
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS FEDERAIS 

 

EM SALVADOR 
 

� Esporte 
� Bolsa Atleta: 104 atletas patrocinados. Investimento soma R$ 1,4 milhão. 

�     Bolsa Pódio:  

o Tascitha Oliveira - atletismo paralímpico  
o Allan do Carmo - maratona aquática 
o Ana Marcela - maratona aquática 
o Verônica Mauadie - natação paralímpica 

 

� Equipamentos:  

- Dois Centros de Iniciação ao Esporte, dentre os 19 previstos no estado (os dois são do modelo 
I). Investimento nas unidades da cidade soma R$ 5,6 milhões.  
 

Judô – Disponibilização de 144 placas de tatames e dois Kits de placares, equipamentos do 
sistema de videomonitoramento (vídeo replay) para a Federação Baiana de Judô, em 
Salvador, como resultado de convênio com a Confederação Brasileira de Judô no valor total 
de R$ 3,8 milhões. 

 
Taekwondo – Disponibilização de tatames, eletrônicos, telões e câmeras para a Federação 
Esportiva Baiana de Taekwondo, em Salvador, como resultado de convênio no valor global de 
R$ 3 milhões com a Confederação Brasileira de Taekwondo. 

 
Basquete – Instalação de piso flutuante, tabelas, contador e placar eletrônico no Clube 
Adelba, em Salvador, como resultado de convênio assinado com a Confederação Brasileira 
de Basketball (CBB), no valor total de R$ 2,7 milhões. 

 

� Outros programas federais na cidade 
� Bolsa Família (02/2016): 195.068 famílias atendidas pelo programa, com valor médio mensal 

de R$ 137,43. Em 2015, o pagamento total foi de R$ 283.088.962.  
 

� Minha Casa Minha Vida: Foram entregues 17.191 moradias até maio de 2016, de um total de 
33.731 contratadas, totalizando R$ 2,7 bilhões em investimentos totais.  

 

� Saúde Não Tem Preço: Desde o início do programa, em 2011, até março deste ano, foram 
beneficiadas 357.023 pessoas, entre hipertensos, diabéticos e asmáticos, foram beneficiadas 
com medicamentos gratuitos.  

 
� Mais Médicos: 164 médicos no programa e 565.800 pessoas potencialmente atendidas. 
 

� SAMU: 41 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências. 
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� Brasil Sorridente: 108 equipes de saúde bucal em atuação e seis Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) em funcionamento até fevereiro deste ano. 
 

� Saúde da Família: 229 equipes em atuação em fevereiro de 2016. 
 

� Caminho da Escola: 426 ônibus adquiridos até março de 2016, sendo 399 para a área rural e 
27 com acessibilidade. 

 
� Pronatec: 182.466 alunos matriculados até março de 2016, sendo 139.175 em qualificação 

profissional e 43.271 em ensino técnico. 
 

� Educação Superior: 16.037 utilizando bolsas do pelo Programa Universidade para Todos 

(Prouni) em 2016. Até março de 2016, foram 51.447 beneficiados; 77.191 alunos atendidos 
pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) a partir de 2010, com o novo Fies; além de 
2.613 bolsas concedidas no Programa Ciência sem Fronteiras desde o início do programa, 
em 2011. Atualmente, 236 alunos estão estudando no exterior. 
(Fonte: Governo Federal) 

 

NO ESTADO DA BAHIA 

 

� Esporte 

 

Centro Pan-Americano de Judô (CPJ) 

É o maior centro de treinamento das Américas e um dos maiores do mundo, inaugurado em julho 
de 2014, no município de Lauro de Freitas, com investimentos de R$ 43,2 milhões, sendo R$ 19,8 
milhões do Governo Federal. O centro possui área construída de 20 mil m² e toda estrutura 
necessária para receber atletas de outros países para treinamento e competições antes dos 
Jogos do Rio 2016. Ginásio climatizado, quatro áreas oficiais para competições, arquibancadas 
para 1.900 pessoas, salas de apoio, vestiários, academia, prédio administrativo, com um auditório 
para 200 pessoas, e outro para alojamento, com quartos para 72 atletas, piscina, uma quadra 
poliesportiva descoberta e uma pista de corrida de 100m compõem estrutura do CPJ, que 
também atende outras modalidades de lutas. 
 
Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Investimento de R$ 67,2 milhões para 19 CIEs no estado, nas seguintes cidades: Salvador (dois), 
Camaçari, Barreiras, Alagoinhas, Feira de Santana, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Serrinha, 
Eunápolis, Ilheus, Itabuna, Jequié, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Valença, Lauro de Freitas e 
Guanambi. 
 
Equipamentos para modalidades 

 
Lutas Associadas - Estado foi contemplado com dois tapetes oficiais de luta que estão instalados 
no Colégio Rotory, em Salvador, e no Ginásio de Esporte de Lauro de Freitas, resultado de 
convênio com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas no valor global de R$ 2,8 milhões. 
 
Maratonas Aquáticas - A Federação Baiana de Desportos Aquáticos recebeu dois botes infláveis 
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e dois motores de 15HP, resultado de convênio firmado com a Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos no valor total de R$ 1,1 milhão. 
 
Bolsa Atleta 

O investimento total em atletas da Bahia é de R$ 3,2 milhões em 241 atletas  
 
Bolsa Pódio 

O investimento é de R$ 816 mil 11 em atletas da Bahia.  
o Raissa Rocha Machado - Atletismo Paralímpico  
o Tascitha Oliveira Cruz - Atletismo Paralímpico  
o Adriana dos Santos Araújo - Boxe  
o Robenilson Vieira de Jesus - Boxe  
o Robson Donato Conceição - Boxe  
o Erlon de Souza Silva - Canoagem  
o Isaquias Queiroz dos Santos - Canoagem  
o Evânio Rodrigues da Silva - Halterofilismo Paralímpico  
o Allan Lopes Mamedio do Carmo - Maratona Aquática 
o Ana Marcela de Jesus Soares da Cunha - Maratona Aquática 
o Verônica Mauadie de Almeida - Natação Paralímpica 

 

� Outros programas federais no Estado 
 

� Bolsa Família: 1.797.610 famílias atendidas - R$ 3,60 bilhões em 2015, com valor médio 
mensal de R$ 137,43. 
 

� Minha Casa Minha Vida: 190.745 unidades entregues até maio passado e 302.929 
contratadas, num total de R$ 20,6 bilhões em investimentos.  
 

� Saúde Não Tem Preço: Mais de 1,4 milhão de pessoas, entre hipertensos, diabéticos e 
asmáticos, beneficiados com medicamentos gratuitos desde 2011 até fevereiro/2016, na rede 
conveniada. 
 

� Mais Médicos: 1.707 médicos em 378 municípios do estado, com 5,89 milhões de 
pessoas potencialmente atendidas. 
 

� Pronatec: 530,82 mil alunos matriculados até março último, sendo 357.075 em 
qualificação profissional e 173.745 em ensino técnico.  
 

� Educação Superior: 3.273 alunos de 14 municípios baianos atendidos pelo Ciência sem 

Fronteiras; 101.870 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) de 2005 
a março de 2016 e 204.903 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil  

(Fies), até março de 2016.  
 

� Super Simples: 633.189 empresas optantes pelo sistema de 2010 até março/2016.  
 
�   Segurança:  

