionar mais 
qualificação profissional aos estudantes do ensino médio.

Antes, o programa concedia benefícios entre R$ 125,00 e 
R$ 250,00 e foi valorizado pelo governo municipal, a fim 
de preparar melhor os estudantes para a cidadania e o 
mercado de trabalho.

O Bolsa Universitária concede  
até R$ 500,00 por mês ao  

estudante beneficiado.

Bolsa Universitária
Quem mora em Camaçari e cursa o ensino 
superior em faculdade particular sabe exatamente 
o significado da reestruturação do programa Bolsa 
Universitária, cujo valor estava congelado em  
R$ 200,00 há 15 anos.

Ciente da importância da educação para  
a formação da cidadania, o governo municipal 
aumentou em até 150% o benefício, que passou  
a ter reajuste automático, garantido em lei.

Hoje, a Prefeitura assegura o pagamento de, 
no mínimo, metade da mensalidade do curso, 
chegando a conceder até R$ 500,00 por mês. 
O programa conferiu mais equidade, além 
de conceder prioridade a deficientes físicos 
e pessoas com doença crônica.

��
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Estudante beneficiada
pelo transporte universitário.





Bolsa 
Atleta
Outra importante ação que tem possibilitado  
novos horizontes para crianças e jovens  é o 
Bolsa Atleta.

Para fortalecar a cidadania e valorizar os  
desportistas do Município, o programa, criado 
em 2015, concede apoio financeiro de até 
R$ 500,00 a atletas de diversas modalidades 
e categorias.
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Nos últimos três anos e meio, o governo de Camaça-
ri tem implantado políticas públicas de fortalecimento 
dos direitos individuais, que reafirmam as identidades 
de gênero, raça, orientação sexual e religiosa, até a 
prevenção e o combate ao preconceito e à intole-
rância.

A Prefeitura criou o PCRI (Programa  de Comba-
te ao Racismo Institucional), o Observatório da 
Discriminação Racial, que está mapeando os terrei-
ros de candomblé e realiza uma série de atividades 
de combate à violência contra a mulher, pelo fim 
da homofobia e da intolerância religiosa.

Respeito à diversidade



Atenção e apoio para quem mais precisa. 
Assim, o governo de Camaçari concedeu 
isenção de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) para mais de 25 mil 
famílias carentes do Município. 

A iniciativa reafirma o propósito 
do governo de priorizar os que mais 
precisam. Isso é compromisso com 
a cidadania.

Isenção de IPTU

Com foco na pessoa, o Programa 
Municipal de Regularização Fundiária 
fortalece a cidadania e a política de 
direitos do cidadão. A iniciativa assegura 
escrituras públicas sem nenhum custo  
para famílias carentes, que ficam isentas 
do pagamento de taxas cartoriais 
e impostos.

Nos últimos três anos e meio, mais de 
quatro mil famílias de diversos bairros foram 
beneficiadas pelo programa, conquistando, 
principalmente, o direito legal sobre 
a residência onde moram.

Doação de escrituras
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PAA beneficia 526 agricultores
Desde 2015, graças ao empenho da Prefeitura, 
Camaçari executa o PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos), que beneficia 526 pequenos agricultores, 
devidamente cadastrados no Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Para 2016, o PAA prevê um repasse de R$ 840 mil. 
As 20 toneladas de hortifruti adquiridas semanalmente 

são utilizadas pela Prefeitura para beneficiar instituições 
sócio-assistenciais, bancos de alimento, igrejas e outras 
entidades.

Toda a execução do programa é feita pela Prefeitura, 
incluindo transporte e distribuição da produção, gestão 
e emissão de notas fiscais. Cada agricultor pode vender 
até R$ 6,5 mil ao ano.



45% da alimentação escolar
vêm da agricultura familiar

Embora o PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) estabeleça que pelo menos 30% dos alimentos 
fornecidos aos estudantes da rede pública de ensino  
sejam oriundos da agricultura familiar, em Camaçari,  
o percentual ultrapassa os 45%. 

