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MENSAGEM N° 024, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.
À Sua Excelência, o Senhor
Vereador LUKAS PINHEIRO PAIVA
Digníssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores.

Cumprimentando

Vossa

Excelência

e

ilustres

Pares

e

em

cumprimento ao disposto no Art. 165, da Constituição da República Federativa do
Brasil e na Lei Orgânica do Município de Ilhéus, bem como nas demais normas
complementares em vigor, temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossas Excelências, para apreciação, o Projeto de Lei que “dispõe sobre o Plano
Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências”.
A construção do Plano Plurianual (PPA) para o período 2018-2021 foi
baseado na metodologia adotada pelo Governo Federal, tendo como principal
motivação a busca por um caráter mais estratégico para o Plano, criando as
condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das políticas
públicas.
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O PPA declara as escolhas que se materializarão em políticas públicas
para o atendimento às demandas da população. Este novo formato de elaboração do
PPA visa expressar um caráter mais estratégico, a fim de criar condições efetivas para
uma formulação mais condizente com a atual realidade, como proporcionar também
melhores instrumentos de implementação, monitoramento e aperfeiçoamento.
Em conformidade com a legislação vigente, o Plano Plurianual passa
a se estruturar por meio dos Programas Temáticos, Objetivos, Metas e Iniciativas,
tornando-se a Ação uma categoria exclusiva dos orçamentos.
Assim sendo, ao encaminharmos este Projeto de Lei, estamos certos
de que contaremos com o decidido apoio dessa Câmara Municipal, respaldo
parlamentar essencial à implantação, execução e continuidade das ações
administrativas do Poder Público Municipal, em proveito e beneficio do nosso
Município e do bem-estar de sua população.
Aproveitamos o ensejo para renovar nossas expressões do mais
elevado apreço e distinta consideração.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, em 31 de agosto de 2017,
483 Anos de Capitania e 136 de Elevação a Cidade.

Mario Alexandre Corrêa de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL
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PROJETO DE LEI Nº _______ DE 31 DE AGOSTO DE 2017.
Dispõe
sobre
o
Plano
Plurianual para o quadriênio
2018-2021
e
dá
outras
providências.

O Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o
período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da
Constituição Federal.
Art. 2º - O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento
governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração
pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar
a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de
prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 3º - O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a
atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão,
Manutenção e Serviços, assim definidos:
I - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços: que expressa e
orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da
atuação governamental.
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II- Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental
para a entrega de bens e serviços à sociedade;
Parágrafo único – Não integram o PPA 2018-2021 os programas
destinados exclusivamente a operações especiais.
Art. 4º - O Programa Temático é composto por Objetivos, Metas e
Valor Global.
§ 1º - O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a
serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como
atributos:
I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para
a implementação do Objetivo;
II - Meta: medida do alcance do Objetivo; e
III - Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à
sociedade.
§ 2º - As Metas são as medidas de ações para o alcance do
compromisso ao qual está vinculado e revelam as estratégias quantificáveis de
atuação do município. Cada meta tem um Órgão responsável, mas todos os
órgãos que propõem iniciativas são também corresponsáveis para o alcance das
metas estipuladas.
§ 3º - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos necessários
à consecução dos Objetivos relacionados ao tema no período do Plano.
Art. 5º - O PPA 2018–2021, aperfeiçoado nos mecanismos de escuta
social, territorialização e transversalização da ação de governo, está organizado
em Eixos e Programas, construídos a partir de diretrizes e temas estratégicos,
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que orientam e concretizam as políticas públicas a serem desenvolvidas para
temas considerados estratégicos para o quadriênio.
Art. 6º - Caberá ao Chefe do Poder Executivo definir normas,
diretrizes e orientações técnicas complementares para a gestão do PPA.
Parágrafo único: O ciclo de gestão das políticas públicas deve ser
otimizado mediante o aperfeiçoamento e a simplificação de processos para
ampliar a capacidade de consecução dos objetivos e metas declarados.
Art. 7º - Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão
expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas
leis orçamentárias anuais.
§ 2º A lei orçamentaria anual detalhará o valor dos programas para o
exercício de sua vigência.
Art. 8º - O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados
dos Objetivos não são limites à programação e à execução das despesas
expressas nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.
Art. 9º - O plano instituído por esta lei poderá ser alterado ou
modificado em decorrência de:
a) Adequação a realidade econômica, social e financeira do
município, decorrente do permanente acompanhamento de sua
execução.
b) Revisão anual
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c) Necessidade de ajuste e adequação de natureza conceitual,
mormente em relação ao modelo adotado em sua elaboração e
execução.
d) Inclusão de informação, dados ou atributos não identificados no
momento de sua elaboração original
§ único A alteração, inclusão ou exclusão de programas ou ações no
plano plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentaria ou de
créditos adicionais.
Art. 10 – A gestão do PPA 2018-2021 observará os princípios da
publicidade,

eficiência,

impessoalidade,

economicidade,

efetividade

e

compreenderá a implementação, o monitoramento e a revisão dos programas,
objetivos e iniciativas.
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, 31 de agosto de 2017,
483 Anos de Capitania e 136 de Elevação a Cidade.

