
PLANO DE GOVERNO  

COLIGAÇÃO AVANÇA ILHÉUS! 

CACÁ PREFEITO 

 

1. APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES GERAIS 

A legislação eleitoral estabelece que os candidatos da chapa majoritária, a prefeito, 

apresentem de forma clara e objetiva (resumida) o plano de governo, contendo os programas 

e as ações propostas para discussão com a sociedade. Neste escopo, foram sistematizadas as 

Diretrizes Gerais, do Programa de Governo, do candidato a Prefeito Cacá Colchões tendo 

como objetivo nortear as futuras ações governamentais. Na construção deste Programa 

a d o t o u -s e  a metodologia, de eixos utilizados pelo Programa de Governo Participativo 

2014, do Estado da Bahia, a qual sintoniza, compatibiliza e articula o plano de governo 

municipal com as Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual.   

Na definição das estratégias dos projetos e ações, priorizou-se a construção de um futuro 

inclusivo, com construção de políticas públicas que visem combater as diversas 

desigualdades e o empobrecimento do município de Ilhéus, bem como promover e ampliar o 

acesso de todos os Ilheenses e visitantes aos serviços públicos essenciais. 

Para a consecução das Diretrizes Gerais, levou-se em consideração alguns princípios 

importantes para nortear as a definição dos programas e ações como segue: 

1 - Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - tendo em vista a grave crise econômica 

generalizada que atingiu o país, bem como, a crise regional em nosso principal eixo produtivo, 

que atingiu agudamente, os Estados e Municípios, e, tendo com o objetivo gerar poupança 

governamental com vistas à realização de contrapartidas em novos investimentos, e, a 

manutenção e a expansão de serviços públicos existentes de responsabilidade do Município de 

Ilhéus; 

2 – Promover a simplificação e eficientização dos procedimentos burocráticos e de gestão, 

reduzindo desperdício de recursos públicos e privados, melhorando a interface com as 

pessoas, servidores públicos, empresários, e demais agentes sociais; 

3 - Melhorar continuamente a qualidade do serviço público disponibilizado a população com 

o objetivo de aumentar a resolutividade das ações governamentais, visando, quando possível, 

prover serviços na localidade onde residem os cidadãos; 

4 – Avançar no processo de transparência na administração pública municipal - com a 

implantação do Conselho Municipal de Políticas Públicas e de Gestão e acompanhamento da 

sociedade civil, empresas e dos cidadãos nas ações governamentais; 

5 - Manter alto nível de credibilidade e confiança na ação governamental para que o 

município seja competitivo e que possa atrair novos investimentos empresariais e públicos; 

6 - Apoiar e auxiliar ações e projetos conjuntos e justapostos entre os entes federativos: 

Federal e estadual e intermunicipal, bem como, junto às organizações da sociedade civil, 



através de medidas que venham a combater o desemprego, a desigualdade social, e que 

descentralizem os serviços públicos de saúde, educação e segurança pública para atendimento 

as comunidades; 

7- Desenvolver ações transversais com visão multidisciplinar nas Políticas Públicas 

Municipais para solução conjunta dos problemas encontrados, objetivando implementar 

projetos e desenvolver ações, no município, que venham melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e comunidades, em detrimento da visão puramente simplista e funcional de política 

pública. 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS POR EIXOS NORTEADORES 

Eixo 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA – EDUCAÇÃO; SAÚDE; 

ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL; ESPORTE E LAZER, CULTURA; DIREITOS HUMANOS, 

SEGURANÇA E CIDADANIA; DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS e HABITAÇÃO. 

Eixo 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; 

DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS PESQUEIROS;  TURISMO; CIÊNCIA E TECNOLOGIA; 

MEIO AMBIENTE e AÇÕES REGIONAIS. 

Eixo 3 - Gestão Pública Democrática, Transparente e Efetiva – PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO; 

GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E EFETIVA; SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM A 

ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA. 

EIXO I – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 

1.   ÁREA DA EDUCAÇÃO: 

• Promover a descentralização administrativa (desconcentração) da gestão da Educação 

municipal; 

• Promover o reajuste anual do Piso Nacional da Educação para todas as classes e 

referências a partir de 2017; 

• Realizar as mudanças de padrão/referência e gratificação de estímulo com base na Lei 

do Estatuto do Magistério e dos Profissionais Técnicos Administrativos, a partir de 

2017; 

• Criar a Gratificação de Melhoria do Ensino – GME que será obtida com o avanço do 

IDEB de toda a unidade escolar –UE, na Avaliação Nacional de Aprendizagem a partir 

de 2017, o que requer que as UE´s façam o planejamento pedagógico inclusivo e de 

todas as disciplinas, além de se verificar conjuntamente quais deficiências e reforços 

para os estudantes; 

• Promover a saúde do trabalhador do Pessoal da Educação com vistas à melhoria da 

qualidade de vida dos servidores e o efetivo combate aos principais agravos que 

atingem este segmento profissional; 

• Implementar cursos de formação destinados a professores e pessoal técnico 

administrativos que visem a melhoria da qualidade dos serviços educacionais e 

técnicos; 



• Criar ou locar Banco de Dados para acompanhar os indicadores da Educação, além de 

controle das freqüências dos alunos e professores; 

• Desenvolver módulos específicos de gestão das unidades escolares e aplicação de 

recursos dos programas do governo federal e estadual; 

• Conectar os sistemas de indicadores e de gestão educacional ao banco de dados geral 

de planejamento municipal. 