O programa, que fortalece a cadeia produtiva do  
Município, com impacto positivo direto sobre o  
pequeno produtor, inclui 100 famílias que produzem 

hortifruti e bolos. Toda produção é distribuída  entre 
as escolas públicas municipais, que abrigam cerca 
de 50 mil alunos. Cada agricultor do PNAE pode 
comercializar até R$ 20 mil ao ano. 

Os que também atuam no PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos) têm condições de chegar a R$ 26,5 mil, 
anualmente. O PNAE, em Camaçari, representa um 
investimento anual de R$ 1,5 milhão.
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A Prefeitura, nos últimos três anos e meio, tem feito 
o possível para apoiar e fortalecer a segurança pública 
em Camaçari. Como parte dos esforços, cedeu às 
polícias Civil e Militar 32 viaturas, além de arcar com 
combustível e despesas alimentícias dos policiais.

A BCS (Base Comunitária de Segurança), instalada 
no PHOC, resulta do empenho da Prefeitura junto 
ao Governo Estadual, e as instalações físicas foram 
construídas com recursos municipais.

A Prefeitura entende que a segurança pública, 
principalmente por impactar diretamente na qualidade 
de vida e no bem-estar do cidadão, requer uma soma 
de esforços, que deve partir de todas as esferas 
de poder, inclusive a municipal, além da sociedade.

Apoio à segurança pública

Mais investimentos 
na Cidade do Saber 
A Cidade do Saber, nos últimos três anos e meio, 
recebeu mais assistência e apoio da Prefeitura do 
que havia recebido ao longo da existência da en-
tidade. Foram 50.383 alunos atendidos, incluindo 
sede, orla e zona rural.

No período, o repasse foi de R$ 44.470.933,13. 
Hoje, são 72 escolas da rede pública municipal 
atendidas pela Cidade do Saber. 

Incentivo à música 
O Conservatório de Música, base para a criação 
da Orquestra Pró-Sinfônica de Camaçari, repre-
senta um considerável incentivo à formação de 
novos músicos, a partir do sistema educacional 
do Município.

São 200 alunos matriculados em cursos diver-
sos de instrumentos musicais, com duração  
de quatro anos.



A sede própria do Conviver (Centro de Convivência 
da Pessoa Idosa de Camaçari) está em fase final de 
construção e será inaugurada ainda em 2016, resultado 
da parceria entre a Prefeitura e o grupo Continental Pneus.

Atualmente, 530 idosos participam de atividades físicas, de 
lazer, musicais, teatrais, de dança e artesanato, incluindo 
meditação, canto e coral. As ações buscam fortalecer a 
autoestima, a saúde física, mental e social. 

Mais atenção ao idoso
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ORQUESTRA  
PRÓ-SINFÔNICA Formada exclusivamente por estudantes da rede 

pública municipal, a Orquestra Pró-Sinfônica de 
Camaçari tem grande relevância socioeducacional 
e está transformando a vida de jovens do Município, 
a partir do estímulo e do ensino da música.



Para criar a Orquestra Pró-Sinfônica, a Prefeitura 
desenvolveu o projeto de Iniciação Musical nas Escolas. 
Portas abertas para mais de dois mil estudantes, que 
aprendem a tocar um instrumento e buscam uma 
oportunidade no Conservatório de Música Sinfônica 
da Cidade do Saber.

Além de promover cidadania  e inserir 
o estudante no processo sociocons-
trutivo, a orquestra fortalece a cultura 
local, com a realização de concorridas 
apresentações e espetáculos abertos 
ao público.
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CUL
TU
RAMúsica, dança, teatro, capoeira, poesia, artes 

visuais, artes plásticas, literatura, palestras e 
oficinas em um único evento. O Festival de 
Cultura e Arte de Camaçari, agora com duração 
de uma semana, cujo ponto alto acontece no dia 
28 de setembro, aniversário do Município, deu um 
salto de qualidade que se projeta como uma das 
referências culturais da Região Metropolitana.