Mario Alexandre Correa de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL

ANEXO

I- Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços

QUADRIÊNIO 2018-2021
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ILHÉUS

Ilhéus

é

um

município

brasileiro do Estado da Bahia,
sendo a 8º maior cidade mais
populosa da Bahia, tendo como
população, estimada em 2017, de
176,341 habitantes.
Esse número da população estimada é contestado pelo município,
que vem tendo anunciado crescimento populacional negativo em razão
de erros na contagem realizada no Censo 2000.
A cidade é conhecida por ambientar os romances de Jorge Amado,
famoso escritor baiano, como Gabriela, Cravo e Canela, Terras do Sem
Fim, além dos romances do escritor Adonias Filhos e outros autores
regionais. É considerada a capital do cacau e conhecida por seus
habitantes como a "Princesinha do Sul".
O município encontra-se situado na mesorregião do Sul Baiano,
na microrregião Ilhéus-Itabuna, ocupando uma área de 1.584,693 Km².
Sua densidade demográfica é de 104,67 habitante por km², segundo o
IBGE, limitando-se com os municípios de Aurelino Leal, Buerarema,
Coaraci, Itabuna, Itacaré, Itapitanga, Una e Uruçuca.
Ilhéus teve seu surgimento no século XVI, com a criação das
Capitanias Hereditárias, após a descoberta do Brasil pelos portugueses,
quando o rei português dom João III doou vasta extensão de terras ao
donatário Jorge de Figueiredo Correia, escrivão da corte real. Ainda que
se falasse da terra as maiores maravilhas, o donatário da capitania
preferiu o luxo e o fausto da corte, enviando o déspota espanhol
Francisco Romero para representá-lo na administração da capitania. A
carta da doação da Capitania de Ilhéus a Jorge de Figueiredo Correia foi
assinada em Évora a 26 de junho de 1534.
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O donatário mandou, em seu lugar, o preposto Francisco Romero,
que, primeiro, se instalou na ilha de Tinharé, onde fica o Morro de São
Paulo; depois, com a dificuldade de encontrar local de abastecimento de
água, descobriu o que seria, mais tarde, a Baía do Pontal, local onde
fundou a sede da capitania, dando-lhe o nome de São Jorge dos Ilhéos:
São Jorge, uma homenagem ao donatário Jorge e Ilhéus, devido à
quantidade de ilhas que encontraram no seu litoral (além das que
existem ainda hoje, como a Pedra de Ilhéus, Ilheusinho, Pedra de
Itapitanga e a Ilha dos Frades, os morros de Pernambuco e o atual
Outeiro de São Sebastião também eram ilhas). Instalada em 1535 na Ilha
de Tinharé, antigo domínio da Capitania de Ilhéus, a sede administrativa
logo se mudou para a região da Foz do Rio Cachoeira, a chamada Baía
de Ilhéus.
Logo, a amizade dos colonizadores com os nativos tornou possível
a fundação da Vila de São Jorge dos Ilhéos, com a criação freguesia em
1556, ato do primeiro Bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha,
denominada “Freguesia da Invenção de Santa Cruz de São Jorge dos
Ilhéus”.
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Considerada por Tomé de Sousa como "a melhor coisa desta
costa, para fazenda", a região se tornou produtora de cana-de-açúcar e
ganhou muitas construções. Nos seus primeiros quinze anos, progresso
da vila era enorme e atraía todo tipo de pessoa. Jorge de Figueiredo doou
pedaços de terra que se chamavam sesmarias a diversas figuras
importantes do reino e, em 1537, doou uma sesmaria a Mem de Sá, que
seria o terceiro governador-geral do Brasil, localizada no que foi
chamado de Engenho de Santana, e onde hoje está localizado o povoado
de Rio do Engenho.
Com a importação de mudas de cacaueiros da Amazônia e sua
notável adaptação às condições climáticas da região, Ilhéus viu brilhar,
diante de si, um novo eldorado. O cultivo do cacau passou a gerar um
número sem fim de histórias, recheadas de cobiça, amores e lutas pelo
poder, se transformando, posteriormente, em um terreno fértil para os
romances de Adonias Filho e Jorge Amado, nos quais se narram as
paixões desenfreadas dos coronéis por dinheiro, mulheres e terras.
Em 28 de junho de 1881, Ilhéus foi elevada à categoria de cidade,
numa ação referendada pelo Marquês de Paranaguá. Em 1913, a cidade
foi transformada em bispado. O governo brasileiro doava terras a quem
quisesse plantar cacau. Vieram sergipanos e pessoas fugindo da seca
do Nordeste, do próprio estado e de todo lugar. Em dez anos, a
população cresceu de uma forma explosiva. Plantava-se cacau em
abundância e vieram pessoas buscando o eldorado. A região teve, então,
seu aspecto totalmente modificado.
A economia do município é eminentemente baseada na
agricultura, destaca-se como produtor de cacau, sendo hoje forte a
predominância do comércio, indústria e serviços. O município se destaca
no setor industrial, ressaltando-se em toda a Mesorregião do Sul Baiano
por ser um polo de informática e contar com um distrito industrial onde
estão instaladas diversas indústrias para manuseio e transformação do
cacau.
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A cidade apresenta crescente
desenvolvimento no comércio. O
setor de serviços tem crescido
consideravelmente destacandose os ligados ao turismo e lazer
tais

como

transportes,

hospedagem, produção cultural e
alimentação.
No que diz respeito aos aspectos turísticos, Ilhéus é cheia de
pontos turísticos, dentre eles, patrimônios religiosos, instituições
culturais, bairros e povoados, além de belíssimas praias.
Hoje existe uma forte tendência a produção de chocolate de
origem, com teor de cacau de até 85%, com vários empreendimentos
sendo desenvolvidos, fato que conta com o apoio governamental a
inciativa privada, num estimulo a geração de emprego e renda.
Dentre os pontos turísticos destacamos, Bar Vesúvio - Praça Dom
Eduardo, Igreja Matriz de São Jorge - Praça Rui Barbosa, Casa de Cultura
Jorge Amado - Quarteirão Jorge Amado (Circuito Cravo), Catedral de São
Sebastião - Praça Dom Eduardo.
Igreja Matriz de São Jorge - Praça Rui
Barbosa, Inaugurada em 1556, foi construída
com pedras de cantaria e atualmente é a Igreja
mais antiga do centro de Ilhéus. Sofreu diversas
reformas através dos séculos, porém conservou
seu estilo primitivo. Aí funciona o Museu de Arte
Sacra de Ilhéus que guarda uma imagem secular
de São Jorge, valiosas peças sacras dos Séculos XVI, XVII e XVIII e um
painel da história de Ilhéus.
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Casa de Cultura Jorge Amado Quarteirão Jorge Amado (Circuito Cravo),
Casa edificada pelo Coronel João Amado
de Faria, após ter sido sorteado com um
prêmio da Loteria Federal. Foi residência
dos Amado e local onde Jorge iniciou
seus primeiros escritos. No antigo prédio
funcionou a Faculdade de Direito em
Ilhéus e, posteriormente, a Delegacia
Estadual da Fazenda. Foi doado ao município pelo Governo do Estado da
Bahia, na gestão de Waldir Pires, para o funcionamento da Fundação
Cultural de Ilhéus.

Catedral
Sebastião

-

de

São

Praça

Dom

Eduardo, sua construção foi
iniciada em 24 maio de
1931, sob o comando de
dom Eduardo Herberhold,
segundo Bispo Diocesano e
do arquiteto Salomão da
Silveira. Sua dedicação em 21 de setembro de 1967, quando era bispo
dom Caetano Antonio dos Lima dos Santos, com a presença do núncio
apostólico

dom

Sebastião

Baggio

e

diversas

autoridades

governamentais e eclesiástica. A partir desta data, passou a ser a Sé da
Diocese de Ilhéus, que foi criada em 20 de outubro de 1913, pelo Papa
Pio X, desmembrada da Arquidiocese de São Salvador, a quem a
Paróquia de São Jorge era subordinada desde 1556, quando foi criada
pelo primeiro bispo brasileiro, Dom Pero Fernandes Sardinha.

PODER LEGISLATIVO
EIXO ESTRUTURANTE
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVA

PPA 2018-2021

EIXO ESTRUTURANTE

FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

Na divisão dos Poderes estabelecida pela Constituição Brasileira cabe
ao Poder Legislativo, entre outras atribuições, a elaboração de leis e a
fiscalização dos atos do Poder Executivo.
Como uma prerrogativa da soberania popular, compete ao Poder
Legislativo não só a produção de normas e de instrumentos reguladores da
administração pública, mas também o controle externo.
É neste contexto, que se apresenta para este PPA 2018-2021, no
âmbito do Legislativo Municipal, o Eixo Estruturante Fiscalização das
Contas Públicas, tendo como Área Temática o Controle externo e como
Programa o Fortalecimento do Legislativo.

PPA 2018-2021

EIXO ESTRUTURANTE
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

Área temática
O CONTROLE EXTERNO

PPA 2018-2021

Poder:

Poder Legislativo

Eixo Estruturante:

Fiscalização das contas públicas

Área Temática:

O Controle externo

Programa:

O Fortalecimento do legislativo

Recursos do Programa

R$ 59.800.000,00

OBJETIVO:
Estabelecer novo padrão de relação entre Município e sociedade, exercendo a
fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público,
com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social.

