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1- QUADRO RESUMO 
Informação e indicadores municipais 

 
Nome do município: Campo Alegre de Lourdes / Angico dos Dias (BA) 

Área: 2.766 km²             Ano de fundação: 1.962 

UF:  BA 

População do município: 28.000 Hab. 
(21.000 na zona rural) 
 
Povoado de Angico dos Dias: 1.024 hab. 
 

Incidência da pobreza: 49,16% 

Analfabetismo: superior a 20% 

Expectativa de vida: 62 anos 

IDH-M do Município1: 0,581 

Índice de Gini – 0,38 

Produto Interno Bruto – R$ 61.302 mi. 

PIB per capita – R$ 2.276,00  

Vocação econômica: agricultura de subsistência 
e pecuária de pequeno porte. 

Prefeito(a) e partido: Alessandro Dias 

Número de eleitores: 20.000 

Estrutura administrativa: Secretaria de Administração e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Agricultura, Secretaria de 
Assistência Social e Secretaria de Esporte. 

Número de servidores públicos municipais: 814 servidores municipais / 1 servidor p/cada 33 
habitantes 

Receita Municipal: R$23.225.559 / Despesa Municipal: R$17.934.553 

 

 

2. Distribuição da população por idade e sexo 

 

                                                        

1 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulga todos os anos o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). A elaboração do IDH tem como objetivo oferecer um contraponto a outro 
indicador, o Produto Interno Bruto (PIB), e parte do pressuposto que para dimensionar o avanço não se 
deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e 
políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 
 
No IDH estão equacionados três sub-índices direcionados às análises educacionais, renda e de longevidade 
de uma população. O resultado das análises educacionais é medida por uma combinação da taxa de 
alfabetização de adultos e a taxa combinada nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Já o 
resultado do sub-índice renda é medido pelo poder de compra da população, baseado pelo PIB per capita 
ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, através da metodologia 
conhecida como paridade do poder de compra (PPC). E por último, o sub-índice longevidade tenta refletir as 
contribuições da saúde da população medida pela esperança de vida ao nascer. 
 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas três dimensões em índices de longevidade, 
educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação destes índices em um indicador 
síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 
do país ou região. 
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Evolução populacional –  

 1991- 26.125 
 1996 - 25.355 
 2000 - 27.607 
     2007 - 26.935  

Obs: como se nota a evolução populacional, de acordo com dados do IBGE, tem variado 
muito pouco no tempo. Talvez por uma situação de fluxo de emigração para outras 
cidades e regiões, talvez por razões de natureza econômica, colheita sazonal, baixa 
expectativa de vida / alto índice de mortalidade, entre outras. 

 

A população de 0 a 4 anos é de 3.157 habitantes.  

De 4 a 9 é de 3.457 habitantes. 

 

População de 10 a 24 anos 

De 10 a 14 anos é de 3.811 hab. 

De 15 a 19 anos é de 3.591 hab. 

De 20 a 24 anos é de 2.442 hab.  

Total = 9.844 habitantes 

 

População de 25 a 64 anos  

De 25 a 29 anos é de 1.660 hab. 

De 30 a 34 anos é de 1.621 hab. 

De 35 a 39 anos é de 1.514 hab. 

De 40 a 44 anos é de 1.299 hab. 

De 45 a 49 anos é de 1.031 hab. 

De 50 a 54 anos é de 1.081 hab. 

De 55 a 59 anos é de 689 hab. 

De 60 a 64 anos é de 678 hab.  

Total = 9.507 habitantes 

 

Obs: Como se nota, há uma queda bastante significativa de habitantes entre as faixas de 
15 / 19 anos e a de 20 / 24 anos. 
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3. Estrutura administrativa 

Secretarias Municipais de: Administração e Meio Ambiente, Saúde, Educação, Finanças, 
Agricultura, Assistência Social e Esporte. 

Total de funcionários ativos da administração direta: 814. 
 

4. Política Urbana 

Não tem política e tampouco Conselho Municipal. O município está elaborando o Plano 
Diretor Municipal 

 

5. Habitação 

Não tem Plano Municipal de Habitação. Tem Cadastro e levantamento de necessidades 
de habitação digna. Não tem Conselho Municipal de Habitação. 

 

6. Transporte e trânsito 
 
 
 

Não existe informação sobre a existência de órgão gestor exclusivo de transporte 
público. 
  

 

6.1. Tipo de transporte e número 

• Automóveis: 115 
• Caminhões: 39 
• Caminhões-trator: 0 
• Caminhonetes: 111 
• Micro-ônibus: 5 
• Motocicletas: 659 
• Motonetas: 42 
• Ônibus: 3 
• Tratores: 0 

 
 
7. Infra-estrutura urbana 
 
Não tem Lei de parcelamento do solo. Não tem Lei de zoneamento ou equivalente e 
tampouco Código de obras. 
 
Não tem política municipal urbana. O órgão gestor de políticas urbanas está 
subordinado ao setor de obras e infraestrutura. Não tem Conselho Municipal de Política 
Urbana. 

Está concluindo o Plano Diretor Municipal. 
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8. Educação 
 

Dados educacionais 

Docentes por nível de ensino 

•  Fundamental - 380 
•  Pré-escola - 5 
•  Médio / técnico - 45 

Número de escolas por nível de ensino 

•  Fundamental - 144 
•  Pré-escola - 99 
• Médio / técnico - 3 

Matrículas por nível de ensino 

• Fundamental - 6.978 alunos 
• Pré-escola - 396 
• Médio / técnico – 987 

 
9. Saúde   
 
Estabelecimentos de saúde 
    

• Federais - 0 
• Estaduais - 0 
• Municipais - 1 
• Privados  - 1 
• Leitos (total) - 64 leitos, sendo 32 sistema SUS e 32 sistema de saúde privado. 

 

10. Meio ambiente 

 

Não tem órgão gestor do setor. Tem Conselho Municipal de Meio Ambiente. O caráter do 
Conselho é deliberativo – o órgão é paritário.  
 
As questões relacionadas ao impacto ambiental, de acordo com os registros oficiais, 
demonstram que ocorreram problemas que afetaram as condições da vida humana, tais 
como: desmatamento, queimadas, poluição e escassez de água e problemas relacionados 
à pecuária.  
 
Os recursos naturais (ar, água e solo) foram afetados devido à atividades de mineração.  
 
11. Cultura 
 
O órgão está subordinado à secretaria de educação. 
 
Não tem política municipal de cultura definida. Não tem Conselho Municipal de Cultura. 
 
11.1. Meios de comunicação 
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Tem um Jornal impresso local. Tem um canal aberto de TV. Não tem provedor de 
internet. 
 
12. Equipamentos 
 
Tem 1 Biblioteca Municipal. 1 Ginásio Poliesportivo. 1 vídeo locadora. Não tem livraria. 
 
Não tem cinema e tampouco teatro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