O festival, criado em 2013, valoriza a cultura 
popular e a diversidade de manifestações e 
expressões humanas. Já passaram pelo palco de 
Camaçari dezenas de atrações locais, regionais e 
de projeção nacional, como Capital Inicial, Titãs, 
Frejat, Scambo, Adão Negro, entre outras.

Festival de

Cultura e Arte
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Referência 
econômica 
da Bahia
Camaçari vive um ciclo de diversificação 
industrial, expansão dos setores comercial 
e de serviços. A construção do Complexo 
Acrílico da BASF, um investimento de 
quase R$ 2 bilhões, se soma à ampliação 
da cadeia automotiva e aos novos 
empreendimentos nos setores eólico, 
de bebidas e imobiliário, que movimentam 
mais de R$ 20 bilhões. 

Mais de 30 empreendimentos de grande e 
médio portes começaram a funcionar ou 
foram lançados em Camaçari, nos últimos 
três anos e meio. 

Dados do Sebrae indicam que 
o Município tem, atualmente, 23.941 
empresas constituídas, sendo 6.729 
abertas no atual governo.
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Novos empreendimentos
 
Outros empreendimentos estão em fase de instala-
ção, cujos investimentos somam, no total, mais de  
R$ 5 bilhões e representam mais de 15 mil empregos.

A filosofia da Prefeitura é a de que o bom negócio  
é aquele que gera benefícios e proporciona felicida-
de para a população, sem, é claro, destruir o meio 
ambiente. É o chamado desenvolvimento sustentável.



ECO
NO
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Economia integrada
O novo panorama econômico de Camaçari 
está direcionado para uma economia local 
integrada, forte e de serviços públicos para 
a efetiva melhora das condições de vida 
da população.

Diversos empreendimentos de pequeno 
porte, nos segmentos de alimentos e 
bebidas, cosméticos, perfumaria, vestuário, 
autopeças, óticas, clínicas, institutos de ensino 
técnico e outros, também têm se instalado  
no Município.

O objetivo é tornar Camaçari um modelo 
de cidade sustentável para as atuais e futuras 
gerações.



Ainda na perspectiva de cuidar das pessoas, 
a Prefeitura tem intensificado as políticas de 
valorização e qualificação da população local, a 
fim de torná-la competitiva e apta para ocupar, 
inclusive, os melhores cargos nos milhares de 
empregos gerados. 

Em três anos e meio, foram disponibilizadas 70 
mil vagas de qualificação profissional em cursos 
do Sebrae, Senac, Senai e Pronatec. 

• Torrebrás
• Kimberly-Clark
• ITF Chemical
• Fábrica de Motores da Ford
• O Boticário
• Gamesa
• Centros de distribuição da SKY Norte/Nordeste, da Le biscuit,     
 do GBarbosa, da rede de Farmácia Santana e da Farmácia São Paulo.
• Centro de distribuição de ferro e aço da Votoraço
• Metalimpex
• Atacadão
• Outlet Premium
• Shopping Busca Vida, em Abrantes
• Boulevard Shopping, na sede de Camaçari

Capacitar é valorizar

Algumas empresas instaladas
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Inaugurado em 2014, o Centro Educacional  
Darcy Ribeiro, em Barra do Jacuípe, é considerado 
um marco na educação do Município. Tem capa-
cidade para 1.200 alunos do Ensino Fundamental  
e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O projeto pedagógico e as modernas instalações 
físicas transformaram o Centro Educacional em um 
referencial na educação. Também oferece aulas de 
xadrez, teatro e música.

O Centro Darcy Ribeiro é considerada uma escola de 
alto padrão. Com dois pavimentos, tem 14 salas de 
aula, biblioteca, quadra poliesportiva, auditório para 
120 pessoas, laboratórios de ciência e de informá-
tica, refeitório, cozinha com despensa, depósito, sala 
para grêmio estudantil, sanitários adaptados, estacio-
namento e bicicletário. 