Câmara Municipal Ilhéus

Órgão Responsável:

Entregas / iniciativas:
Ampliação,

reforma

e

aparelhamento

do

Prédio

da

Câmara

Municipal,

proporcionando melhores condições de funcionamento da unidade responsável
pela prestação de serviços governamentais;
Manutenção dos Serviços do Plenário, assegurando a manutenção e o pleno
funcionamento do Legislativo (gastos com os subsídios dos vereadores);
Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo, mantendo os compromissos em
obediência as legislações específicas, bem como dar transparência aos atos e
fatos da administração nos meios de comunicação existentes (eletrônicos, mídias
diversas).
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EIXO ESTRUTURANTE I
Gestão Democrática
A construção do eixo estruturante I gestão democrática foi imaginada de
maneira a expressar e orientar as ações destinadas ao apoio, a gestão e a
manutenção da atuação municipal, através dos seguintes órgãos:
Gabinete do prefeito;
Secretaria de Governo;
Controladoria Geral;
Procuradoria Geral;
Secretaria de comunicação social;
Secretaria de Fazenda
Secretaria de Administração
Relações Institucionais
Os órgãos descritos acima auxiliarão o prefeito na manutenção da máquina
pública, possibilitando assim governar com eficiência e eficácia através da
área temática: Juntos para cuidar de ilhéus.
Desta maneira, o eixo estruturante I (Gestão democrática) tem como
principal objetivo o fortalecimento da administração municipal, o controle na
execução dos gastos públicos e na promoção de melhorias na prestação de
serviços à população.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão Democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

Aperfeiçoamento da gestão pública

Recursos do Programa

R$ 4.800.000,00

OBJETIVO:
Prestar assistência ao Prefeito em suas relações político-administrativas
com a população, organismos estaduais e federais, órgãos e entidades
públicos e privados.

Gabinete do Prefeito

Órgão Responsável:

Assessorar o prefeito no desempenho de suas

Meta:

atribuições técnicas, políticas e administrativa.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das atividades do gabinete do prefeito;
Promover reuniões com os representantes da sociedade civil com finalidade de
estimular a participação na gestão pública municipal;

Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a
elaboração de sua agenda administrativa e social;
Aquisição de equipamento e material permanente;
Auxiliar ao prefeito no atendimento ao público;
Desenvolver metodologia e instrumentos de planejamento e gestão que
auxilie o prefeito na tomada de decisão;
PPA 2018-2021
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão Democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

Modernização da Secretaria de Governo

Recursos do Programa

R$ 1.800.000,00

OBJETIVO:
Conduzir o relacionamento do governo com os poderes executivos,
legislativo e judiciário em todas as esferas e com instituições de sociedade
civil organizada e a captação de recursos, gestão e tecnologia da
informação.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal de Governo

Meta:

Garantir ao cidadão acesso as informações do
governo.

Regionalização da Meta:

Quantidade:

Unidade de Medida:

Município

100

%

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de governo;
Realizar audiência públicas com a finalidade promover debates para
implantação de ferramentas mais eficientes de transparência pública;
Elaborar e assessorar a agenda administrativa e social do prefeito;
Encaminhar para publicação as matérias, leis e decreto sancionado pelo
prefeito;
Promover auxilio para firmar parceria público, privada e convenio;
Promover controle sobre a Participação do prefeito em conferências,
palestra, cursos e eventos públicos;
Atuar nas áreas burocráticas administrativas e executivas no âmbito da
PPA 2018-2021

cidade;
Organizar a agenda de atendimento á comunidade em geral;
Garantir total transparência da gestão municipal;
Acompanhar á atuação dos secretários e demais setores do Município;
Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamento,
parecer e informação da responsabilidade do prefeito.
Promover a reformulação das políticas públicas;
Controlar e acompanhar todas as ações desenvolvidas nos distritos e
povoados do município;
Garantir aquisição de equipamento e material permanente;
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS

PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão Democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

O empoderamento da Procuradoria municipal

Recursos do Programa

R$ 53.663.000,00

OBJETIVO:
Assegurar a representação judicial e extra- judicial do município de forma
proativa, eficiente e eficaz sendo capaz de defender o interesse público
perante qualquer juízo ou tribunal.

Procuradoria Geral do Município

Órgão Responsável:

Modernizar a procuradoria geral do município,

Meta:

tornando-a mais eficiente, motivada e habilitada a
assessorar a administração pública.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da procuradoria geral do município;
Receber e elaborar defesa de: citações, intimações e notificações dirigidas
contra a prefeitura;
Promover execução judicial da dívida ativa;
Prestar assessoria jurídica ao prefeito;
Aquisição de tecnologia de ponta para o controle dos processos judiciais;
Elaborar minuta de contrato convenio, edital de licitação, dentre outros no
âmbito de sua competência;
Impetrar mandato de segurança, emitir parecer prévio em todas as
PPA 2018-2021

demandas e elaborar demais peças jurídicas;
Aquisição de material e equipamento permanente;
Representar juridicamente o município nas diversas esferas de poderes
constituintes;
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão Democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

Fortalecimento do sistema de controle interno
municipal

Recursos do Programa

R$ 3.800.000,00

OBJETIVO:
Criar condições para que a gestão municipal atue em consonância com os
princípios da administração pública, contribuindo para que seus objetivos sejam
alcançados e suas ações sejam conduzidas de forma econômica, eficiente, eficaz e
efetiva.

Controladoria Geral do Município

Órgão Responsável:

Ser

Meta 1:

considerado

um Sistema

de Controle

Interno

Municipal eficiente na avaliação do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), disposta
nos pareceres prévios sobre as prestações de contas
anuais.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Propor a alteração da Lei Municipal nº. 3.221, de 30/03/2006, com vistas a garantir
a implantação e manutenção das macro funções de Controladoria, Auditoria,
Ouvidoria e Corregedoria, em conformidade com as Diretrizes para o Controle
Interno no Setor Público propostas pelo Conselho Nacional de Controle Interno
(CONACI);
Estabelecer planejamento estratégico, tático e operacional, especificando a missão,
visão, valores, diretrizes e objetivos da Controladoria-Geral do Município, inclusive
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com apoio de consultoria especializada;
Estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos que permitam a avaliação do
resultado da atuação das macro funções do Sistema de Controle Interno Municipal
e dos seus servidores;
Promover a capacitação continuada dos servidores lotados na Controladoria-Geral
do Município, através de cursos, workshops, seminários etc;
Provocar o intercâmbio com outras Controladorias Municipais, a fim de trocar
experiências e boas práticas em controle interno;
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OBJETIVO 2:
Proporcionar equipamentos, manutenção e apoio necessários à execução dos
serviços administrativos desenvolvidos pela Controladoria-Geral do Município.

Equipar e manter a Controladoria-Geral do Município de

Meta:

estrutura

física,

bens

móveis,

pessoal,

máquinas,

equipamentos e sistemas de informação condizentes
com as necessidades do Órgão.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Apoiar e manter os serviços administrativos da Controladoria-Geral do Município;
Adquirir veículo de passeio para atender às demandas da Controladoria-Geral do
Município, especialmente na realização de inspeções e auditorias;
Registrar e manter o sítio da Controladoria-Geral do Município em domínio público,
na Internet;
Dar publicidade às ações e aos resultados alcançados pela Controladoria-Geral do
Município por meio de relatórios e outros instrumentos de acompanhamento,
inclusive em meio eletrônico, a fim de promover transparência e prestação de
contas;
Estruturar carreira própria dos servidores de controle interno, remunerando de
forma condizente com as atribuições e responsabilidades do cargo;
Estabelecer novas metodologias de trabalho que garantam maior eficiência nas
prestações de contas bem como nas respostas às diligências dos Órgãos de
controle externo;
Adquirir tablets e smartphones para auxiliar os servidores da Controladoria-Geral
do Município nas atividades de fiscalização;
Organizar uma agenda de atividades da Controladoria-Geral do Município que
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contemple, inclusive, o calendário de obrigações municipais;
Contratar sistema de informação que possibilite a aplicação de checklists de forma
eletrônica, através de computadores, tablets ou smartphones, eliminando o uso de
papéis de trabalho impressos e com capacidade para gerar relatórios online;
Elaborar papéis de trabalho diversos para auxiliar a atuação dos servidores da
Controladoria-Geral do Município;
Estabelecer a figura do Agente Facilitador do Órgão e Entidade municipal para
atuar como interlocutor deste junto à Controladoria-Geral do Município;
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OBJETIVO 3:
Promover a padronização das rotinas e procedimentos administrativos e a
integração dos controles internos, através da participação ativa dos Órgãos e
Entidades no processo de normatização do sistema de controle interno .