• Desenvolver tecnologias para a correção de fluxo para acompanhamento pedagógico 

individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar 

estudantes com rendimento escolar defasado; 

• Assegurar que 80% dos estudantes do ensino fundamental no nível suficiente de 

aprendizado em pelo menos 5 (cinco) anos; 

• Definir indicadores de qualidade e política municipal de avaliação e supervisão para o 

funcionamento da estrutura dirigente, escolas e dos estudantes; 

• Garantir a Educação em Tempo Integral, baseado no Plano Municipal de Educação, em 

pelo menos 30% das Unidades Escolares, até 2019, 30% até 2022, e o restante até 

2025, para os estudantes com ou sem portadores de necessidade especiais, e, também 

verificando a situação daqueles que são beneficiários dos programas como Bolsa 

Família; 

• Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos, direcionando a 

jornada para o efetivo trabalho escolar combinado com as atividades esportivas, 

culturais e de lazer; 

• Implantar o Programa Municipal de Readequação das Unidades Escolares com 

equipamentos múltiplos como: bibliotecas, quadras de esportes, salas de informática, 

refeitórios, cozinhas, banheiros e outros equipamentos para o desenvolvimento de 

escolas de tempo integral, com acessibilidade aos estudantes com alguma necessidade 

especial, bem como cronograma de substituição de unidades escolares locadas para 

rede própria municipal; 

•  Construir creches municipais para inclusão de estudantes na faixa etária dos 4 a 5 

anos; 

• Garantir à alimentação escolar na Rede Municipal de Ensino, com padrões nutricionais 

e cardápios locais, ou, vinculados a cultura dos estudantes, estabelecidos por 

profissionais, além de promover à saúde do escolar que tenham alguma doença, em 

parceria com a Secretaria de Saúde; 

•  Promover a busca ativa de crianças que se evadiram da Rede Municipal de Ensino, 

com o apoio das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social; 

• Estruturar e fortalecer as políticas afirmativas de combate a exclusão social, 

principalmente para aqueles grupos sociais de educandos excluídos ou que sofram 

bullying como: portadores de necessidades especiais, afrodescendentes, indígenas, 

obesos etc, inclusive da importância dos Direitos Humanos na comunidade discente; 

• Ampliar a frota própria municipal de transporte escolar com vistas a atender aos 

bairros que tenham maior taxa de abandono por parte dos estudantes, além de 

promover a inclusão daqueles que tenham necessidades especiais nestes 

equipamentos; 



• Realizar o fórum anual de discussão sobre a qualidade do Ensino com a participação de 

professores, sociedade civil e alunos com a apresentação de projetos e soluções para 

problemas locais, instituindo prêmios e comendas para Professores, Equipe 

Pedagógica e Pessoal Técnico Administrativo. 

• Garantir a ampliação da oferta da educação de Jovens e Adultos, no turno diurno na 

perspectiva inclusiva; 

• Assegurar, em parceria com os Governos Federal e Estadual, a oferta gratuita da 

Educação de Jovens e Adultos a todos que não tiveram acesso à Educação Básica na 

idade própria; 

• Realizar convocações públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos 

promovendo a busca ativa em regime de parceria com os entes governamentais e a 

sociedade civil; 

• Coletar dados para demanda do EJA na cidade e no campo para subsidiar as políticas 

públicas que garanta o acesso e a permanência de jovens, adultos e idosos. 

• Promover ações contínuas de orientação profissional, estágio e primeiro emprego para 

EJA; 

• Articular junto aos órgãos (SESI, SENAI, INSTITUTOS FEDERAIS) para a oferta da 

Educação Profissional com a Educação Profissional com a Educação de Jovens e 

Adultos, através dos programas Federais: PROJOVEM e PRONATEC; 

• Articular, em parceria com os Governos Federal e Estadual, ações com os demais 

segmentos da sociedade civil para instituição da política de Educação Profissional, 

acompanhando os avanços tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos do mundo 

do trabalho. 

 

2. ÁREA DA SAÚDE: 

AÇÕES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2014 A 2017), E, PROJETOS E 

PROPOSTAS PELO CANDIDATO A SOCIEDADE. 

� Ampliar, em relação à meta atingida, de 42%, em 2016, para uma Cobertura 

Populacional das Equipes de Saúde Integral a Família, através da estratégia da RAS – 

Rede de Atenção à Saúde, atingindo o patamar máximo de 70% em 2020; 

� Implantar o Programa Municipal de Requalificação, Readequação, Construção e 

Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Municipal, contando com equipes mínimas 

para o atendimento em Rede de Atenção. Será ampliada a rede física em 55% até 

2020, saindo de 41 Postos de atendimento Primário (PAP), ampliados para 53 Postos 

(Centros, Postos de Saúde e Unidades de Saúde da Família). O Programa de 

Requalificação transformará as unidades existentes em locais acessíveis e que 

permitam a humanização do atendimento das comunidades; 

� Ampliar o Programa Municipal de Acompanhamento da Qualidade do Acesso à Saúde; 

� Manter e ampliar o TELESSAÚDE nas Unidades Básicas de Saúde; 