 

Centro Darcy Ribeiro,
referência educacional

A Escola Municipal Thomaz Camilo, em Areias,  
na orla marítima do Município, passa por 
reconstrução e ampliação. O objetivo é melhorar 
a estrutura física e permitir a implantação de novos 
projetos educacionais.

Fazem parte das intervenções, a construção de nove 
salas de aula, auditório para 150 pessoas, biblioteca, 
sala multimídia, sanitários adaptados a pessoas com 
deficiência, vestiários, copa, depósito, áreas livres  
de circulação e convivência com paisagismo. 

Reconstrução da
Thomaz Camilo



Criado para reforçar o hábito pela leitura e estimular a produção literária, o projeto Ler e Ser 
está mudando a vida de mais de 23 mil alunos do 1º ao 5º ano do Fundamental I, matriculados 
nas 76 escolas da rede pública municipal de ensino.

O projeto utiliza livros de coautoria, com histórias incompletas para que o estudante desenvol-
va a temática proposta para concluir o enredo.

A cada unidade, o aluno lança um livro e ao final do ano letivo é escolhido o melhor, que parti-
cipa de exposição aberta à comunidade.

Leitura pela cidadania
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Em Camaçari, a Educação Infantil tem sido  
levada a sério. Dentro dessa concepção, a 
Prefeitura modernizou e reestruturou quatro 
creches de Camaçari.

Os CIEIs (Centros Integrados de Educação  
Infantil) de Parque Real Serra Verde, chamado 
de Pomar Encantado, implantado em 2014, e 
de Alma Mirim, em Arembepe, mais a Escola 
de Educação Infantil da Nova Vitória e a Cre-
che Santa Maria, na Gleba H, foram totalmen-
te reconstruídos.

Melhoria da educação infantil



A intenção é apostar na diversidade de 
aprendizagem, estimular a preservação 
ambiental, reforçar a identidade histórica do 
Município e dar sustentabilidade ao mode-
lo pedagógico e sensorial.

A rede pública munipal de 
ensino de Camaçari abriga 
cerca de 50 mil alunos.
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Em reforço à educação infantil, a Prefeitura 
apoia social e financeiramente, em regime 
de credenciamento, 12 creches-escolas de 
Camaçari.

Juntas, as entidades atendem quase 2 mil crianças 
até 5 anos e 11 meses. O investimento feito 
pelo governo municipal corresponde a uma 
média per capta de R$ 2,5 mil, anualmente.

Creches comunitárias
atendem 1.600 crianças
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Ampliação da  
alimentação  

escolar

A alimentação das crianças nas escolas sempre 
foi uma preocupação da Prefeitura. A partir 
desse princípio, aumentou de 45 para 85 os 
itens alimentícios, diversificando o cardápio  
e melhorando o nível nutricional. A intenção  
é ultrapassar os 100 itens.

A Prefeitura também realiza constantes visitas 
às unidades escolares para avaliar as condições 
higiênicas e sanitárias das cozinhas e acompanhar 
a entrega dos alimentos.

Uma novidade é a compra de alimentos específicos 
para diabéticos como, por exemplo, arroz, pão e 
macarrão integrais, adoçante e iogurte diet. 



A Universidade Federal da Bahia em Camaçari significa 
investimento na formação, qualificação e oferta de melhores 
oportunidades para a população, principalmente os jovens.  
O projeto já foi aprovado pelo Conselho Universitário 
e pelo Ministério da Educação. 

A implantação do campus da UFBA no Município resulta de  
um esforço da Prefeitura, que assumiu o compromisso pelas 
obras de infraestrutura no prédio do Ceped (Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento), cedido pelo Governo da Bahia. 

São 150 vagas na área das engenharias: Controle e Automação, 
Materiais, Energia, Computação e Automotiva. O campus leva 
o nome do ex-deputado Carlos Marighella, assassinado pela 
ditadura civil-militar (1964-1985).

