
 

 

PLANO DE GOVERNO  / 2017 – 2020 

BEBETO GALVÃO E LUIZ UAQUIM 

ILHÉUS, NOSSO MAIOR COMPROMISSO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Ilhéus, uma história pautada pela superação e ousadia de seu povo, sede de Capitania 

Hereditária, reconhecida em todo mundo como um local de oportunidades, geração de 

riqueza, cultura e sabedoria. Cidade secular que vivencia nas últimas décadas um período de 

desorganização administrativa, sucateamento do patrimônio material e imaterial, com ciclos 

de governo ineficientes, desatualizados e descomprometidos com a eficiência gerencial, o que 

exige nesta eleição uma mudança real e propositiva. 

 A gestão pública moderna requer planejamento, execução de programas e ações 

capazes de conduzir a transição para um período de eficiência administrativa e transformação 

da realidade.  O presente Plano de Governo reúne de forma objetiva os eixos de ação que vão 

orientar a construção de uma nova cidade, uma Ilhéus digna para todos os Ilheenses, 

apresentados da seguinte forma: 1- Modernização da Gestão Administrativa, 2- Cidadania, 3 – 

Organização e Infraestrutura Urbana e Rural e 4- Desenvolvimento Integrado. 

 A candidatura de Bebeto Galvão e Luiz Henrique Uaquim deriva deste compromisso 

maior com a Ilhéus que todos sonhamos, onde a mudança de toda dinâmica da gestão 

municipal deve ser tratada com a urgência que o momento requer. Precisamos recuperar nos 

próximos 4 anos as décadas perdidas com a Prefeitura ocupada por projetos e gestores com 

visão limitada e sem o compromisso de construir uma cidade decente para todos. 

 Avançaremos, serão vários anos de desenvolvimento em 4 anos de gestão. Juntos 

somos capazes de muito, Ilhéus será gerida com a grandeza de sua história e de seu povo, 

retomando a liderança regional e estadual, colhendo os frutos dos plantios do passado, que 

não serão  negligenciados no trato com as estruturas dos Governos Estadual e Federal, com a 

apresentação de demandas com qualidade de proposição e com a força do povo desta terra. 

  

 

 

 



 

EIXO 1 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMISTRATIVA 

 

 Neste eixo estratégico estão concentradas as soluções de gestão da estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus. O Programa de Modernização Administrativa 

será implementado no período de 2017 a 2020 e qualificará o ambiente de gestão, criando 

mecanismos de monitoramento, participação popular, transparência e integração com os 

diversos setores internos e na interlocução com a sociedade. 

 Neste eixo estes são os nossos compromissos com Ilhéus: 

 Realizar no primeiro trimestre de 2017 um amplo debate para construção do Plano 

Plurianual Participativo, com a definição de prioridades e indicadores que deverão 

nortear os 4 anos de Gestão; 

 Instituir o Plano de Metas e implementar ferramentas de acompanhamento e 

monitoramento dos avanços e compromissos com os diversos programas e ações; 

 Revisão do Código Tributário e Plano Diretor Urbano, de forma a corrigir falhas de 

proposição e qualificar a aplicação dos mesmos em equilíbrio as responsabilidades da 

Prefeitura e os interesses dos munícipes; 

 Reformar a atual estrutura administrativa com o redimensionamento das Secretarias e 

órgãos de assessoramento, com o foco na racionalização do gasto público e melhor 

aproveitamento dos servidores de carreira nas funções de provimento em cargos de 

confiança; 

 Valorizar o princípio da transparência pública em todos os atos da administração da 

Prefeitura Municipal; 

 Criar o Programa Prefeitura e Você, com o estabelecimento da rotina de visitas e 

reuniões com bairros e regiões distritais, envolvendo o Gabinete do Prefeito e demais 

Secretarias, ampliando a capacidade de diálogo e qualificação da escuta social a partir 

da relação direta gestor/cidadão; 

 Criação da Escola Municipal de Governo em parceria com as Universidades, para 

capacitação do servidor público municipal e oferta de cursos à população, com o 

objetivo de dotar os capacitados com conhecimentos atuais e inovadores que 

envolvam a gestão de políticas públicas e controle social; 