� Ampliar as Ações do Programa Saúde do Escolar (PSE) nas Equipes de Saúde da Família 

e Escolas do Município, além de criar o Programa Municipal de Atendimento à Criança 

e o Adolescente, no SILOS – Sistema Local de Saúde, atendendo a população dos 4 aos 

18 anos; 



� Ampliar a cobertura populacional atingida com programa de saúde bucal tendo 

atingindo como meta 70% de cobertura dos que necessitam do referido programa, em 

2020; 

� Implantar Programas de prevenção e promoção da alimentação saudável nas Redes de 

Atenção Primária de Saúde com o apoio dos Órgãos governamentais/não 

governamentais e Universidades, inclusive nas escolas; 

� Ampliar a cobertura vacinal no município fornecendo em quantidades necessárias de 

imunobiológicos para o combate de endemias e pandemias; 

� Promover o Fórum Municipal de Avaliação de Políticas Públicas de Atenção Primária de 

Saúde para proceder aos ajustes com o Conselho de Saúde, Sociedade Civil organizada, 

lideranças comunitárias e população em geral, a ser realizada anualmente; 

� Ampliar e desenvolver o Programa Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) com 

as seguintes especialidades: Hebiatria, Ginecologia, Obstetrícia, Endocrinologia, 

Mastologia, Oncologia e Geriatria, bem como equipe multidisciplinar atacando as 

questões nutricionais, psicológicas e de fisioterapia, com vistas a combater as 

principais causas de mortalidade nas mulheres e melhorando a qualidade de vida, 

através da implantação do Centro de Atenção à Saúde da Mulher; 

� Implantar o Programa Integral de Saúde do Homem com especialidades de: Hebiatria, 

Urologia, Endrocrinologia, Oncologia e Geriatria, bem como equipe multidisciplinar 

atacando as questões nutricionais, psicológicas e de fisioterapia, com vistas a 

combater as principais causas de mortalidade nos homens e melhorar a qualidade de 

vida, através da implantação do Centro de Atenção à Saúde do Homem; 

� Ampliar o Programa Melhor em Casa com mais 2 (duas) equipes multidisciplinares, 

além das atuais, com a ampliação do atendimento domiciliar; 

� Desenvolver as RAS – Rede de Atenção Primária à Saúde com aquisição de veículos e 

equipamentos para o atendimento domiciliar, principalmente para a população dos 

distritos e bairros de difícil acesso, através de calendários de visitação, além de 

adquirir softwares que permitam o acesso através de celulares, internet e demais 

formas de conectividade para a ampliação da rede de cobertura e informação em 

saúde, com prontuários eletrônicos e sistemas que informem ao usuário datas de 

consultas, marcações e remarcações na Rede de Atenção Primária. 

� Criar e Implantar Unidade Hospitalar Materno Infantil. Compreendendo atendimento 

para as mães e recém-nascidos. Serão utilizadas as instalações físicas do Hospital 

Regional, após a inauguração do Hospital Regional do Cacau; 

� Criar Policlínicas Municipais das Zonas Oeste (Teotônio Vilela) e Norte (Posto Sarah 

Kubistchek); 

� Ampliar o Laboratório Municipal instalado no antigo CESP – Centro Estadual de Saúde 

Pública, para atender procedimentos não contratualizados pelos Laboratórios 

conveniados; 



� Manter e Ampliar o atendimento de saúde nos Distritos, Vilas e Povoados com a Saúde 

Itinerante. 

 

3. ÁREA DA ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL: 

� Promover a descentralização (desconcentração) do Fundo Municipal de Assistência 

Social, para atender as normas da Gestão Plena do SUAS. 

� Construir política municipal de recursos humanos visando traçar o perfil do servidor da 

assistência social, bem como a constituição e composição de equipes, atributos e 

qualificações necessárias às ações de planejamento, formulação, execução, 

assessoramento, monitoramento e avaliação dos serviços, programas, projetos e 

benefícios, do sistema de informação e do atendimento aos usuários desta política, 

objetivando a não precarização das condições de trabalho e do atendimento à 

população; 

� Integrar e alimentar o sistema de informação possibilitando aos profissionais da rede 

sócio assistencial visualizar e conhecer a oferta de serviços disponíveis na rede 

municipal, acompanhar as metas e os índices correspondentes aos programas, 

projetos ou serviços que executam, visando a readequação e/ou estratégias de 

aprimoramento da gestão; 

� Equipar as unidades prestadoras dos serviços sócio-assistenciais com equipamentos 

permanentes (computador, data show, DVD, som, caixa amplificada, microfone, 

máquinas fotográficas, geladeira, etc), insumos, materiais didáticos e pedagógicos 

adequados ao nível cultural dos usuários, de forma a agregar valor aos trabalhos 

realizados com vista a melhoria da qualidade dos serviços e resultados para atingir as 

metas do SUAS; 

� Estruturar e fortalecer as políticas afirmativas de combate a exclusão social, 

principalmente para aqueles grupos sociais excluídos ou que sofram bullying como: 

portadores com deficiência, afrodescendentes, LGBT, indígenas, etc, fomentando a 

importância dos Direitos Humanos; 

� Articular ações com os poderes públicos e demais segmentos da sociedade civil 

visando o estímulo à transversalidade e complementariedade das políticas públicas de 

Assistência Social no município, garantindo canais de diálogo entre os entes públicos, 

suas instituições, sociedade civil e setor empresarial para a criação e execução de 

ações integradas de desenvolvimento econômico, social e sustentável que fortaleçam 

as vocações locais e as potencialidades municipais, a participação e o controle social, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida da população e consequentemente 

melhorando o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano em Ilhéus. 