Normatizar os controles internos dos subsistemas

Meta:

administrativos dos Órgãos e Entidades municipais, em
observância à Resolução nº. 1.120/2005 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Criar e manter a Comissão Permanente de Controle Interno (COPECI) com a
finalidade de patrocinar a normatização do sistema de controle interno, estudar e
discutir demandas trazidas por novas leis, promover a ação coordenada dos Órgãos
e Entidades envolvidos e propor soluções para matérias controversas.
Instituir o Manual de Normas do Sistema de Controle Interno Municipal,
abrangendo todos os sistemas administrativos municipais.
Propor normas de responsabilização administrativa e/ou disciplinar dos servidores
que não atenderem às demandas do Órgão Central do Sistema de Controle Interno
Municipal.
Formar um quadro de agentes multiplicadores das diversas áreas da gestão
municipal, através da valorização dos servidores do quadro próprio da Prefeitura e
do aproveitamento dos conhecimentos e habilidades do pessoal comissionado,
inserindo-os na condução de atividades de capacitação continuada desenvolvidas
internamente.
Promover Ciclos de Orientação com o objetivo de compartilhar a legislação,
normas, experiências e boas práticas em gestão pública e controle interno, através
de treinamentos, oficinas e minicursos destinados aos servidores públicos
municipais.
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Buscar parcerias dos Órgãos de Controle Externo, das Instituições de Ensino
Superior da região e de outros Órgãos de Controle Interno para realizar, a cada dois
anos, o Seminário de Controle Interno Municipal, destinado à capacitação dos
servidores públicos municipais.
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OBJETIVO 4:
Promover a fiscalização dos Órgãos e Entidades da Administração Municipal com a
finalidade de orientar e avaliar os controles internos administrativos, mediante
exame da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados da gestão quanto à
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade bem como da regular aplicação
dos recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas.

Realizar auditorias e inspeções nos Órgãos e Entidades

Meta:

da Administração Municipal, em observância à Resolução
nº. 1.120/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia.

Regionalização da
Meta:
Município

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Entregas / iniciativas:
Contratar consultoria especializada para orientar à Controladoria-Geral do
Município na construção de matrizes de risco do Sistema de Controle Interno
Municipal.
Utilizar os riscos operacionais detectados pelo Sistema de Controle Interno
Municipal e pelos gestores, na adoção de ações institucionais e elaboração de
matrizes de risco.
Instituir o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), a partir das matrizes de risco,
que garanta uma programação semestral de auditoria nas áreas contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas
municipais.
Realizar inspeções administrativas, com vistas a verificar o cumprimento de
normas emanadas do Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.
Monitorar os sistemas de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, tais como: SIGA – Sistema Integrado de Gestão e
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Auditoria, Sistema de Processo Eletrônico e-TCM-BA e IEGM – Índice de
Efetividade da Gestão Municipal.
Contratar consultoria para orientar à Controladoria-Geral do Município na
operacionalização do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA).
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OBJETIVO 5:
Incentivar os cidadãos para o exercício do controle social, através do
fortalecimento e monitoramento dos instrumentos de transparência pública e
acesso à informação da gestão governamental assim como a prevenção e o
combate à corrupção.

Alcançar

nota

máxima

no

Ranking

Nacional

da

Transparência, do Ministério Público Federal – MPF, e

Meta:

da Escala Brasil Transparente – EBT, do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União (CGU).

Regionalização da
Meta:
Município

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Entregas / iniciativas:
Instalar as salas do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e da Ouvidoria -geral
do Município (OGM), em espaços físicos acessíveis ao cidadão e totalmente
identificados, além de garantir o acesso a estes serviços por meio eletrônico.
Auditar os instrumentos de transparência ativa, tais como o Portal da
Transparência (Lei Complementar nº. 131/2009) e a página de Acesso à
Informação Municipal (Lei nº. 12.527/2011).
Monitorar o funcionamento dos serviços públicos de transparência passiva, tais
como o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em atendimento à Lei nº.
12.527/2012, e a ouvidoria- geral do Município (OGM), em atendimento à Lei nº.
13.460/2017.
Contratar sistema de informação que possibilite o acesso, a gestão e o
monitoramento dos serviços relacionados à transparência e acesso à informação,
tais como: SIC, OGM, Portal da Transparência e Acesso à Informação.
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Proporcionar a formação continuada dos Interlocutores da Transparência para
atuar junto à Controladoria-Geral do Município na representação dos Órgãos e
Entidades municipais, com a finalidade de atender às demandas do Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC) e da ouvidoria- geral do Município (OGM).
Acompanhar as publicações dos fatos e atos no Sítio Oficial do Município de
Ilhéus e no Diário Oficial do Município.
Fomentar a realização de Audiências e Consultas Públicas, com a participação de
representantes da sociedade civil organizada, dos servidores públicos, dos
membros do governo e da comunidade em geral, em observância à Lei
Complementar nº. 101/2000.
Promover Oficinas da Transparência, voltadas aos cidadãos, organizações da
sociedade civil e movimentos sociais, com a finalidade de esclarecer sobre o
acesso à transparência ativa e os serviços de transparência passiva oferecidos
pela Prefeitura Municipal, além de estimular os munícipes a redigir suas próprias
solicitações/manifestações, encontrar respostas para as questões relativas ao seu
cotidiano e conhecer seus direitos de uma forma prática.
Propor a criação do Sistema Municipal de Transparência e Controle Social.
Realizar, a cada dois anos, o Fórum Municipal de Fortalecimento do Controle
Social, com a finalidade promover o conhecimento da comunidade quanto à
existência e atuação dos Conselhos Municipais de Controle Social, incentivando a
participação da sociedade no acompanhamento e fiscalização das políticas
públicas locais.
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

A comunicação como instrumento de
formação da cidadania.

Recursos do Programa

R$ 5.000.000,00

OBJETIVO:
Promover política de comunicação pública do município garantindo o direito
do cidadão de acesso a informação, divulgando com transparência as ações
e os projetos do governo municipal.

Secretaria de comunicação social

Órgão Responsável:

Atuar em permanente sinergia com o gabinete do
Meta:

Prefeito e do Vice-Prefeito, secretarias e órgãos
para melhor informar à população.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover a ampla divulgação dos atos públicos;
Aquisição de software e equipamento especifico para atender as demandas
da secretaria;
Firmar parceria com os meios de comunicação local;
Aquisição de carro de som;
Fazer cumprir a lei de transparência;
Garantir a manutenção das ações da secretaria de comunicação social;
Aquisição de material e equipamento permanente;
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão democrática

Área Temática:
Programa:

Juntos para cuidar de Ilhéus
Desenvolvimento administrativo

Recursos do Programa

R$ 130.000.000,00

OBJETIVO:
Consolidar a eficiência do gasto e do controle gerencial, visando uma gestão
provedora de serviços de qualidade, com vistas a maximização do retorno
para a sociedade.