 Revisar os Conselhos Municipais Temáticos (Saúde, Transportes, Agricultura, Meio 

Ambiente, Cultura) e dotá-los de estrutura de funcionamento que garantam o 

funcionamento dos mesmos como mecanismos de auxílio e orientação ao 

funcionamento da Prefeitura e demais estruturas dos Governos Federal e Estadual; 

 Organização dos serviços municipais de atendimento ao cidadão (tributários, 

licenciamentos, registros) centralizando os atendimentos em unidades compartilhadas 

(fixas, móveis e virtuais) ampliando a capacidade de integração e funcionamento 

administrativo da prefeitura, tendo como parâmetro o Serviço de Atendimento ao 

Cidadão do Governo do Estado da Bahia; 

 Estabelecimento de parcerias com os municípios vizinhos para solução de questões 

que envolvam a gestão do território e consolidação da proposta de formalização da 

Região Metropolitana Ilhéus-Itabuna, o que permitirá a integração e qualificação dos 

serviços públicos na região; 



 Construção do Plano Municipal de Tecnologia da Informação que atenda as demandas 

administrativas internas e possibilite a implementação de políticas públicas 

complementares de inclusão digital; 

 Criação do Escritório Municipal de Projetos em parceria com a Universidades e Centros 

de Ensino instalados na região, com o objetivo de ampliar a capacidade de captação 

externa de recursos e qualificar as demais iniciativas no âmbito da gestão municipal; 

 

EIXO 2 – CIDADANIA 

 

As políticas públicas de atenção ao cidadão devem contribuir de modo decisivo para a 

transformação da sociedade tendo como orientação a decisão de garantir as estruturas e 

políticas públicas de atenção à saúde, à educação, ao idoso, às crianças e juventude, às 

mulheres, às minorias, com o firme propósito de combater as desigualdades, para a melhoria 

da distribuição de renda e riqueza, e sobretudo pela ampliação da qualidade de vida e bem 

estar da população. Nesse sentido é fundamental que se assegure o acesso universal a bens e 

serviços públicos e definitivamente o atual de contexto de atendimento limitado e 

precarização dos serviços fique no passado. 

Com base nesta compreensão preliminar, são nossos compromissos com a população de 

Ilhéus: 

 - Saúde  

 Rever toda política de atenção básica à saúde no Município, qualificando o 

atendimento nos bairros, distritos e povoados, determinando que condições 

dignas e eficientes de atendimento à população sejam implementadas, tendo 

como foco a humanização das relações; 

 Realizar mutirões de atendimento para eliminar a demanda reprimida por exames, 

cirurgias eletivas, oftalmologia, saúde da mulher, atenção ao idoso, odontologia e 

distribuição de medicamentos; 

 Garantir funcionamento de unidades móveis com especialidades para viabilizar a 

ampliação do atendimento de demandas nos bairros e distritos/povoados, 

permitindo que a população seja atendida com brevidade e regimes periódicos de 

mutirões; 

 Criação da Central Municipal da Saúde, com o atendimento para marcação de 

consultas, exames e demais informações vinculadas ao setor; 

 Construir 3 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 h, localizadas na Zona Sul, 

Teotônio Vilela e Iguape, descentralizando o atendimento de Emergências e 

permitindo a ampliação do atendimento em estruturas compatíveis com as 

demandas das regiões administrativas e concentração populacional; 

 Garantir o funcionamento dos Postos de Saúde nos Distritos e Povoados, com 

equipe capacidade e insumos para o atendimento de forma digna e com base na 

necessidade existente, integrando estas unidades ao Sistema Municipal de 

Atenção à Saúde; 



 Criação da Política Municipal de Internação e Tratamento de Dependentes 

Químicos a partir do estabelecimento formal de parcerias com iniciativas privadas 

e criação de unidade integrada à Rede Municipal de Atenção à Saúde; 

 Reabertura da Maternidade Santa Isabel para atendimento à saúde da mulher e 

das crianças; 

