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Decreto n.  12, de 11 de março de 2022. 

 

Institui o Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor 

do Município de Ilhéus.  

 

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso VII e art. 232, incisos IV e V da Lei Orgânica do 

Município de Ilhéus e,  

 

CONSIDERANDO que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento 

municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Diretor, consubstanciado nas políticas, diretrizes e nos 

seus instrumentos, tem por objetivo realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade, garantir o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes; 

 

CONSIDERANDO as disposições sobre participação e controle social, previstas na Lei 

Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e nas Resoluções do Conselho Nacional das 

Cidades, especialmente os artigos 4º ao 10 da Resolução nº 25; 

 

DECRETA:  

 

Art.1º Fica regulamentado o Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus, 

aprovado por meio da Lei Municipal nº 3.265, de 29 de novembro de 2006. 

 

Art.2º São objetivos do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus: 

I - garantir a efetiva participação da população e o exercício do controle social, a ser 

realizado pelos cidadãos e entidades representativas de diferentes segmentos da sociedade; 

II - promover um processo educativo que incentive e capacite os cidadãos a participar dos 

processos decisórios relativos ao planejamento e gestão do território; 

III - efetivar um processo democrático que seja apto a criar pactos sociais em busca do 

desenvolvimento municipal integrado e planejado; 

IV - fomentar a transparência nos processos de planejamento e gestão da Política Urbana 

Municipal. 

 

Art.3º O Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus, em sede do Poder 

Executivo Municipal, é conformado pelas seguintes etapas: 

I - Abertura, articulação e institucionalização do processo; 

II - Elaboração do Diagnóstico Municipal, com rodada participativa; 
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III - Elaboração de propostas de ordenamento territorial e políticas setoriais, com rodada 

participativa; 

IV - Elaboração da minuta de lei do Plano Diretor de Ilhéus, com rodada participativa; 

V - Envio do Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal. 

Parágrafo único. Uma vez enviado o Projeto de Lei do Plano Diretor de Ilhéus para o Poder 

Legislativo Municipal, este deverá conduzir o processo de discussões públicas conforme regramentos 

próprios. 

 

CAPÍTULO II 

DO ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Art.4º A participação, engajamento e exercício do controle social pela população de Ilhéus são 

requisitos fundamentais do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor e deverão serão 

assegurados durante todas as etapas de trabalho mediante: 

I - a observância da ampla comunicação e informação pública, em linguagem acessível, 

através de diferentes meios de comunicação social de massa disponíveis, como folders, cartazes, 

cartilhas, banners, spots para rádio, entre outros; 

II - a disponibilização pública dos estudos e propostas para o Plano Diretor em local físico 

e portal eletrônico de fácil acesso à população; 

III - a divulgação dos resultados dos debates participativos e das principais propostas 

levantadas; 

IV - a garantia da diversidade do público, assegurando que os diferentes estratos sociais e 

econômicos da sociedade sejam ouvidos;  

V - a garantia de que todos os presentes nas atividades públicas participativas possam 

manifestar suas opiniões, independente de comprovação de residência ou qualquer outra condição. 

 

Art.5º Visando realizar os objetivos do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de 

Ilhéus, são definidas as seguintes estratégias participativas:   

I - Audiências Públicas; 

II - Oficinas Participativas; 

III - Espaço Plano Diretor; 

IV - Consulta Cidadã, em modalidade eletrônica e física; 

V - Uso de ferramentas eletrônicas de comunicação direta com a população; 

VI - Reuniões com grupos temáticos. 

Seção I 

Das Audiências Públicas 

Art.6º As Audiências Públicas do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus têm 

por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar as propostas de conteúdo do Plano 

Diretor. 