- Investimento de R$ 68,2 milhões nos sistemas de segurança de Salvador para a Copa do 
Mundo de 2014 – ficou como legado do Mundial. Os novos equipamentos permitem a ação das 
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forças de segurança com  maior integração dos profissionais das forças policiais e armadas, além 
dos seus sistemas de tecnologia de informação. 
- Investimento de R$ 20,2 milhões para treinar cerca de 10 mil policiais federais, rodoviários 
federais, militares e civis - em Salvador foram 41 cursos, com um total de 1.608 horas para 799 
profissionais. 
- Salvador recebeu comando e delegacia móveis, material antibombas, caminhão antitumulto, 
armamento e munição menos letal e equipamento de proteção individual (EPI) e balística (EPB), 
além de um desencarcerador, que é um equipamento utilizado pelo Corpo de Bombeiros de 
vários estados. Os helicópteros da polícia foram equipados com imageadores, (câmeras com 
capacidade para filmar em ambientes de luminosidade normal ou baixa e também em 
infravermelho). Além disso, os helicópteros estão sendo equipados para transmitir dados e 
imagens em tempo real para os centros de controle fixos ou móveis.  Salvador tem também uma 
plataforma de observação elevada.  Centro de Comando e Controle instalado no estado, com um 
painel formado por diversos monitores, no qual são centralizadas imagens e informações.  
- Pelo Programa Crack, é Possível Vencer, foram entregues 9 bases móveis, 18 motocicletas 
“TRAIL” ON/OFF ROAD, 18 veículos automotores do tipo sedan, 60 câmeras de 
videomonitoramento, 450 pistolas de condutividade elétrica e 1350 espargidores de pimenta. 614 
policiais foram capacitados. Investimentos totalizaram R$ 12,8 milhões. 
- Investimentos de R$ 11 milhões no fortalecimento e descentralização das unidades de perícia 
criminal e capacitação de profissionais de segurança pública através do programa Brasil Mais 
Seguro. Investimento de R$ 4,9 milhões mediante convênio para a aquisição de um AVIÃO 
CESSNA C 208 – GRAND CARAVAN, para emprego em atividades de segurança pública e 
entregue à Polícia Militar no mês de dezembro de 2012. Investimento de R$ 1,3 milhões para a 
compra de 2 caminhões de combate a incêndios, 3 caminhonetas para salvamento, 2 
desencarceradores hidráulicos e 18 equipamentos de proteção respiratória para o Corpo de 
Bombeiros Militar da BA.  
 
� Turismo: 

 
- Requalificação do Largo de Roma - R$ 4,87 milhões para a última etapa da obra na nova Praça 
Irmã Dulce, que será integrada ao Memorial, onde é mantida uma exposição permanente com 
mais de 800 peças que preservam a história da religiosa baiana. O Santuário Irmã Dulce recebe 
cerca de 50 mil visitas por mês, número que foi ampliado após a beatificação da freira. O local faz 
parte do roteiro da Bahiatursa e também do Salvador Bus, ônibus que percorre os principais 
pontos turísticos da capital baiana. 
- Reforma e reestruturação do Mercado Modelo de Salvador – Investimento de R$ 975 mil para 
uma série de intervenções para melhoria das condições de atendimento ao público (turistas 
nacionais e internacionais).  
- Requalificação dos mercados de Paripe e do Rio Vermelho (Salvador) - Repasse de 21,4 
milhões para revitalização dos dois mercados. Rio Vermelho ampliação de 88% da área 
construída  e dos espaços comerciais, que totalizaram 171 boxes.  
- Investimentos realizados pelo Ministério do Turismo na Bahia, no período de 2003, ano de sua 
criação, até 2015: R$ 474,76 milhões. 
 

� Cultura 
- Lei Rouanet: 59 projetos de captação efetivados, totalizando R$ 18.447.264,34 em recursos. 
- O Ministério da Cultura possui 374 Pontos de Cultura e sete Pontões, com fomento de R$ 73,1 
milhões, sendo 51,5 milhões de recursos federais e R$ 21,6 milhões de contrapartida do estado e 
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dos municípios. 
 
PAC Cidades Históricas – obras em andamento (R$) 

(Fonte: Governo Federal) 
 

Salvador 
Restauração da Igreja do Santíssimo 
Sacramento da Rua do Passo 

R$ 8.328.947,58 

Salvador Restauração da Catedral Basílica           R$ 12.350.496,09 

Salvador 
Restauração da Igreja da Ordem Terceira de 
São Domingos 

R$ 11.087.654,86 

Salvador Restauração do Forte de São Marcelo R$ 7.652.182,86 

Salvador 
Restauração de edificações do Conjunto da 
Rua da  Conceição da Praia 

R$ 10.400.595,50 

Salvador 
Recuperação do Plano Gonçalves e edf. 
Anexo 

            R$ 8.016.500,00 