 Aumento do número de viaturas e descentralização das Bases do SAMU (Serviço 

de Atendimento Médico de Urgência), para ampliação do atendimento, eficiência 

e efetividade no salvamento de pessoas no município; 

 Fortalecer a atuação da vigilância epidemiológica, sanitária, dos agentes de 

endemias e fortalecer o Centro de Controle de Zoonoses, atuando numa 

perspectiva de valorização da prevenção e de proteção à população; 

- Ação Social 

 Criação do Programa Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, que 

reunirá as ações de proteção social a população vulnerável e inovará com a 

combinação das políticas públicas já existentes e a formulação de soluções 

próprias para o Município de Ilhéus, que consolide a decisão de ampliar o 

atendimento ao diversos públicos e demandas existentes; 

 Ampliar o atendimento das políticas públicas de proteção social em parceria com 

os Governos Estadual e Federal; 

 Criar o Programa Viver Melhor, de qualificação de habitações residenciais em 

condições de vulnerabilidade estrutural e que receberá investimentos para 

aquisição de material e terá acompanhamento da obra e execução técnica 

orientada por equipe da Prefeitura em parceria com a Universidade; 

 Criar a Política Municipal de Emprego e Renda, que incentive a criação de postos 

formais de trabalho, intermediação de mão de obra e cursos de capacitação para o 

mercado de trabalho; 

 Criação de estrutura de apoio financeiro e administrativo para o funcionamento de 

Unidades de Acolhimento de Idosos e Abrigamento Temporário de Vulneráveis; 

 Criação de Coordenações de Políticas para Mulheres e Diversidade Social 

vinculadas ao Gabinete do Prefeito, com o intuito de qualificar a interlocução 

transversal com as diversas estruturas administrativas municipais e viabilizar a 

efetividade das ações a serem implementadas; 

 

- Educação 

 Criar o Programa Municipal de Qualidade na Educação, que preverá os mecanismos 

de valorização do profissional educador, de acompanhamento, avaliação e proteção 

ao educando, de interface com a família e de integração com as diversas iniciativas de 

qualificação das condições de ensino e aprendizado existentes; 

 Recuperação da estrutura predial e revisão das condições físicas de ensino, da 

estrutura de transporte, merenda e de organização administrativa do processo 

educacional municipal; 

 Estabelecer ação de busca ativa e oferta de condições para erradicar o analfabetismo 

absoluto e avançar na superação no analfabetismo funcional; 

 Estabelecer mecanismos de integração institucional entre as Universidades e Centros 

de Ensino da região aos processos de formação e qualidade da educação formal, 



tecnológica e de preparação para o mundo do trabalho, em iniciativas transversais 

entre as políticas municipais de educação, de ação social e de desenvolvimento; 

 Ofertar com regularidade e qualidade o fardamento e material didático gratuito a 

toda rede municipal; 

 Estabelecer as condições para eleição direta dos Diretores das unidades escolares, 

com o intuito de fortalecer os ritos democráticos e de avaliação de desempenho na 

gestão das Escolas Municipais; 

  Ampliação das vagas da pré-escola (incluindo a construção de novas unidades) e 

criação de Centros de Convivência Infantil como ação de apoio a mulher trabalhadora 

e complementação do processo de formação educacional; 

 Criação da Política Municipal de Formação Educacional Complementar que amplie e 

organize a oferta de cursos extracurriculares e de reforço escolar, auxiliando a 

qualificação do educando e as oportunidades de inserção no mundo do trabalho; 

 Incentivar a prática esportiva nas unidades escolares com a recuperação e 

implantação de quadras poliesportivas e criação de calendário municipal de 

integração esportiva nas unidades e realização periódica de eventos e torneios que 

vinculem a prática esportiva integrante da política municipal de educação; 

 

 

3 – ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

 

O município de Ilhéus atravessa uma grave crise de infraestrutura urbana e rural. As vias 

de acesso, obras de mobilidade, sinalização, contenção de encostas, urbanização dos altos, 

coleta de lixo, limpeza, iluminação pública, organização do comércio, segurança, esgotamento 

sanitário, esgoto, abastecimento com água potável são exemplos com destaque que requer 

soluções com planejamento e revisão do dimensionamento e dos métodos de gestão atual.  