 

Art.7º As Audiências Públicas deverão atender às disposições da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto 

da Cidade e das Resoluções do Conselho das Cidades, visando assegurar o direito à participação no 

planejamento e gestão territorial, em especial: 
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I - serem convocadas por edital publicado no Diário Oficial ou em jornal de grande 

circulação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência; 

II - serem conduzidas pelo Poder Público Municipal que, após a exposição de conteúdo, 

deverá assegurar a oportunidade de manifestação dos presentes; 

III - serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria da população, 

indistintamente; 

IV - garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de opinião dos 

participantes; 

V - serem registradas por meio de ata, cujo conteúdo deverá ser apensado ao projeto de 

lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

Seção II 

Das Oficinas Participativas 

Art.8º As oficinas participativas são canais de debate e formação de lideranças e/ou representantes 

dos movimentos sociais, entidades e setores sociais organizados acerca dos temas relacionados ao 

Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus, em especial: 

I - a leitura comunitária municipal; 

II - a proposta de ordenamento territorial; 

 

Art.9º As oficinas participativas poderão ser organizadas a partir do território ou de temas, e ainda:  

I - serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria das lideranças e 

representantes, indistintamente; 

II - garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de opinião dos 

participantes; 

III - serem registradas por meio de ata. 

 

Art.10º As lideranças e/ou representantes convidados acompanham todas as oficinas, 

possibilitando assim, continuidade e organicidade do processo participativo e nas contribuições ao 

longo de toda a Revisão do Plano Diretor de Ilhéus. 

Seção III 

Do Espaço Plano Diretor 

Art.11 O Espaço Plano Diretor é um local acessível à população, no qual deverão estar 

disponíveis todas as informações, documentos e cronogramas referentes ao Processo Participativo 

de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus para consulta e esclarecimentos. 

§1º O Espaço Plano Diretor será localizado na Rua Santos Dumont, sem número, no 4º 

andar, do Anexo de Secretarias da Prefeitura Municipal de Ilhéus. 

§2º Os documentos disponibilizados no Espaço Plano Diretor deverão ser constantemente 

atualizados pelos membros do Comitê Técnico com apoio do Núcleo Gestor Participativo, até a 

entrega, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei do Plano Diretor ao Poder Legislativo. 

§3º Os estudos e documentos técnicos disponibilizados por meios físicos no Espaço Plano 

Diretor também poderão ser disponibilizados por meios eletrônicos. 

Seção IV 

Da Consulta Cidadã 
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Art.12 A Consulta Cidadã é um instrumento de consulta direta à população por meio de 

formulários físicos ou eletrônicos referente às propostas técnicas apresentadas ao longo, no mínimo, 

das etapas de:  

I - Diagnóstico municipal; 

II - Elaboração de propostas de ordenamento territorial; 

III - Elaboração da minuta de Plano Diretor. 

Seção V  

Das ferramentas eletrônicas de comunicação direta com a população 

Art.13 Visando facilitar e agilizar os processos de engajamento e mobilização social, poderão 

ser utilizadas como ferramentas eletrônicas de comunicação: 

I - correio eletrônico (e-mail) criado especificamente como veículo oficial de esclarecimentos de 

dúvidas e de divulgação de atividades e produtos; 

II - contato telefônico para ligações e multiplataforma de mensagens instantâneas como forma de 

divulgação de atividades e produtos; 

III - portal eletrônico vinculado ao canal oficial da Prefeitura para interação com a população, 

divulgação de informações, documentos, atividades e produtos, bem como de publicação da consulta 

cidadã. 

 

Seção VI 

Das reuniões técnicas com grupos temáticos 

Art.14 As reuniões técnicas são encontros realizados sob demanda com representantes setoriais 

específicos, com o objetivo de debater temas técnicos pertinentes ao conteúdo do Plano Diretor de 

Ilhéus.  

Art.15 As reuniões com grupos temáticos deverão:  

I - ser realizadas virtualmente ou presencialmente, em horários acessíveis à maioria dos 

representantes técnicos convidados; 

II - garantir a igualdade de espaço e de tempo para debate técnico e construção coletiva do tema; 

III - ser registradas por meio de ata. 

 

CAPÍTULO II 

DA REDE INSTITUCIONAL DO PROCESSO PARTICIPATIVO 

Art.16 A coordenação do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus será 

compartilhada, por meio da efetiva participação de poder público e da sociedade civil em todas as 

etapas do processo, por meio dos seguintes grupos: 

I - Comitê Executivo; 

II - Comitê Técnico; 

III - Conselho Municipal da Cidade ou grupo similar denominado Núcleo Gestor 

Participativo, nos termos do §1º do art. 3º da Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Conselho 

das Cidades. 