Órgão Responsável:

Secretaria municipal de administração

Promover aumento da qualidade do serviço
Meta:

público, através da modernização da estrutura
administrativa.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de administração;
Garantir formação e capacitação continuada para os profissionais da
secretaria de administração e seus departamentos;
Viabilizar contratação de terceirizados;
Modernização administrativa do município;
Fazer cumprir a lei de transparência municipal;
Implantar políticas de segurança do trabalho;
Melhorar a execução das atividades de política Administrativa da Prefeitura;
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Elaborar e implantar o programa de aposentadoria incentivada – PAI;
Promover a reestruturação dos espaços físicos da Prefeitura;
Promover a reorganização da estrutura administrativa;
Garantir prestação de serviço de forma universal;
Viabilização do plano de carreira, cargos e salários;
Elaboração de normas e procedimentos com a finalidade de evitar possíveis
fraudes, erros ou omissão;
Implantar políticas de prevenção ao desperdício;
Executar atividades relativas ao recrutamento, a seleção, ao treinamento,
aos controles funcionais, aos exames de saúde dos servidores e aos demais
assuntos de pessoal;
Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição
e controle de material usado na prefeitura;
Aquisição de equipamentos e material permanente;
Aquisição de veículos para atender as demandas da Secretaria de
Administração;
Elaborar planos, programas e projetos estratégicos, visando o alcance do
desenvolvimento regional sustentável de médio e longo prazo do município;
Incentivo a gestão participativa com apoio da comunidade;
Promover avaliação anual da gestão pública;
Realizar o acompanhamento de toda contratação de assessorias e de pessoal
realizado pelo ente público;
Modernização do setor de TI do município;
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

Equilíbrio financeiro das contas publicas

Recursos do Programa

R$ 96.000.000,00

OBJETIVO:
Garantir aplicação de recursos nas áreas de maior interesse popular,
através de um controle eficaz do erário público, promovendo o equilíbrio
financeiro de todos os órgãos da administração municipal.

Secretaria Municipal da Fazenda

Órgão Responsável:

Promover um melhor direcionamento dos gastos

Meta 1:

público, buscando

atender

as

necessidades

da

comunidade.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Promover a sistematização do fluxo de caixa.

Meta 2:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Promover a educação tributaria do cidadão.

Meta 3:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

PPA 2018-2021

Promover orientação aos contribuintes quanto ao

Meta 4:

cumprimento

de

suas

obrigações

principais

e

acessórias.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Revisão da legislação tributaria.

Meta 5:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da Secretaria da Fazenda;
Modernização

e

atualização

tecnológica

da

secretaria

e

demais

departamento;
Promover o recadastramento tributário;
Promover revisão e reforma tributária;
Implantação do programa de recuperação de fiscal (REFIS) da dívida pública;
Exercer o controle das contas bancarias municipais;
Elaborar calendário com o esquema de pagamento dos compromissos da
prefeitura;
Realizar a gestão da dívida tributária e não tributaria municipal;
Alavancar a arrecadação municipal;
Promover capacitação continuada dos servidores da secretaria e seus
departamentos;
Modernização do setor contábil;
Reestruturação física das unidades fazendárias;
Garantir o cumprimento dos índices constitucionais realizando os repasses
dentro dos limites estabelecido em lei;
Promover a inscrição e o cadastramento dos contribuintes;
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Exercer o controle e a fiscalização dos tributos e demais rendas municipais;
Controlar os investimentos e a capacidade de endividamento do município;
Realizar contratação de assessoria contábil e tributaria
Adquirir equipamento e material permanente
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EIXO ESTRUTURANTE I

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Área Temática
JUNTOS PARA CUIDAR DE ILHÉUS
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Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Gestão democrática

Área Temática:

Juntos para cuidar de Ilhéus

Programa:

Fortalecimento da comunicação municipal

Recursos do Programa

R$ 3.200.000,00

OBJETIVO:
Estabelecer um canal de comunicação entre a Prefeitura Municipal e as
organizações

governamentais

e

não

governamentais,

associações,

sindicatos e representantes da sociedade civil. Tem como função também
manter a articulação entre Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Secretaria de Relações Institucionais

Órgão Responsável:

Promover a interlocução politica

Meta:
Regionalização da Meta:

Quantidade:

Unidade de Medida:

Município

100

%

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de relações institucionais
Intermediar o relacionamento entre o poder legislativo e poder executivo;
Auxiliar o prefeito no relacionamento com o poder legislativo e as instituições
políticas;
Adquirir veiculo, equipamento e material permanente para secretaria;
Exercer representação política nos diversos assuntos;
Intermediar negociação entre as associações, sindicatos e a prefeitura;
Responder as demandas da sociedade civil;
Auxiliar o prefeito na negociação de capitação de recurso;
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PLANO PLURIANUAL

ANEXO

II - Programas Temáticos

QUADRIÊNIO 2018-2021

PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE II

CIDADE INCLUSIVA
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EIXO ESTRUTURANTE II
CIDADE INCLUSIVA

A Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos
benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social,
educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais.
Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos
A prefeitura de Ilhéus tem como meta para o quadriênio 2018-2021 combater à
pobreza e promover a inclusão social. Buscando garantir a satisfação das
necessidades básicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano para os
indivíduos e grupos sociais que se encontram em desvantagem de oportunidades e
direitos.
O Eixo estruturante II cidade inclusiva, relaciona os enfoques estratégicos,
programas e compromissos que buscam incluir socialmente a população menos
favorecida, reduzir as desigualdades, combater todas as formas de preconceito e
respeitar as diferenças e diversidades de condições e opções que existem na
sociedade.
O Eixo estruturante II Cidade inclusiva é formado pela área temática:
Empoderamento da inclusão social. Esta área temática abrange as seguintes
secretaria:
Secretaria de Saúde
Secretaria de Educação
Secretaria de Desenvolvimento Social
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EIXO ESTRUTURANTE II

CIDADE INCLUSIVA

Área Temática
EMPODERAMENTO DA INCLUSÃO SOCIAL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Cidade Inclusiva

Área Temática:

Empoderamento da inclusão social

Programa:

Saúde em foco

Recursos do Programa

R$ 390.389.000,00

OBJETIVO:
Estruturar um sistema de saúde pública pleno em atenção básica e que
atenda às demandas de média e alta complexidade mediante integração
com o Governo do Estado.

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Responsável:

Promover a reestruturação da rede de saúde

Meta 1:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção da sede da secretaria de saúde;
Modernização da secretaria de saúde;
Implantação da ouvidoria;
Aquisição de veículos para atender as demandas da secretaria;
Garantir formação e capacitação continuada para os profissionais da
secretaria de saúde;
Construir novas unidades de saúde;
Promover a modernização tecnológica da secretaria de saúde;
Promover palestra encontros e oficinas na área de saúde
Promover acessibilidade a todo os portadores de deficiência
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Garantir a modernização da central de regulação

Meta 2:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção e implementação da central de marcação de
consultas e exames;
Criar projeto de implantação da central de regulação de leitos e da central
de marcação de consultas e exames;
Informatizar as unidades de saúde;
Promover mudanças da sede da central de marcação de consultas e
exames;
Adquirir materiais e equipamentos permanente;
Adquirir mobiliário;

Ampliar o acesso de toda população aos

Meta 3:

medicamentos considerados essenciais.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção do programa da assistência farmacêutica básica;
Garantir a manutenção das ações da assistência farmacêutica municipal;
Garantir a manutenção do programa de assistência farmacêutica;
Adquiri equipamento para as unidades de farmacêutica tais como: ar
condicionado, refrigeradores para armazenamento de insulina, caixa
plástica dentre outros equipamentos;
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Elaborar plano de atenção básica em saúde.