A partir desta premissa são nossos compromissos: 

 Criar a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, que estabelecerá as 

diretrizes para qualificação da gestão com a orientação dos investimentos a serem 

pactuados no Plano de Metas e identificados nas regiões administrativas do 

Município; 

 Rever o acordo de gestão com a EMBASA de forma a estabelecer conjuntamente o 

planejamento do investimento na ampliação e eficiência da atual estrutura de 

abastecimento de água potável e os aportes necessários a coleta de esgoto e 

tratamento para descarte; 

 Revisão da Política Municipal de Resíduos Sólidos com a adoção de sistema 

eficiente de coleta regular do lixo e tratamento com usinas de reciclagem (parceria 

com as Cooperativas Locais), compostagem e descarte em local adequado; 

 Criação da Defesa Civil Municipal, com o objetivo de atuar preventivamente na 

proteção de encostas, atendimento emergencial, avaliação de riscos, orientação 

preventiva e execução das obras de adequação/recuperação de áreas, garantia de 

interlocução qualificada com a população e ordenamento da ocupação e uso do 

solo nas áreas urbana e rural;  



 Criação da Superintendência de Pavimentação e Estradas com equipe técnica 

especializada para gerenciar a manutenção, recuperação e construção de ruas, 

estradas e demais acessos que demandam uma atenção permanente da 

prefeitura. Serão adquiridos novos equipamentos para frota própria e 

contratações complementares para execução de ações específicas, qualificando as 

intervenções que também serão objetos de parcerias com as demais estruturas 

dos Governos Federal/Estadual e iniciativa privada; 

 Revisão do Sistema Municipal de Iluminação Pública, modernizando a iluminação 

nos principais corredores de tráfego e atuando de forma permanente na 

manutenção dos bairros, distritos e povoados, partindo da compressão que a 

iluminação pública eficiente está associada ao bem-estar da população e à 

segurança; 

 Revisão do Sistema Municipal de Transportes com a abertura de Audiências 

Públicas para avaliação do sistema (urbano e rural) e proposição dos mecanismos 

de qualificação para exploração da concessão; 

 Recuperação dos abrigos de ônibus e implantação da Política do Bilhete Único, que 

permitirá o transbordo de passageiros interligando integralmente os pontos da 

cidade com o pagamento de única tarifa, vide exemplos já implantados em outras 

cidades;   

 Universalização do acesso à telefonia em toda sede, distritos e povoados a partir 

da ampliação do sinal de celular com a adoção de tecnologias de antenas 

retransmissoras a serem instaladas; 

 Instalação de pontos de acesso à internet nas áreas públicas a partir do sinal no 

âmbito do Programa Municipal de Inclusão Digital; 

 Execução do Projeto de Requalificação da Central de Abastecimento do Malhado, 

organização das feiras livres e requalificação do comércio popular; 

 Criação do Serviço Municipal de Videomonitoramento operacionalizado pela 

Guarda Municipal em parceria com as demais Polícias, fortalecendo mecanismos 

de integração das forças, de controle de distúrbios sociais e do ambiente de paz 

desejado para toda cidade; 

 Criação do Conselho Municipal de Organização e Infraestrutura de Ilhéus, que 

reunirá os diversos segmentos do poder público e sociedade civil organizada para 

discutir, monitorar e encaminhar as ações que envolvem a ordem pública e a 

infraestrutura funcional da cidade, reconhecido como espaço de diálogo 

permanente entre os atores locais; 

 

 

4 – DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

 

 A ausência de políticas públicas municipais para apoio e organização do 

desenvolvimento faz com que nossa cidade atravesse um ciclo de baixa competitividade e de 

pouco dinamismo na economia local. O presente Plano de Governo pretende apresentar a 

definição de mecanismos capazes de estabelecer um novo ciclo de integração do município a 

uma dinâmica de inovação, força de trabalho e oportunidades para geração de emprego e 



renda, inaugurando um novo ciclo econômico em nossa história. A Prefeitura se portará como 

agente de fomento, promotora de oportunidades e atuará na organização de processos para 

consolidar uma dinâmica eficiente de gestão do desenvolvimento econômico e ambiental com 

responsabilidade social. 