§1º O Poder Executivo Municipal atuará, prioritariamente, por meio dos Comitês Técnico e 

Executivo. 
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§2º A Sociedade Civil será representada pelos cidadãos interessados e entidades 

representativas do Município por meio do Conselho Municipal da Cidade ou Núcleo Gestor 

Participativo e das instâncias participativas dispostas neste Decreto.  

§3º Representantes do Poder Legislativo e agentes de apoio técnico deverão ser 

convidados a participar das atividades do Processo Participativo, visando garantir a ciência e 

contribuição quanto às principais questões atinentes ao Plano Diretor de Ilhéus. 

Seção I 

Do Comitê Executivo 

Art.17 O Comitê Executivo é um colegiado composto preferencialmente por secretários 

municipais ou seus assessores, bem como por representante da Procuradoria Geral do Município, e 

tem como objetivo garantir a operacionalidade das atividades e etapas do Processo Participativo de 

Revisão do Plano Diretor de Ilhéus. 

 

Art.18 São atribuições do Comitê Executivo: 

I - acompanhar todas as etapas do Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de 

Ilhéus; 

II - convocar e organizar as atividades e estratégias participativas conformadoras do 

Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus; 

III - assegurar o apoio operacional e logístico em eventos, reuniões, oficinas de trabalho, 

conferências, consultas públicas, audiências públicas, funcionamento e manutenção do Espaço Plano 

Diretor e demais atividades pertinentes; 

IV - promover a articulação com os representantes de órgãos municipais e estaduais de 

interesse, como Câmara Municipal, Ministério Público e Defensoria Pública; 

V - divulgar nos órgãos da Prefeitura, nos demais órgãos públicos e em todo o território 

municipal, os eventos, os documentos, os conteúdos e os resultados do Processo Participativo de 

Revisão do Plano Diretor de Ilhéus; 

VI - proceder com a entrega e protocolo de convites, respostas oficiais, pareceres e 

recomendações técnicas; 

VII - elaborar respostas oficiais, pareceres e recomendações técnicas de acordo com as 

atribuições profissionais, cargos e funções de seus integrantes, caso seja demandado; 

VIII - auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal nas respostas a demandas relativas ao 

Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor; 

IX - observar os princípios constitucionais de participação, controle social e publicidade 

pertinentes ao Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor; 

X - prestar suporte ao Comitê Técnico; 

XI - engajar os técnicos municipais em todo o processo; 

XII - fazer reuniões periódicas de acompanhamento. 

 

Art.19 Integram o Comitê Executivo:  

I - Gabinete do vice-prefeito 

Adalberto Souza Galvão, que exercerá as funções de presidente titular do Comitê 

Executivo 

 

II - Procuradoria-Geral do município 

Titular: Jefferson Domingues Santos 
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Suplente: Matheus Dunkel Simões de Oliveira 

 

III - Controladoria-Geral do município 

Titular: Roberval Alves Santos 

Suplente: Jefson Rebouças Alves Junior 

 

IV - Secretaria da Casa Civil 

Titular: Bento José Lima Neto 

Suplente: Emenson Santos Silva 

 

V - Secretaria Municipal de Gestão 

Titular: Gabriel Pithon Bittencourt Moraes de Andrade 

Suplente: Fernanda Reis Abreu 

 

VI - Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento 

Titular: Mozart Aragão Leite 

Suplente: Reinilson Soares dos Santos 

 

VII - Secretaria Municipal de Educação 

Titular: Eliane Oliveira da Silva 

Suplente: Jamile Menezes Maron e Silva 

 

VIII - Secretaria Municipal de Saúde 

Titular: André Luiz Cezário Campos 

Suplente: Daniella Oliveira Navarro 

 

IX - Secretaria Especial da Juventude, Esporte e Lazer 

Titular: Paulo Kaique Santos de Souza 

Suplente: Iago Bandeira Moura 

 

X - Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza 

Titular: Rubenilton  Santos Silva 

Suplente: Hilda Luz Sobrinha 

 

XI - Secretaria Especial de Meio Ambiente 

Titular: José Victor Pessoa 

Suplente: Carla Mendonça Lopes Costa da Silva  

 

XII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Titular: Soane Galvão Barbosa 

Suplente: Vinícius Briglia Pinto 

 

XIII - Secretaria Especial de Turismo 

Titular: Fábio Wanderley Manzi Cavalcanti Junior 

Suplente: Margareth Pereira Araújo Santos 

 