UFBA, 5 cursos das engenharias
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Garantia ao direito 
de moradia

Camaçari é um dos municípios brasileiros que mais reduziram o déficit habitacional. De 2013 a 
junho de 2016, a Prefeitura, através do programa Minha Casa, Minha Vida, tornou realidade 
o sonho da casa própria para 8.216 famílias. 

Até o final do governo, serão entregues outras 3.315 unidades habitacionais, totalizando quase 
12 mil moradias para quem tem renda de até três salários mínimos. Se computados os imóveis 
entregues a quem ganha acima dessa faixa salarial, o total ultrapassa 22 mil unidades.

A contrapartida da Prefeitura aplicada nas moradias do Minha Casa, Minha Vida supera R$ 12 
milhões investidos em infraestrutura viária, construção de unidade de saúde, CRAS, creches, 
escolas e incentivos fiscais.
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Dados mostram que, em pouco mais de três 
anos e meio, foram construídos, no Município, 
mais imóveis do que todos os governos 
anteriores. Uma marca para ficar na história de 
Camaçari.



HA
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“Eu já sofri tanto 
na vida que, 
mesmo quando 
assinei o contrato, 
eu não acreditava 
que ganharia 
a casa. Nunca 
imaginei que fosse 
verdade”.
Esmeralda da Silva, de 
70 anos, que recebeu 
um imóvel, adaptado 
para pessoa com defi-
ciência, no Residencial 
Caminho do Mar, lo-
calizado na Estrada da 
Cetrel.
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Rede de esgoto
para 120 mil moradores

Os serviços de implantação da rede de esgoto, executados até junho de 
2016, na sede do Município, beneficiam diretamente mais de 120 mil 
moradores. 

Os efluentes domésticos serão interligados à rede e os dejetos, depois de 
tratados, despejados no emissário da Cetrel.

Somente na sede de Camaçari, são 19 bairros beneficiados com  
o sistema de esgotamento sanitário, o que garante melhor infraestrutura  
e, principalmente, mais saúde para a população.

Até janeiro de 2013, a cobertura de saneamento básico do Município era 
inferior a 3% e agora está chegando a 80%.
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O Programa de Urbanização Integrada da Bacia do  
Rio Camaçari é a maior obra da história do Município 
e um dos maiores investimentos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) no Nordeste. 

São mais de 150 mil pessoas diretamente 
beneficiadas, em 21 bairros. Além de criar novos 
padrões de mobilidade urbana, o programa 
redesenha a cidade, interligando melhor os 
bairros, alargando e construindo novas vias, 
pontes, pontilhões, rede de esgoto, praças e áreas  
de convivência.

Maior obra da
história do Município
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Área urbanizada 1.500.000m²
Novas vias 18.500m
Ciclovia 18.500m
Rede de esgoto 7.500m
Recuperação ambiental 366.000m²
Áreas de convivência 17
Quiosques 40
Pontes e pontilhões 15
Drenagem 10.000m

Números da obra

Urbanização integrada 
da bacia do Rio Camaçari
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Mais água para a 
orla marítima
Com a concepção de que o acesso à água encanada é 
um direito do cidadão, a Prefeitura, em parceria com 
o Governo do Estado, está ampliando o sistema de 
abastecimento da orla marítima.

São mais de 35 mil pessoas beneficiadas diretamente 
com o sistema, que vai da ponte do Rio Joanes, em 
Catu de Abrantes, até o Rio Jacuípe.

A iniciativa põe fim a um antigo problema de falta 
d’água em extensa região da orla marítima, agravado 
normalmente na alta estação.

O projeto de ampliação do abastecimento de água na sede 
do Município inclui a construção de dois novos reservatórios, 
além da reforma do antigo reservatório, todos situados no 
Morro da Manteiga.

A Prefeitura, conjuntamente com o governo estadual, 
também está construindo um poço artesiano na Cascalheira 
e ampliando a rede de distribuição nos bairros, para garantir 
melhor qualidade no serviço de abastecimento.