 Seguem nossos compromissos: 

 Criação da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Emprego que reunirá as equipes 

técnicas e gestão das políticas públicas de desenvolvimento integrado do Município, 

permitindo melhor interlocução e organização administrativa das demandas e medidas 

de desburocratização; 

 Incentivar a produção e o consumo local, estabelecendo mecanismos de valorização 

da economia municipal, urbana e rural; 

 Estabelecer espaços formais de diálogo permanente com o setor produtivo 

constituindo as Câmaras Temáticas (Comércio, Economia Criativa, Agricultura, 

Turismo, Comércio Popular, Indústria) dos segmentos com suas representações, tendo 

mecanismos de interação para definição de prioridades e controle social de metas;  

 Revisão da política municipal de tributos para correção das distorções nas cobranças 

de impostos que oneram e dificultam o funcionamento da economia local; 

 Criação do Programa Cidade Criativa que organizará o conjunto de abordagens e 

implementação de ações e estratégias de organização da economia criativa local, 

numa ação contemporânea de inovação e fomento ao desenvolvimento; 

 Criação do Programa Ilhéus Produtiva, que atuará no apoio a organização produtiva da 

agricultura (urbana e rural), assistência técnica integrada, incentivo a 

agroindustrialização, escoamento e comercialização da produção, fomento a 

organização social (associações) e estruturação para comercialização (cooperativas) 

dos segmentos produtivos e regiões administrativas; 

 Criação do Sistema de Inspeção Municipal, que permitirá a rotulação dos produtos de 

origem animal (leite, carne, ovos, mel) e derivados, produzidos e comercializados no 

município, ampliando a comercialização e garantindo a adequação à legislação 

vigente, com segurança para o consumidor; 

 Qualificação e consolidação dos espaços de comercialização existentes (comércio 

central, feiras, centrais de abastecimento) e planejamento para organização do 

comércio de produtos e serviços em novas áreas (Banco da Vitória, Orla Sul, Orla 

Norte, Distritos) tendo por base a valorização da economia local;  

 Estimular a cadeia produtiva do Turismo com a articulação para promoção do destino 

associado com as ações de urbanização, iluminação, limpeza, infraestrutura de acesso 

e organização da prestação de serviços ao cidadão e ao turista; 

 Fomentar o turismo interno e promover regionalmente o destino com o intuito de 

ampliar e manter o fluxo de visitantes e funcionamento da estrutura produtiva; 

 Definição de calendário festivo oficial e fomento a cultura local, integrando estas 

atividades a dinâmica da economia, com o estabelecimento de mecanismo de apoio, 

fomento e coordenação dos eventos; 

 Executar o Programa Desenvolve com o objetivo de ofertar permanentemente 

capacitação de mão de obra para os diversos segmentos da economia local: comércio, 

turismo, serviços, agropecuária, restaurantes e estímulo aos empreendimentos 

individuais; 



 Estabelecer parceria com as Universidades (UESC e UFSB), SEBRAE e Governos Federal 

e Estadual para incubação dos empreendimentos locais (coletivos e individuais), para 

assistência técnica especializada e organização da oferta de políticas públicas para 

consolidar Ilhéus como espaço diferenciado de valorização do empreendedorismo e 

dinamização da economia local; 

 Criar o Programa Cidade Sustentável, que reunirá todas as iniciativas transversais para 

promoção do desenvolvimento urbano e rural, observando os mecanismos de 

licenciamento, de proteção ao meio ambiente, estímulo a práticas sustentáveis, 

adoção de estratégias de neutralização de carbono, desmatamento evitado, 

recuperação de áreas degradadas, gestão do descarte de resíduos sólidos e efluentes, 

reciclagem e incorporação da estratégia de desenvolvimento do município num 

contexto inovador da economia verde orientado por indicadores a serem pactuados 

no Plano de Metas; 

 