� Implantar o Restaurante Popular e do Projeto Mamãe.com; 

� Construir a casa do idoso ( Centro de Apoio ao Idoso) e implantar o Projeto Vida Ativa; 

� Implantar o Programa Emergencial de Bolsa Cidadania para combate ao Desemprego. 

A Bolsa será no valor de R$440,00 para meio turno de trabalho, onde os cadastrados 

também serão capacitados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Em 2017 serão 

500 cadastrados, sendo 250 a cada semestre. O participante ficará no programa por 

apenas seis meses, sendo obrigada a freqüência nos cursos de capacitação. 

 

 



4. ESPORTE E LAZER: 

 

� Realizar os jogos estudantis (escolas, colégios) municipais e estaduais. 

� Realizar os jogos estudantis para as pessoas portadoras de necessidades especiais e 

com dificuldades de locomoção. 

� Construir ou readequar a infraestrutura esportiva nas escolas municipais. 

� Adequar a infraestrutura esportiva para a prática desportiva de pessoas portadoras de 

necessidades especiais 

� Incentivar a gestão participativa para o desenvolvimento do esporte na rede escolar 

� Executar o programa de esporte estudantil 

� Capacitar professores, corpo pedagógico e estudantes em atividades esportivas. 

� Realizar os jogos indígenas; 

� Realizar os jogos do campo; 

� Instalar ou readequar quadras poliesportivas, campos de futebol e outros aparelhos 

esportivos e de lazer na zona rural e em comunidades tradicionais destinados à prática 

de atividades físicas; 

� Apoiar tecnicamente e institucionalmente as organizações e instituições do esporte 

amador para sua organização e gestão 

� Disponibilizar espaços e equipamentos esportivos para a prática desportiva e para o 

desenvolvimento de programas, projetos e eventos esportivos 

� Fomentar escolinhas de iniciação ao esporte e de aperfeiçoamento de diferentes 

modalidades esportivas 

� Realizar oficinas e cursos de curta duração para monitores e treinadores de diferentes 

modalidades esportivas 

� Realizar torneios, campeonatos, jogos e festivais de lazer esportivo 

� Realizar torneios, campeonatos, jogos e festivais de lazer esportivo em paisagens 

naturais; 

� Promover torneios e campeonatos de esportes radicais (surf, bicicross, bodyboard, 

kitesurf, artes marciais, pesca esportiva, esportes náuticos, e outras modalidades 

esportivas 

� Realizar torneios com campeonatos de futebol de campo e futsal 

 

5. ÁREA DA CULTURA: 

 

� Fortalecimento da Identidade cultural e diálogo intercultural; 

� Promover as Culturas populares e tradicionais; 

� Identificação e inclusão dos diversos ramos e cadeias produtivas da cultura e das artes 

no projeto de desenvolvimento econômico e social de Ilhéus.  

� Estabelecimento de políticas de sustentabilidade de produtores, artistas e 

distribuidores de produtos culturais; 

� Divulgação dos produtos culturais ilheenses em feiras, festivais e mostras, nacionais e 

internacionais.  

� Inclusão da produção artística e das manifestações culturais nos roteiros turísticos do 

município.  

� Estímulo ao cooperativismo e empreendedorismo entre artistas e produtores.  



� Ampliar o Programa de Incentivo à Leitura e a Rede de Bibliotecas Comunitárias 

� Estimular o acesso dos estudantes e professores aos equipamentos culturais do 

município. 

� Apoio e qualificação para artistas, produtores e gestores culturais 

� Implantar o Complexo Cultural Porto das Artes de Ilhéus 

� Preservar e restaurar, com o apoio dos Governos Federal e estadual, os sítios e 

espaços sagrados das religiões afro-brasileiras promovendo o seu reconhecimento e 

legalização fundiária; 

� Promover e manter o Memorial da Cultura Negra e Indígena do município de Ilhéus, 

em parceria com as Secretarias de Cultura e de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, 

criando espaços para exposição artística e cultural, bem como fortalecendo os blocos 

afros com apoio técnico e capacitação para que as suas entidades possam participar 

de editais na área de cultura, nos Governos Federal e Estadual; 

� Apoiar, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Justiça e 

Cidadania, as iniciativas de valorização da cultura indígena com a revitalização do 

Centro de Cultura em Olivença, como estratégia da cultura tradicional. 

 

6. ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E CIDADANIA: 

� Apoiar e implantar, em convênio com o Estado da Bahia, a construção de abrigopara a 

pessoa idosa; 

� Implantar o Programa Melhor Idade de Ilhéus com o objetivo de Promover ações 

transversais para atendimento de Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Cultura 

para a população idosa do município de Ilhéus; 

� Promover, no município de Ilhéus, a busca ativa e medidas de estímuloà demanda de 

pessoas com deficiência para participar de cursos do PRONATEC e demais programas 

federais e estaduais de empregabilidade; 

� Promover o cadastro e acompanhamento da população ilheense que moram na rua; 

� Apoiar e participar, em parceria ou convênio com o Governo do Estado da Bahia, do 

Programa Bahia Acolhe que congrega ações de assistência social e inclusão, de pessoas 

que moram na Rua (PSR); 