Abastecimento na sede



O trabalho preventivo evitou a ocorrência, em Camaçari, 
de desastres e tragédias em época de chuva. Nos últimos 
três anos e meio, não houve deslizamento de terra, 
alagamentos e muito menos enchentes.

As ações realizadas pela Prefeitura – que incluem 
contenção de encostas, drenagem de rios e córregos, 
mais a limpeza de bueiros, canais e valas – fizeram com que 
a chuva não causasse maiores prejuízos aos moradores.

As obras, que integram o Projeto de Urbanização Integrada 
da Bacia do Rio Camaçari, também contribuíram para 
minimizar os efeitos do aumento do volume de água, 
sobretudo para quem vive nas margens do rio, tanto com 
a construção de estruturas de contenção quanto com o 
alargamento do leito em alguns pontos. 

Ações previnem alagamentos
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Seis novos equipamentos
A população de Camaçari ganhou uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), três 
USFs (Unidades de Saúde de Família) e dois CAPs (Centros de Atendimento Psicossocial). 
Isso em três anos e meio.

Os seis novos equipamentos resultam do compromisso do governo em colocar como 
prioridade o cuidado com as pessoas, principalmente as camadas mais pobres da 
população, que mais necessitam da proteção do poder público.

SAÚ
DE
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Estrategicamente, as seis novas unidades beneficiam toda 
Camaçari. A UPA funciona no bairro da Gleba A. As USFs 
estão localizadas em Cachoeirinha, na zona rural de Barra do 
Pojuca, no Phoc e no Jardim Limoeiro, na sede. O CAPs ad 
(álcool e outras drogas) e o CAPS i (infantil) atendem no bairro 
do Inocoop, na sede.

Localidades beneficiadas



Além das seis novas unidades inauguradas, a Prefeitura 
está construindo outros equipamentos em saúde, como 
a USF do residencial Caminho do Mar, na Estrada da 
Cetrel, voltada para o atendimento de 2.700 pessoas, 
a UPA Arembepe, com atendimento de urgência 24 
horas, e o Hospital Dia.

Mais saúde para a população
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A UPA da Gleba A se consolida como uma referência 
em atendimento de urgência e emergência. Possui 
capacidade para cobrir uma área de 200 mil habitantes, 
prestando cerca de 7,5 mil atendimentos por mês. 

1

Conheça mais 
sobre as novas 
estruturas



A USF de Cachoeirinha pode atender 
até 4 mil pessoas das comunidades de 
Jóia do Rio 1, 2 e 3, Tiririca, Lodo, Jóia 
de Itacimirim, Fazenda Barata e Fazenda 
Cajazeiras.

2
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A USF do PHOC tem capaci-
dade para atender até 9.300 
pessoas, prestando, inclusive, 
atendimento domiciliar.

A USF do Jardim Limoeiro é mais um 
equipamento de saúde que a Pre-
feitura disponibiliza à população.  
A unidade tem capacidade para atender 
até quatro mil pessoas. A implantação 
da USF atende a uma reivindicação da 
comunidade.

3

4



O CAPS ad (Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Outras Drogas) 
foi inaugurado em 2015 e presta 
atendimento especializado a pessoas 
com transtornos graves decorrentes 
do uso de álcool e outras drogas lícitas 
e ilícitas. 

O CAPS i ( Centro de Atenção 
Piscossocial-Infantil) atende 
crianças e adolescentes com 
transtornos psicossociais.

5

6
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A população de Camaçari, em especial 
das localidades mais distantes, ganhou 
um importante reforço no atendimento 
da saúde pública com a compra, pela 
Prefeitura, com recursos próprios, de oito 
novas ambulâncias.

Os veículos atendem às USFs (Unidades 
de Saúde da Família) de Barra do Pojuca, 
Barra do Jacuípe e Parafuso, mais as 
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 
de Monte Gordo, Arembepe, Vila de 
Abrantes e Nova Aliança. 