XIV - Secretaria Especial de Cultura 
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Titular: Geraldo Magela Ribeiro 

Suplente: Sergio Brasil dos Santos 

 

XV - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil 

Titular: Átila Menezes Dócio 

Suplente: Bruno Souza do Nascimento  Sitta 

 

XVI - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Distritais 

Titular: João Batista Aquino dos Santos 

Suplente: Hermano Fahning Ferreira Magno 

 

XVII - Secretaria Municipal de Ordem Pública 

Titular: Marcelo Antônio pereira Barreto  

Suplente: Juarez Moreira Nascimento Júnior 

 

XVIII - Autarquia de Transporte e Trânsito 

Titular: Valci Góis Serpa de Oliveira 

Suplente: Nery Santana da Silva 

 

XIX - Fundação Universidade Livre do Mar e da Mata 

Titular: Diego Batista Messias 

Suplente: Roberta Sandrine Xavier Lima 

 

Seção II 

Do Comitê Técnico 

Art.20 O Comitê Técnico é um colegiado composto por técnicos indicados pelos secretários 

municipais com o objetivo de garantir a operacionalidade das atividades e etapas do Processo 

Participativo de Revisão do Plano Diretor de Ilhéus. 

 

Art.21 São atribuições do Comitê Técnico:  

I - prestar o apoio técnico necessário para as atividades de revisão do Plano Diretor; 

II - promover e participar dos debates e discussões a respeito das questões relevantes 

para o planejamento municipal de forma integrada e colaborativa; 

III - prestar informações, fornecer dados, legislações e materiais, e todo o apoio técnico 

demandado por consultoria técnica especializada; 

IV - apoiar a elaboração e revisão de produtos técnicos; 

V - acompanhar e subsidiar tecnicamente as discussões com o comitê executivo e outros 

grupos ou atividades da rede participativa que farão parte da revisão do Plano Diretor de Ilhéus; 

VI - manter atualizado o Espaço Plano Diretor, conforme disposto deste Decreto; 

VII - dar apoio operacional e logístico em eventos, reuniões, oficinas de trabalho, 

conferências, consultas públicas, audiências públicas e demais atividades pertinentes; 

VIII - dar apoio operacional e técnico a qualquer outra atividade pertinente a Revisão do 

Plano Diretor e demandada pelo Comitê Executivo; 

IX - fazer reuniões periódicas de acompanhamento. 
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Art.22 Integram o Comitê Técnico:  

I- Alan Carlos Souza Santos, Topógrafo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação; 

II- Andreia Abreu de Souza, Coordenadora da Fiscalização de Posturas, Secretaria de 

Ordem Pública; 

III- Bruno Souza do Nascimento Sitta, Supervisor de Projetos, Secretaria de Infraestrutura; 

IV- Carla Mendonça Lapa da Costa Silva, Engenheira Ambiental, Secretaria Especial do 

Meio Ambiente; 

V- Diego Anunciação dos Santos, Topógrafo do LOP, Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Inovação; 

VI- Dulcinéia dos Santos Moreno, Topógrafa Diretoria de Agricultura e Pesca, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Inovação; 

VII- Emilly Francielle Nogueira Teodoro dos Santos, Auxiliar Administrativo, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Inovação; 

VIII- Fátima Machado Freitas, Setor de Patrimônio, Secretaria de Gestão e Tecnologia; 

IX- George Moreno Bezerra, Engenheiro de Trânsito, Autarquia de Trânsito; 

X- Hermano Fahning Ferreira Magno, Engenheiro Civil, Secretaria de Serviços Urbanos; 

XI- Ingrid Barbara Santos Santana, Turismóloga, Secretaria Especial de Turismo; 

XII- Joandre Neres de Jesus, Especialista em Planejamento de Cidades da Secretaria de 

Infraestrutura; 

XIII- Joélia Sampaio Oliveira Bezerra, Superintendente de Meio Ambiente, Secretaria de 

Meio Ambiente; 

XIV- José Clóvis Teles Lunardi, Engenheiro Agrônomo, Fundação Universidade Livre do 

Mar e da Mata; 

XV- Maciel da Silva Santana, Coordenação de Associativismo e Cooperativismo, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Inovação; 

XVI- Mariana Menezes Santos, Auxiliar Administrativo, Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Inovação; 

XVII- Matheus Galvão Brito, Cadista do LOP, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Inovação; 

XVIII- Maurício Batista Galvão, Superintendente Desenvolvimento Econômico e Inovação, 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação; 

XIX- Rafael Pastor Diamantaras Magalhães - Gerente de Uso e Ocupação do Solo, 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

XX- Vinicius Briglia Pinto - Assessor Técnico Especial, Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, que atuará como Coordenador do Comitê Técnico. 