Meta 4:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Estruturar e ampliar a atenção básica em saúde a

Meta 5:

cada ano conforme prioridades definidas.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da atenção básica;
Garantir a manutenção do núcleo de apoio a saúde da família – NASF;
Promover a estruturação das 20 salas de vacinação;
Promover a manutenção do PSE;
Promover implementação do PMAQ;
Construção de UBS
Promover reforma e ampliação de PSF e UBS
Garantir manutenção predial nas unidades de atenção básica;
Adquirir equipamento para unidades da atenção básica;
Manter e conservar os equipamentos das unidades da atenção básica;
Ampliar o quadro de profissionais de ACS;
Contratação de profissionais para área da atenção básica
Aquisição de veículo para atenção básica;
Implantação de academia da saúde;
Implantar unidade odontológica móvel;
Implantar PMAQ saúde bucal nas unidades de saúde da família;
Garantir manutenção da equipe da saúde bucal;
Implantação do teto da atenção básica na saúde bucal;
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Meta 6:

Desenvolver através da vigilância a saúde um
conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Melhorar atuação dos agentes comunitários;
Promover reestruturação física da Sede da vigilância á saúde
Adquirir equipamento e material permanente para vigilância;
Garantir a manutenção das ações da vigilância;
Adquiri veículo para atende as demandas da vigilância a saúde;
Ampliar do quadro de profissionais de agentes de combate a endemias;
Aquisição de câmara fria;
Implantar rede de frios;
Garantir manutenção do programa de combate e prevenção das DST / AIDS
Contratação de Infecto pediatra;
Promover contratação de profissionais para o centro de controle de
zoonoses;
Contratar empresa para fiscalizar e emitir alvará de vigilância sanitária;
Garantir manutenção para o núcleo de saúde do trabalhador;
Implantar o centro de referência de saúde do trabalhador;
Adquiri material e equipamento permanente;
Capacitação da equipe de epidemiológica;
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Buscar junto ao governo estadual as soluções mais

Meta 7:

adequadas para os atendimentos de média e alta
complexidade, de modo articulado com o Plano de
Mobilidade e Acessibilidades do município e seus
programas de apoio social.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da média complexidade;
Garantir a manutenção das ações do SAMU;
Adquiri novas ambulância para o SAMU;
Promover qualificação para o SAMU regional;
Adquirir motolâncias para equipe do SAMU;
Implantar equipe multiprofissional de apoio para o melhor em casa;
Manutenção do programa melhor em casa;
Contratação de profissionais para compor a equipe do programa melhor
em casa;
Implantação do hospital municipal materno infantil;
Garantir a manutenção do CPAS II;
Garantir contratação de profissionais para média complexidade;
Garantir manutenção para as ações do CEO;
Aquisição e manutenção de matérias odontológico;
Promover reforma na estrutura física do CEO;
Implantação de mais unidades do CEO;
Implantação e manutenção do dentro de especializado em reabilitação;
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EIXO ESTRUTURANTE II

CIDADE INCLUSIVA

Área Temática
EMPODERAMENTO DA INCLUSÃO SOCIAL

PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Cidade Inclusiva

Área Temática:

Empoderamento da inclusão social

Programa:

Com educação Ilhéus vai mais longe

Recursos do programa

R$ 384.165.000,00

OBJETIVO:
Disponibilizar à população um sistema de ensino público articulado às soluções
de mobilidade, voltado à formação de cidadãos com inserção de conteúdos e
práticas de arte, cultura e esporte no nível do fundamental, além de oferecer
adequado atendimento ao nível médio em integração com o Estado e soluções
especiais para ensino profissionalizante de jovens e adultos mediante parcerias
com instituições.

Órgão Responsável:

Meta:

Secretaria Municipal de Educação

Construir Creche e Escola de Educação Infantil

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

8

UN

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Captar recursos através do MEC para construção de creche escola nas seguintes
localidades: Olivença, N.Sra da Vitória, Teotonio Vilela, Banco da Vitória,
Salobrinho, Inema, Esperança, Malhado, do TIPO 1
Instituir equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de construção com
participação da comunidade local
Integrar os responsáveis: engenharia e arquitetura (secretaria de obras) e
administrador da SEDUC
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Focar no desenvolvimento sustentável, na arquitetura das unidades de educação
infantil, envolvendo Universidades e Institutos de Pesquisas regionais na
construção de projetos
Proporcionar o diálogo dos diferentes atores sociais envolvidos no planejamento e
na concepção arquitetônicas nas unidades de educação infantil.
Garantir os critérios de qualidade para realização das obras em seus aspectos:
técnicos, funcionais, estéticos e compositivos.
Acompanhar e fiscalizar as construções das creches do início ao termino da obra,
com indicadores da qualidade das edificações ao longo das realizações.

Meta:

Ampliar e/ou reformar unidades escolares de ensino
fundamental.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

70

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Captar recursos através do MEC e/ou recursos próprios para ampliação e reforma
das unidades escolares de ensino fundamental;
Instituir equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de ampliação e reforma
com participação da comunidade local;
Integrar os responsáveis: engenharia, arquitetura (secretaria de obras) e
administrador da SEDUC, no acompanhamento e desenvolvimento das obras;
Proporcionar o dialogo dos diferentes atores sociais envolvidos no planejamento e
na descrição das intervenções arquitetônicas nas unidades escolares;
Garantir os critérios de qualidade para realização das obras em seus aspectos:
técnicos, funcionais, estéticos e compositivos;
Acompanhar e fiscalizar as ampliações e reformas das escolas do início ao termino
da obra, com indicadores da qualidade das edificações ao longo das realizações;
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Meta:

Construir

unidades

escolares

de

ensino

fundamental.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

06

un

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Captar recursos através de convênios para construção de unidades escolares do
ensino fundamental nas localidades do Programa Minha Casa Minha Vida
(Conjunto habitacional Vilela, Conjunto Habitacional Rio Cachoeira, Conjunto
Habitacional Sol e Mar I e II, Conjunto Habitacional Morada das Águas I e II,
Conjunto Habitacional Morada do Porto, Conjunto Habitacional Morada das
Brisas);
Instituir equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de construção com
participação da comunidade local;
Integrar os responsáveis: engenharia, arquitetura (secretaria de obras) e
administrador da SEDUC,no acompanhamento e desenvolvimento das obras;
Focar no desenvolvimento sustentável na arquitetura das unidades escolares,
envolvendo Universidades e Institutos de Pesquisas regionais na construção de
projetos;
Proporcionar o dialogo dos diferentes atores sociais envolvidos no planejamento e
na concepção arquitetônicas nas unidades escolares;
Garantir os critérios de qualidade para realização das obras em seus aspectos:
técnicos, funcionais, estéticos e compositivos;
Acompanhar e fiscalizar as construções das unidades escolares do início ao
termino da obra com indicadores da qualidade das edificações ao longo das
realizações;
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Meta:
Regionalização da

Construir quadras poliesportivas nas escolas.
Quantidade:

Unidade de Medida:

04

un

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Captar recursos através de convênios para construção de quadras poliesportivas
nas localidades: Olivença, Inema, Ponta da Tulha, Princesa Isabel;
Criar equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de construção com
participação da comunidade local;
Integrar os responsáveis: engenharia, arquitetura (secretaria de obras) e
administrador da SEDUC;
Focar no desenvolvimento sustentável na arquitetura das quadras poliesportivas,
envolvendo Universidades e institutos de pesquisas regionais na construção de
projetos, para acompanhamento das obras;
Proporcionar o diálogo dos diferentes atores sociais envolvidos no planejamento e
na concepção arquitetônicas nas quadras poliesportivas;
Garantir os critérios de qualidade para realização das obras em seus aspectos:
técnicos, funcionais, estéticos e compositivos.
Acompanhar e fiscalizar as construções das quadras poliesportivas do início ao
término da obra com indicadores da qualidade das edificações ao longo das
realizações;
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Meta:

Realizar atividades de Educação Integral (Novo Mais
Educação e Mais Cultura).