� Estabelecer, em conjunto com as demais esferas de Governo, as prioridades para as 

PSR – População em Situação de Rua em projetos de interesse social, através dos 

cadastros de acompanhamento municipal; 

� Estabelecer parceria com o Governo Estadual, através de termo de adesão, para a 

constituição do sistema municipal para a prevenção, redução de danos e combates ao 

uso de drogas, em parceria com o conselho municipal de combate às Drogas; 

� Participar, em parceria com o Governo do Estado, da “Rede de Proteção e Combate à 

Violência contra a População LGBT”, articulando estrategicamente atores 

governamentais, universidades e sociedade civil na consecução de medidas voltadas a 

reversão deste fenômeno e à garantia de direitos deste segmento populacional; 

� Articular e participar, em convênio com os Governos Federal, do Estado e Universidade 

Estadual de Santa Cruz, do processo de inclusão social e produtiva das mulheres por 

meio da assistência técnica e extensão rural, do acesso ao crédito e do apoio ao 



empreendedorismo, ao associativismo, ao cooperativismo e à comercialização, como 

fomento a práticas de economia solidária; 

� Ampliar a oferta de equipamentos públicos como creches, lavanderias e restaurantes 

principalmente para o público feminino, nas áreas - urbana e rural; 

� Enfrentar, conjuntamente com os Governos Federal e Estadual, a questão da violência 

contra a mulher com a implementação de políticas públicas específicas e por meio da 

criação de programas e projetos de combate à violência contra a mulher, o racismo, o 

sexismo, a lesbofobia e transfobia, e a sensibilização em gênero e cidadania feminina 

para os gestores e agentes públicos, principalmente nas Unidades Escolares e Postos 

de Saúde municipais; 

� Promover e auxiliar na expansão, através de busca ativa de jovens, no município, a 

participação no Projeto Agente Jovem; 

� Promover e auxiliar na implantação, através de busca ativa de jovens, no município, a 

participação no Programa Escola Fábrica; 

� Promover e Participar do Programa Juventude e Meio Ambiente, através de busca 

ativa na sede e distritos; 

� Promover a busca ativa de jovens, no município, a participar do Programa Saberes da 

Terra; 

� Promover, em setembro, o Festival Municipal da Juventude onde serão realizados 

intercolegiais, show musicais e um grande número de ações para a juventude no mês 

de setembro, coincidindo com a estação da Primavera. 

� Promover, conjuntamente, e em convênio, através da articulação com os Governos 

Federal e Estadual, o apoio nos processos de assistência técnica urbana, ampliando a 

cobertura das Unidades de Inclusão Sócio-produtiva (UNIS) e Centros Públicos de 

Economia Solidária (CPs); 

� Estimular, no município de Ilhéus, em parceria com os Governos Federal e Estadual, a 

criação de Empregos Verdes, através da indústria da biodiversidade e Unidade de 

Beneficiamento de Produtos Agrícolas de uso médico e de beleza; 

 

7. ÁREA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  SERVIÇOS URBANOS: 

� Defender a criação da região metropolitana do sul da Bahia;  

� Revisar o Plano Diretor Urbano adequando-o aos projetos estruturantes do Porto Sul, 

duplicação da Rodovia Ilhéus e Itabuna e programas habitacionais de interesse social; 

� Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana contendo: 

a. Programa de hierarquização do Sistema Viário; 

b. Programa de ciclovias, ciclofaixas e ciclotrechos; 

c. Programa de recuperação de calçadas e passeios. 

d. Implantar a alça, após a ponte Ilhéus pontal, ligando a Rua Amélia Nunes 

(antiga rua das Oficinas) à   Av. Coronel Pessoa; 

e. Defender a construção da nova ponte ligando a zona sul a Avenida dois de 

Julho, (obra sendo retomada pelo Governo do Estado) 



� Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico contendo: 

a. Programa de abastecimento de água; 

b. Programa de esgotamento sanitário;  

c. Programa de Macro-drenagem para o centro e Bairros 

d. Programa de drenagem de águas pluviais; 

e. Programa de destino dos resíduos sólidos. 

f.  Implantar esgotamento Sanitário da Zona Sul em parceria com os Governos 

Federal e Estadual. 

� Projeto Viva o Morro 

a. Fortalecimento do projeto com aportes de recursos visando intervenções 

nas áreas de risco apontadas pela Defesa Civil, com a construção de 

contenção de encostas, passeios, escadarias, drenagem e pavimentação; 

b. Recuperação ambiental das encostas com o plantio e replantio de árvores. 

c. Programas periódicos com as comunidades da importância de conservação 

das encostas e dos cursos d’águas, interligação com as universidades para 

melhor gerencia dos programas educativos e conhecimento dos tipos de 

risco gerados por ocupações irregulares das encostas. 

d. Recurso exclusivo para compras de materiais de assistência em situações de 

emergência a exemplo de: Lonas, equipes para retirada de resíduas dos 

fundos das residências e serviços de maquinários para retirada dos 

materiais das vias e logradouros que deslizam nos períodos de chuvas. 

� Elaborar programa de pavimentação asfáltica/paralelo e manutenção de ruas e 

praças na sede e nos distritos. 

� Elaborar programa de Eficientização do serviço Coleta de Lixo, sede e distritos. 