 

 

Seção III 

Do Núcleo Gestor Participativo 

Art.23 O Núcleo Gestor Participativo é um órgão colegiado de natureza consultiva e 

propositiva com paridade ou maioria de representantes da sociedade civil, que tem como objetivos: 

I - assegurar a participação da sociedade civil no processo participativo de Revisão do 

Plano Diretor, observando as disposições do Estatuto da Cidade e as Resoluções do Ministério das 

Cidades aplicáveis; 
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II - estimular e aperfeiçoar os mecanismos de participação e de controle social no 

processo, em especial as ações de sensibilização, mobilização, divulgação e informação da 

participação popular no Processo de Revisão do Plano Diretor; 

III - promover ações de integração de políticas públicas, agentes públicos e privados e 

órgão colegiados voltadas à revisão do Plano Diretor de Ilhéus. 

 

Art.24 Compete ao Núcleo Gestor Participativo: 

 

I - acompanhar as etapas e atividades participativas do Processo Participativo de Revisão 

do Plano Diretor de Ilhéus; 

II - apoiar na divulgação das atividades participativas públicas; 

III - realizar estudos, seminários ou eventos municipais sobre temas relacionados ao Plano 

Diretor, sem prejuízo atividades já previstas no Processo Participativo de Revisão do Plano Diretor de 

Ilhéus; 

IV - apreciar e debater os seguintes produtos relativos ao Processo Participativo de Revisão 

do Plano Diretor de Ilhéus: 

 

a) diagnóstico municipal, em até 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento; 

b) propostas de ordenamento territorial, em até 10 (dez) dias corridos contados da data 

de recebimento; 

c) demais produtos que venham a ser elaboradoras durante o processo participativo e que 

necessitem de apreciação.  

 

Art.25 A constituição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser contar, no mínimo, com 10 

(dez) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 5 (cinco) representantes do Poder 

Público e 5 (cinco) representantes da sociedade civil, garantindo, no mínimo, a paridade entre seus 

membros. 

§1º Os representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes deverão observar 

a seguinte composição mínima: 

I - 01 (um) representante de associação de moradores; 

II - 01 (um) representante de entidades empresariais, comerciais, agrícolas ou de serviços; 

III - 01 (um) representante de entidades ambientais ou instituições científicas. 

§2º Os representantes do Poder Público poderão ser indicados pelo Prefeito Municipal. 

§3º Poderão participar, na qualidade de representantes do Poder Público, representantes 

do Poder Legislativo Municipal. 

§4º Caso o Conselho da Cidade de Ilhéus delibere que possui caráter equiparável ao 

Núcleo Gestor Participativo, este poderá assumir as suas funções, dispensando, assim, sua criação. 

§5º Representantes dos Conselhos Municipais constituídos, de entidades representativas 

da Sociedade Civil e de outros órgãos públicos, especialmente do Poder Legislativo, Ministério Público 

e Defensoria Pública, poderão ser convidados para participar das reuniões do Núcleo Gestor 

Participativo. 

§6º Novos representantes poderão ser incluídos na composição do Núcleo Gestor 

Participativo, à critério do próprio Núcleo, desde que respeitada a proporção entre membros do Poder 

Público e Sociedade Civil. 

§7º Os membros do Núcleo Gestor Participativo não receberão qualquer remuneração e os 

serviços, prestados sem incorrer em ônus à municipalidade, serão considerados de relevância. 
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§8º A composição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser publicada no Diário Oficial ou 

em Jornal de grande circulação. 

§9º O Núcleo Gestor Participativo poderá aprovar seu Regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.26 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.27 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, em 11 de março de 2022, 
487 da Capitania de Ilhéus e 140 de elevação à Cidade. 
 
 
 
 

Mário Alexandre Correa de Sousa 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