Oito novas ambulâncias
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do espaço

QUA
LIFI
CA
ÇÃO
urbano
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Com a convicção de que a qualificação do 
ambiente urbano representa cuidados com a 
afirmação da cidadania, o governo já asfaltou 
mais de 380 ruas e até o final da administração 
vai asfaltar mais de180 vias, em 20 bairros.

São 60 quilômetros de ruas asfaltadas, sendo 
20 quilômetros na sede do Município e 40 
quilômetros na orla marítima. Também foram 
construídos mais 35 quilômetros de passeios e 
70 quilômetros de meio-fio.

Mais de 380 ruas asfaltadas
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Pequenas ações rendem imensos resultados. Como parte do projeto de 
melhoria da qualidade de vida da população, a Prefeitura implantou o programa 
Limpa Camaçari, que estabeleceu uma nova concepção em relação à limpeza 
da cidade, inclusive com a conscientização do cidadão. 

O Limpa Camaçari, que já percorreu mais de 50 bairros do Município, inclui 
serviços integrados de limpeza, desde o recolhimento de lixo e varrição de ruas 
até a retirada de entulhos, poda de árvores, capinação, roçagem e pintura de 
meio-fio. 

Limpa Camaçari

68/69QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO





Estimular a responsabilidade social e ambiental, inclusive de limpeza e boa convivência, entre os frequentadores 
dos 42 quilômetros da orla marítima de Camaçari. É o objetivo do projeto Praia Linda, Praia Limpa. A iniciativa 
inclui a instalação de lixeiras, distribuição de sacolas de lixo, oficinas de reciclagem e panfletagem.

Praia limpa, praia linda
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Investimentos em iluminação estão qualificando o Município, 
assegurando mais conforto e sensação de segurança à 
população. Sem falar na estética da cidade.

Até junho de 2016, o programa Brilha Camaçari já tinha 
beneficiado mais de 40 localidades, na sede, na orla marítima 
e na zona rural. 

Mais de 85% do Município já ganharam nova iluminação. Hoje, 
Camaçari é um dos municípios mais iluminados da Bahia.

Brilha Camaçari

72/73

Foram colocadas mais 
de 20 mil lâmpadas de 
vapor metálico (brancas) 
e instalados mais de 8 mil 
braços de luz.

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
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Cenários inesquecíveis
em 42 km de lindas praias
De Busca Vida a Itacimirim, passando por Abrantes, Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe e 
Guarajuba, é possível desfrutar de paisagens extraordinárias. São 42 quilômetros de lindas 
praias, rios, riachos, lagoas, hotéis, resorts e pousadas de todos os tipos e preços, com 
restaurantes de qualidade e bares aconchegantes. 

Conhecida nacional e internacionalmente, Camaçari, que tem a segunda maior orla da Bahia, 
abriga ambientes diversificados e variadas opções de lazer. Está a menos de 40 quilômetros 
do Aeroporto Internacional de Salvador.

A orla marítima possui 
cerca de 50 meios de 
hospedagem, com mais 
de 1.300 quartos e 3.200 
leitos, enquanto a sede 
do Município tem 17 
meios de hospedagem, 
com aproximadamente 
680 quartos e 1.500 
leitos. 
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Camaçari está inserida no ciclo 
de grandes festas da Bahia e do 
Nordeste, com três grandes eventos: 
o Camaforró, Festa de Arembepe e 
Festival de Cultura e Arte.

O Camaforró, que acontece no São 
João, costuma reunir uma média 
de 100 mil pessoas por noite e 
atrações variadas, de artistas de 
expressão nacional e bandas locais, 
movimentando assim a economia do 
Município.

Sempre realizada após o Carnaval, 
Arembepe encerra o ciclo de festas 
populares da Bahia, misturando música, 
lazer e geração de renda, com grandes 
atrações, estrutura e público.

Para festejar
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