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Captar recursos através de convênios e/ou recursos próprios para atender 100%
das unidades escolares da rede municipal com atividades de Educação Integral
(Novo Mais Educação);
Aderir aos programas que proporcionam atividades de educação integral;
Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações propostas por cada programa;
Prestar contas do uso dos recursos financeiros de acordo com cada programa;

Meta:

Construir e Implementar ações desenvolvidas pelo
CRIE.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

01

un

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de
saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o
fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do
atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção
integral ao longo da vida, garantindo uma equipe multidisciplinar (Saúde,
Educação, Assistência Social, Jurídico) atuando no CRIE;
Ampliar a quantidade de salas multifuncionais de acordo com os critérios
estabelecidos MEC;
Garantir a oferta da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no turno diurno na
perspectiva de Educação Inclusiva, inicialmente, em 3 escolas;
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Adaptar prédios escolares de acordo com as normas da ABNT, NBR 950 para
acessibilidade e atendimento dos alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
Adquirir equipamentos e material didático específico para suprir as necessidades
no âmbito educacional, em quantidade satisfatória;
Captar recursos através do MEC para construção do CRIE – Centro de Referência
à Inclusão Escolar;
Criar equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de construção com
participação da comunidade local;
Integrar os responsáveis: engenharia, arquitetura (secretaria de obras) e
administrador da SEDUC para acompanhamento do desenvolvimento das obras;
Proporcionar o dialogo dos diferentes atores sociais envolvidos no planejamento e
na concepção arquitetônicas nas unidades escolares;
Garantir os critérios de qualidade para realização das obras em seus aspectos:
técnicos, funcionais, estéticos e compositivos;

Meta:

Garantir as ações de operacionalização e manutenção
da SEDUC.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Custear despesas decorrentes das tarifas de agua, luz, telefone, locação de
imóveis, contratação de serviços, manutenção e suporte operacional (expediente
e limpeza);
Subsidiar o sistema operacional tecnológico para as atividades administrativas da
SEDUC (pessoal, estatística e matrícula);
Contratar empresas para realização de concursos, seleção e avaliação de
desempenho para atender as demandas com profissionais da educação;
Contratar empresas para realização de avaliações internas de aprendizagem nas
diversas modalidades (educação infantil, ensino fundamental e EJA);
Custear as ações de divulgação e comunicação da SEDUC;
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Meta:

Garantir as ações e desenvolvimento do Ensino
Básico – FUNDEB 60%

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação em
decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da
estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município: salário ou vencimento; 13º
salário, inclusive 13º salário proporcional;

1/3 de adicional de férias; férias

vencidas, proporcionais ou antecipadas; gratificações inerentes ao exercício de
atividades ou funções de magistério, inclusive gratificações ou retribuições pelo
exercício de cargos ou funções de direção ou chefia; horas extras, aviso prévio,
abono; salário família, quando as despesas correspondentes recaírem sobre o
empregador; encargos sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador,
correspondentes à remuneração paga na forma dos itens anteriores, observada a
legislação aplicável à matéria;
Garantir a redução de Carga horária dos professores em 1/3 (Lei do Piso)
ampliando em 20% o quadro de pessoal;
Aderir aos programas federais e estaduais eu efetivamente desenvolvem ações
formadores para professores em todos as modalidades de ensino;
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Meta:

Implementar, o Pequeno Caixa, previsto em lei municipal e
constante no PME, liberação de recursos às unidades
escolares, objetivando alocação de verbas de suprimento
para a manutenção e desenvolvimento de ações da
educação

básica,

levando

em

consideração número de alunos matriculados na unidade
escolar.

Regionalização

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

da Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Rever a Lei nº - 3.150/2004
Elaborar planilha orçamentária para contemplar 100% das Unidades Executoras
das escolas.
Designar verbas para a implementação do Pequeno Caixa.
Orientar e acompanhar a aplicação de recursos bem como a prestação de contas
no uso dos recursos do pequeno caixa.

Meta:

Manutenção do Ensino Fundamental

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho
pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física
e acervo da biblioteca da escola.
Aquisição de fardamentos e mochilas para todos os alunos
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Meta:

Manutenção das Ações da Educação Infantil.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Aquisição de fardamentos e mochilas para todos os alunos
Aquisição de acervo literário, de brinquedos, de jogos, de instrumentos
musicais/sonoros,

de

tecnologias

educacionais,

de

materiais e objetos educativos nas escolas de Educação infantil, para garantir à
criança o acesso a processos de construção, articulação e ampliação de
conhecimentos e aprendizagens em diferentes linguagens.

Meta:

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover ações para alfabetização de Jovens e adultos, prioritariamente nas
escolas do campo, principalmente nas de difícil acesso através de convênios e
parcerias.
Promover Educação de Jovens e Adultos ampliando as ações para os segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idadesérie, associados a outras políticas que garantam a continuidade da escolarização,
após a alfabetização inicial, de forma integrada à formação profissional inicial e
continuada para estimular a conclusão da educação básica, através do PROEJA
fundamental e de parcerias com o governo federal.
Aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho
pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física
e acervo da biblioteca da escola.
Aquisição de fardamentos e mochilas para todos os alunos.
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Manutenção da Educação do Campo

Meta:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Assegurar por meio de programas especiais à produção, reprodução e
aquisição de materiais didáticos e pedagógicos apropriados à educação do
campo,

que

levem

em

conta,

além

das

qualidades

universalmente

consagradas, as características do contexto em que a escola ou conjunto de
escolas está inserida;
Garantir energia elétrica e água potável em todas as Unidades escolares;
Garantir

condições

de

acesso/qualidade

das

estradas/

transporte

escolar.
Garantir em regime de colaboração com o Estado a educação infantil
indígena com base na Resolução CNE/CEB nº05/22/06/2012.
Fortalecer e reafirmar as memórias históricas, as identidades étnicas,
com valorização das línguas, artes, ciências e tecnologias, através de ações
educativas em parceria com a Cultura e o Turismo.
Promover,

junto

à

sociedade

Ilheense,

a

divulgação

de

informações

sobre povos indígenas, quilombolas, assentados e acampados pela Reforma
agrária, produzindo materiais necessários.
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Meta:

Garantir a aplicação

do

Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Oferecer alimentação escolar a todos os alunos da Educação Básica em todas as
escolas do município.
Oferecer ações de Educação alimentar e nutricional em todas as etapas da
Educação Básica.
Promover Programa de Boas Práticas de agricultura familiar para alimentação
escolar.
Suplementação Financeira da Alimentação Escolar.

Meta:
Regionalização da

Promover o Programa de Saúde na Escola
Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;
Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas;
Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;
Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos;
Prevenção das violências e dos acidentes;
Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em
eliminação;
Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor;
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Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e
prevenção da obesidade infantil;
Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.
Orientar quanto ao Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS;
Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.