� Criar programa ILUMINA ILHÉUS na sede e distritos, incluindo eficiência da 

iluminação pública e o uso de energias alternativas. 

� Elaborar o plano de contingência esse plano para qualificar os serviços e garantir a 

sua eficiência compartilhando  com a comunidade de resilientes, com baixos riscos 

de desastres causados por fenômenos naturais. 

� Criar programa para atender as áreas de risco, com treinamento para equipes de 

Defesa Civil curso de gestão das áreas de risco aberto para a comunidade; 

contendo  sistema de alarme e comunicação, de emergência, para atendimento da 

população em situações de riscos de alagamentos e escorregamentos de terra e 

equipar a Defesa Civil, com veiculo próprio  para atuar nas diversas áreas da cidade 

com maior segurança e eficiência.  



8. ÁREA DA HABITAÇÃO: 

 

� Elaborar o Plano da Habitação de Interesse Social–PLIHS contendo: 

a. Programa de Regularização Fundiária – Projeto Casa Legal; 

Implantar, com o apoio do Ministério das Cidades, o Programa de regularização 

fundiária Municipal – Casa Legal, em áreas de propriedade do município, 

principalmente, nas áreas de habitação de Interesse Social definidas no Plano Diretor 

Urbano, bem como áreas de aforamento e laudêmios e concessões do Município; 

� Programa de construção de Habitação de Interesse Social; 

Construção de mais 5.000 unidades habitacionais em áreas de interesse social através 

dos diversos programas do Ministério das Cidades, visando reduzir o déficit 

habitacional em 50% até 2020; 

� Apoiar a construção de 1.500 unidades habitacionais nos Distritos, em parceria com 

entidades sem fins lucrativos; 

� Estruturar as localidades de interesse social para a construção de unidades            
habitacionais com a infra-estrutura preconizada nos programas federais. 
 

� Programa de melhorias de unidades habitacionais inadequadas. 

Implantar o Programa Municipal de Melhorias Habitacionais de Unidades em 

inadequadas – Boa Morada, atendendo prioritariamente as casas sem banheiros da 

sede e dos distritos; 

� Apoiar a construção de habitações de interesse de mercado. 

 

EIXO II – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

1. DESENVOLVIMENTO RURAL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS: 

 

� Promover o Arranjo Produtivo Local com o apoio à agroindustrialização do Cacau 

Orgânico para o Chocolate; 

� Promover a Assistência Técnica e Extensão Rural apoiando a Agricultura Familiar; 

� Promover o arranjo produtivo local com o apoio à Industrialização de produtos de 

beleza ecológicos e com potencial farmacológico – Indústria da Biodiversidade; 

� Apoiar à agroindustrialização da Cadeia Produtiva da Mandioca com apelo 

socioambiental, principalmente nas comunidades tradicionais;  

� Implantação de Unidade de Beneficiamento do Coco para distribuição de adubo 

natural. 

� Implantação de unidade de beneficiamento para os produtos da aquicultura e 

maricultura social, de pequenos produtores e agricultores familiares; 

� Desenvolver e articular junto ao Governo do Estado, a prorrogação da isenção fiscal 

para o Polo de Informática de Ilhéus; 



� Solicitar em conjunto com a Associação vinculada ao Polo de Informatica, junto ao 

Governo do Estado, a requalificação urbana do Distrito Industrial do Iguape; 

� Apoiar o Polo de Informática de Ilhéus, com a busca ativa de empresa âncora deste 

importante eixo econômico local; 

� Fortalecimento do Polo de Informática do Município de Ilhéus conectadas ao Projeto 

Cidade Digital vinculado a novas tecnologias (hardware e sofware); 

� Implantação do Distrito Municipal Industrial com a possibilidade de instalação de cem 

novas empresas (indústrias); 

� Implantação do Polo Multissetorial Logístico de Ilhéus na Estrada Ilhéus/Itabuna, na 

proximidade da BR-101; 

� Desenvolver e definir com o SEBRAE, CDL e ACI, o calendário institucional de 

promoções e campanhas, principalmente: no Natal, tríplice com os dias das Mães, dos 

pais e dos namorados, com vistas a promover as ações do comércio local; 

� Promover o Shopping de ruas do comércio local da Marques de Paranaguá; 

� Apoiar, com a liberação de espaços públicos, eventos relacionados ao Comércio Local; 

� Promover cursos de capacitação em Compras Governamentais para os empresários 

locais; 

� Promover junto ao CDL e Associação Comercial de Ilhéus cursos de capacitação em 

Administração Financeira, Marketing de Serviços e Noções de Higiene e Saúde, com 

vistas a aperfeiçoar os comerciantes; 

� Promover junto ao Sindicato dos Comerciários cursos de capacitação em Qualidade no 

Atendimento ao Consumidor, Custos e Formação de Preço, Marketing de Serviços, 

com vistas a aperfeiçoar os comerciários; 

� Reformar a Central de Abastecimento do Malhado - CAM, através de parceria com a 

CONDER/CAR e Ministério da Agricultura, e que devido ao custo será dividida em três 

etapas: primeiro Pavilhão, após o segundo, e, por fim, o fechamento do canal do 

Malhado, transformando-o em estacionamento; 

� Desenvolver parcerias públicas e privadas para a gestão social da CAM; 

� Realizar a primeira feira do microempreendedor locaL. 

2. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO; 

� Revitalizar, através de Parceria Pública e Privada, a Avenida Soares Lopes incluindo a 

construção de Pavilhão de Feira, Mercado de Artesanato, Restaurantes, e, FastFood´s 

etc.; 

� Fomentar a atividade turística com a promoção de eventos culturais, de negócio e de 
lazer, fortalecendo o destino turístico de Ilhéus, com a captação de eventos 
nacionais/internacionais; 



� Estruturar e divulgar o calendário de festivais e festas, tais como: réveillon popular, 
Puxada do Mastro em Olivença, festim gastronômico Sabores de São Jorge dos Ilhéus, 
Carnaval antecipado, Aleluia Ilhéus, São João é na Praia, e, Festival do Cacau e do 
Chocolate. 

� Implantação/Remodelagem do Museu da Capitânia, Museu do Cacau e os Museus do 
Mar e da Mata, com o Oceanário Virtual como instrumento do turismo ambiental, de 
cultura e lazer; 

� Revitalizar o Centro Histórico com a implantação do projeto quarterão Jorge Amado 
com a instalação do Museu da Capitânia no Paço Municipal, e apoio ao Museu do 
Cacau; 

� Revitalizar e estruturar os Sitios Históricos do Rio de Engenho e de Rio do Braço, 
estancia hidromineral de olivença e lagoa encantada em Parcerias com a iniiciativa 
Privada; 

� Participar de eventos, encontros regionais, estaduais e nacionais para divulgação de 
Ilhéus. 

 

3. ÁREA DO MEIO MAMBIENTE E URBANISMO: 
 

� Elaborar o Plano Municipal de Turismo, do Plano Municipal de Saneamento, do Plano 

Municipal de Mobilidade, do Plano Municipal de Adequação do Plano Diretor 

Municipal, do Plano Municipal de Regularização Fundiária; 

� Fortalecer o Ciclo Econômico local nos bolsões de habitação de interesse social, 

localizados radialmente ao centro de ilhéus com perfil rural-urbano. 

� Implantar o Pagamento Por Serviços Ambientais - PSA no Município de Ilhéus 

� Manter o Programa Retalhos Criativos da Fundação Maramata; 

� Programa de Educação e Percepção Ambiental - Maramata nas Escolas; 

� Apoiar o Museu do Mar e o Oceanário Digital; 

� Ampliar o Projeto Meninos Guerreiros – Educação Ambiental para Crianças e Jovens; 

� Manter a Estação Metereológica da Maramata; 

� Promover a realização de Mini Cursos de Educação Ambiental nas comunidades 

carentes; 

� Promover, em parceria com a Secretaria de Turismo, a utilização sustentável do 

Parque da Boa Esperança, como estratégia de turismo ambiental, com a estruturação e 

equipamentos para visitação; 

 

4. AÇÕES REGIONAIS: 

� Requalificação asfáltica e manutenção de estradas dos Distritos do município com o 

objetivo de melhorar o deslocamento de pessoal e da produção agrícola do município; 



a. Adquirir de Patrulha Mecânica para os Distritos e Povoados uma para Zona Sul 

e Norte. 

b. Asfaltar as ruas principais e de acesso aos Distritos do Município, sendo 

programados de 2017 a 2020, com uma meta de quarenta quilômetros de 

pavimentação asfáltica; 

c. Melhoria e serviços de terraplanagem com cascalhamento de estradas vicinais; 

d. Instalar abrigos de ônibus nos distritos e povoados.  

 

� Fortalecer a Agricultura, Pesca e Aquicultura (água doce e marinha) reforçando a 

renda também com a criação de abelhas (apicultura), em parceria com a Bahiapesca e 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca; 

� Apoiar as feiras da agricultura familiar no interior; 

� Implantar Sistemas de Abastecimento d’água nas comunidades do interior; 

� Implantar no Distrito de Banco Central – Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Com 

Transporte Escolar;  

� Encampar a luta do Distrito de Sambaituba para implantação do Ensino Médio junto ao 

Governo do Estado; 

� Incentivar ao Esporte criando o torneio inter-interior e revitalizar das áreas de esporte 

no interior; 

� Aperfeiçoar e manter através do RAS – Rede de Atenção à Saúde, o programa de 

Saúde da Família do Interior; 

� implantar Internet para os distritos através da rede via wifi via satélite do interior; 

� Solicitar a Implantação de Torre de Celular da Oi em Sambaituba. 

� Promover a adequação de Unidades Habitacionais sem banheiro ou esgotamento em 

parceria com a Sociedade Civil; 

� Apoiar as entidades sem fins lucrativos para a construção de Habitações Rurais nos 

Distritos. 

