




O município possui  

340 mil habitantes 
 

Com uma área territorial de  

3.704,5 km²  
Maior que a soma dos territórios de: 

Feira de Santana 
Itabuna  
Ilhéus 

Candeias 
Lauro de Freitas 

 



Educação 
7 Instituições de ensino superior 

presencial 
2 Federais 
1 Estadual 

4 Particulares 
 

12 instituições de ensino superior à 
distância  



Saúde 

80 municípios pactuados  
pelo Sistema Único de Saúde 

+ 10 municípios do norte 
 de Minas Gerais 

 

2 milhões de habitantes 
atendidos 



Cidade Digital 
Iniciativa em 2007, por meio de 

emenda parlamentar do Deputado 
Federal Guilherme Menezes por meio 

de convênio com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, no valor de  

1,3 milhão. 

Por entraves burocráticos o projeto 
não foi executado e o recurso 
devolvido aos cofres da União 

 em 2010. 



Cidade Digital 

Em 2011 o Governo Municipal 
continua projeto, investindo  

1 milhão agora com 

recursos próprios. 



Cidade Digital 

O projeto foi concluído em 2012,  
utilizando a tecnologia de radio 

frequência, por ter uma topografia 
favorável. 

 
 1 Núcleo Central 

  03 Torres de 35 m 

Atualmente atende  
141 Pontos de Acesso  

+ 8 Pontos na Zona Rural 



 



Reflexos Imediatos 
 

18 secretarias 

42 escolas 

19 creches 

30 unidades de saúde 

Hospital Materno Infantil 

Laboratório Municipal 

+ vários outros órgãos públicos municipais 

 

 

 



 



Inclusão Digital 
Povoado Xavier 

 
Em 2011, foi instalado um ponto de 

acesso internet na escola do povoado. 

Solicitado pela população, foi 
disponibilizado acesso público à 

internet. 

Inicialmente atendeu 6 famílias, 
expandindo rapidamente.  

Atualmente atende mais de 
60 famílias, além de 10 famílias do 

povoado vizinho. 



Cidade Digital 
Minicom 

Contemplado entre 80 municípios do 
país para o projeto piloto 

Instalado um anel de fibra óptica de 
25 quilômetros 

Atende 14 órgãos do governo 
municipal 

+ 3 universidade públicas 
(IFBA, UFBA, UESB) 

1 Ponto de Acesso Público 



 



Reflexos Imediatos 
 

LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL 
60 mil exames/mês, 100% dos resultados, VIA 

INTERNET, no mesmo dia da coleta 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS 
maior dinamização do processo de internação 

hospitalar. Serviço pactuado com 73 
munícipios da região 

HOSPITAL ESAÚ MATOS 
integrado às unidades de saúde 
residência médica em Pediatria, 

Ginecologia, Obstetrícia, Neonatologia e 
Psiquiatria 

 

 



Sustentabilidade 
 

Radiofrequência 

Fibra Óptica 

Equipe Capacitada 

Governança 

Parcerias  



Ampliação e Atualização 
 

Conexão de alta velocidade em fibra 
óptica em todos os órgãos do governo 

municipal da zona urbana 

Videomonitoramento 

Mobilidade Urbana 

Gestão integrada 

Inclusão digital na zona rural 



Marlucio Lopes 
marlucio@cpd.pmvc.ba.gov.br 

Obrigado! 
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