EIXO III – GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E EFETIVA 

� Adquirir ou locar Sistema de Acompanhamento de Indicadores socioeconômicos do 

município de Ilhéus e de Elaboração do Plano Plurianual com consultas pela internet e 

envio de propostas, bem como mecanismos de avaliação e controle das ações 

governamentais, principalmente as que foram definidas no PPA Participativo; 

� Encaminhar Projeto de Lei criando o Planejamento Participativo com a formação de 

conselhos locais e distritais, e escolha dos delegados para a discussão do Território e 

temas, e o processo de consolidação das propostas regionais e temáticas; 

� Implantar o PPA Participativo com os Conselhos Locais, Distritais e Temáticos, com o 

ciclo de palestras e discussões de Fevereiro a Julho, e sistematização e envio ao Poder 

Legislativo em Agosto/2017, para viger de 2018 a 2021; 

� Apoiar a elaboração, em conjunto com as demais Secretarias, os Planos Municipais, 

Revisões de Planos, Projetos e Diretrizes Governamentais; 

� Implantar uma Política de Valorização do Servidor Público Municipal 

 

• Aprovar o Plano de Cargos e Salários para todos os servidores municipais; 



• Promover o ingresso de servidores mediante concurso público, de forma 

responsável, priorizando a alocação estratégica de recursos humanos aos 

órgãos responsáveis pelos programas e projetos prioritários; 

• Dotar o Setor de Medicina e Segurança do Trabalho como referência no 

Estado; 

• Melhorar a Guarda Municipal de Ilhéus de estrutura para contribuir com a 

segurança dos cidadãos; 

• Ampliar o Setor de Salva-vidas com equipamentos que ofereçam agilidade e 

segurança às vítimas e servidores; 

• Estabelecer a qualificação permanente de agentes públicos a serviço da 

administração municipal, buscando parceria de escolas de governos estaduais 

e federais, com foco no desenvolvimento das seguintes competências: a) 

planejamento governamental; b) elaboração e gestão de projetos; c) 

atendimento ao público; d) licitação e gestão de contratos; e) celebração, 

execução e prestação de contas de convênios; 

• Identificar talentos gerenciais entre os servidores da administração para 

coordenar a implementação de projetos prioritários. 

 

� Estruturação das unidades do Município 

 

• Ampliar o Centro Administrativo – sede do Governo Municipal – no bairro da 

Conquista, para instalação das diversas secretarias, com recursos advindos de 

Recursos Próprios e de Convênios centralizando o atendimento ao cidadão; 

• Dotar o Município do Arquivo Público Municipal, alocando estrutura física 

suficiente para consulta pública diariamente; 

• Criar um almoxarifado Central para o controle eficiente das compras do 

governo; 

• Implantar um serviço de segurança em todas as unidades de atendimento, 

para dar tranquilidade aos servidores e munícipes; 

• Lançar um Plano de Estruturação da Rede das Unidades Municipais, 

oferecendo uma melhor qualidade de acesso a internet, com um efetivo 

planejamento de melhoria da rede interna e externa e de softwares que 

ofereçam eficiência no serviço público; 

• Ampliar o procedimento de digitalização de todos os documentos públicos, 

com a implantação do Processo Eletrônico no Município de Ilhéus, com 

parceria com órgãos estaduais e federais. 

 

� Transparência 

 

• Criar Comitê Especial de Monitoramento para: a) promover o alinhamento dos 

órgãos setoriais em torno das prioridades de governo; e b) avaliar o 

desempenho dos programas e projetos prioritários, com encaminhamento das 

providências necessárias à superação de restrições a sua execução, prestando 



contas à sociedade do encaminhamento das prioridades elencadas dentro do 

programa de governo; 

• Ampliar a Transparência Municipal, elevando o Município de Ilhéus à primeira 

colocação no Estado da Bahia e no Brasil, realizando audiências públicas 

setoriais para estimular o cidadão a fiscalizar as ações do governo, em parceria 

com os Conselhos Municipais. 

 

� Regularização de áreas urbanas 

 

• Viabilização de assinatura de Termo de Adesão com a União Federal para a 

transferência da gestão das praias marítimas urbanas, inclusive as áreas de bens 

de uso comum com exploração econômica, com o fim de regularizar ocupações e 

elaborar os projetos fundamentais para o turismo e geração do emprego e renda, 

com parcerias com as empresas privadas que pretendam investir no Município de 

Ilhéus. 

 

 

� Gestão Pública e Serviços Públicos de Qualidade 

• Implantar os Centros Administrativos Regionais – CAR, nas Zonas Sul, Norte e 

Oeste com vistas à melhoria e descentralização de serviços públicos como: 

matrículas, marcação de exames, solicitação de documentação e demais serviços 

de apoio ao cidadão; 

• Implantar o Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC Municipal Jorge Amado, 

bem como o Portal de Serviços Públicos Municipais, com todos os serviços 

disponíveis nas mais diversas áreas como administração, saúde, educação, 

assistência social, obras, tributos municipais, para facilitar o atendimento aos 

munícipes de serviços comumente utilizados; 

• Implantar o Programa de Qualidade de Atendimento no Serviço Público; 

• Estruturar, com o apoio do Conselho de Gestão e Políticas Públicas em parceria 

com a Sociedade Civil, o Observatório de Qualidade do Serviço Público com vistas 

a melhoria contínua dos serviços colocados à disposição da comunidade. 

• Implantar o Programa de Eficientização Administrativa com o objetivo de dar 

celeridade nos processos de compras e serviços contínuos, de baixa a média 

complexidade, através de rotinas e manuais administrativas, bem como pareceres 

normativos emitidos pela Procuradoria; 

• Criar o E-CI (Comunicação Interna Eletrônica) e o E-PADM (Processo Administrativo 

digital), através de assinaturas digitais dos responsáveis, com vistas a redução de 

papel (consciência ambiental), eficientização da gestão e redução de extravio de 

documentos; 

• Dotar as unidades administrativas de computadores e terminais de atendimento 

para verificação de processos e demais documentos para os contribuintes e 

demais cidadãos; 

 