Meta:

Da manutenção do Transporte Escolar

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Renovar e ampliar a frota de veículos escolares da rede municipal, com ônibus,
lanchas e bicicletas, sempre visando a segurança e a qualidade do transporte, de
conformidade com a Meta 21 do PME.
Custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas,
pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor,
elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do
veículo, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica
pública residentes em área rural.
Custear serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar, também
para uso nos projetos interdisciplinares extra classe (visitas técnicas e excursões)
Assegurar

formação

continuada

e

capacitação

específica

para

condutores e monitores dos transportes escolares;
Garantir a estrutura necessária para a acomodação da frota do Município para os
transportes escolares.
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Meta:

Garantir recursos para a Gestão dos Conselhos
FUNDEB e CAE

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Subsidiar funcionamento dos Conselhos FUNDEB e CAE, garantindo material e
condições, como local para atendimento e reuniões, meio de transporte, materiais,
equipamentos etc., de maneira que seja possível a realização periódica das
reuniões de trabalho, permitindo que o Conselho desempenhe suas atividades e
efetivamente exerça suas funções com autonomia.

Meta:

Garantir recursos para a Gestão do Conselho Municipal
de Educação.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Subsidiar o funcionamento dos Conselhos FUNDEB e CAE, garantindo material e
condições, como local para atendimento e reuniões, meio de transporte, materiais,
equipamentos etc., de maneira que seja possível a realização periódica das
reuniões de trabalho, permitindo que os Conselhos desempenhem suas atividades
e efetivamente exerçam suas funções com autonomia.
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Meta:

Implementar Ações do NTM

Regionalização da

Unidade de Medida:

Meta:

Quantidade:

Município

100

%

Entregas / iniciativas:
Expandir a rede de informática em mais 10 unidades escolares.
Fortalecer o Ensino a Distância como ferramenta para a formação continuada dos
docentes

e

gestores

adquirindo

e/ou

compartilhando

servidor

para

armazenamento de dados e realização de cursos on-line.
Ampliar o acervo de programas digitais voltados para os estudantes alcançando
todas os 119 espaços escolares.
Promover em convênio e/ou parcerias com Instituições de Ensino Superior a
produção de cursos, programas apropriados e softwares educativos de qualidade.

Meta:

Garantir a gestão das atividades do PROJOVEM
URBANO

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Proporcionar em parceria com o Mec, a possibilidade de estudos para jovens e
adultos que não foram alfabetizados na idade certa.
Promover encontro dos alunos do Projovem Urbano com alunos da EJA e avaliar
os desenvolvimentos das duas modalidades de ensino.
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Ampliar a oferta de cursos de formação continuada

Meta:

para professores e demais funcionários da rede
municipal de ensino, investindo de forma sistemática
na formação e aperfeiçoamento dos profissionais da
educação básica.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover encontros entre os profissionais de educação, nas modalidades de
educação infantil, ensino fundamental e EJA objetivando manter o diálogo entre
as modalidades de ensino.
Organizar e implementar a formação continuada dos professores da rede
municipal, utilizando parte do tempo destinado às atividades complementares
(AC).
Ampliar a parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz objetivando
promover a formação continuada para 100% dos coordenadores pedagógicos.
Realizar, ao longo de cada ano, formação continuada para todos os professores,
coordenadores pedagógicos, profissionais não docentes e gestores educacionais
em exercício no Município.
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Garantir

Meta:

a

formação

profissionais

de

continuada

educação

com

de

todos

os

estratégias

de

implementação das leis 10.639/2003, 11.645/2008 e
diversidades de modo geral.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover encontros entre os profissionais de educação, nas modalidades de
educação infantil, ensino fundamental e EJA objetivando a implementação das leis
10.639/2003, 11.645/2008 e diversidades de modo geral.
Organizar e implementar a formação continuada dos professores da rede
municipal, utilizando parte do tempo destinado às atividades complementares
(AC).
Ampliar a parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz a fim de promover
a formação continuada para 100% dos coordenadores pedagógicos.
Realizar, ao longo de cada ano, formação continuada para todos os professores,
coordenadores pedagógicos, profissionais não docentes e gestores educacionais
em exercício no Município.
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EIXO ESTRUTURANTE II
CIDADE INCLUSIVA

Área Temática
EMPODERAMENTO DA INCLUSÃO SOCIAL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Cidade Inclusiva

Área Temática:

Empoderamento da inclusão social

Programa:

Valorização da cultura municipal

Recursos do Programa

R$ 6.800.000,00

OBJETIVO:
Estimular, implementar e formular políticas públicas no âmbito cultural, bem

como zelar pela preservação do patrimônio histórico e pelo estímulo da
produção artística local.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal de Cultura

Garantir acessibilidade aos espaços culturais

Meta 1:

públicos.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Promover o aumento do número de pessoas que

Meta 2:

frequentam o museu, centro cultural , cinema
teatro, circo...
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

60

%

Meta:
Município
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Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de cultura;
Garantir capacitação continuada para os profissionais da arte;
Garantir a participação dos profissionais da cultura em curso, palestra e
oficinas;
Apoiar e promover encontro setorial com culturas populares;
Criação do programa a cultura move meu bairro(levando para as comunidades
projetos culturais, dança, esporte, capoeira..)
Realizar consórcios de cultura entre município do litoral sul da Bahia;
Realizar convenio de cooperação técnica com UESC;
Promover o aumento do número de bairros de ilhéus com grupos em atividades
na área de teatro, dança, circo, música e artes visuais;
Fortalecer o conselho municipal de cultura;
Garantir capacitação continuada para os conselheiros;
Adquirir equipamento culturais que atendam os requisitos legais de
acessibilidade;
Promover a modernização dos equipamentos culturais;
Promover a requalificação da concha acústica de ilhéus;
Promover a requalificação da biblioteca pública;
Promover a reforma do palácio Paranaguá para museu da capitania;
Informatizar todo acervo bibliotecário;
Implantar sistema de inclusão digital;
Adquirir equipamentos culturais disponibilizando informações sobre seu
acervo no SNIIC – Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;
Promover a integralização dos espaços de cultura com esporte e lazer;
Criar centro de cultural populares;
Criar espaço de memória de culturas identitárias;
Estimular a programação cultural do teatro municipal de Ilhéus;
Criar o edital calendário cultural;
Criar prêmio cultural livre das artes;
Criar a revista eletrônica da cultura;
Lançar cartilha das festas populares e comemorativa de Ilhéus;
Criar ordem do mérito cultural de Ilhéus;
Ativar ônibus da cultura;
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Retomar o projeto seis e meia
Apoiar o festival regional de quadrilhas juninas;
Promover a semana de aniversário de Jorge Amado;
Apoiar o festival de cultura popular;
Criar o programa de escolas artísticas;
Apoio ao festival literário de ilhéus - FLIOS
Promover oficina de elaboração de projetos;
Promover seminário de gestão e políticas públicas;
Revisar a lei nº 2314, que institui o tombamento de bens situados no município
de ilhéus;
Revisar a Lei nº 2.312, de 1º de Agosto de 1989 (cria e delimita o centro
histórico da cidade de ilhéus e dá outras providências);
Revisar a Lei Nº 3.454, de 14 de novembro de 2009 do Fundo Municipal de
Cultura;
Revisar a Lei nº 3.519, de 31 de março de 2011 do Conselho Municipal de
Cultura;
Revisar as Metas do Plano Municipal de Cultura;
Apoiar gravação de músicas e de videoclipes de artistas da cidade;
Estimular abertura de cineclubes nas escolas e espaços culturais;
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EIXO ESTRUTURANTE II
CIDADE INCLUSIVA

Área Temática
EMPODERAMENTO DA INCLUSÃO SOCIAL

PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Cidade Inclusiva

Área Temática:

Empoderamento da inclusão social

Programa:

Cidadã protegido é cidadão assistido

Recursos do Programa

R$ 51.141.000.00

OBJETIVO:
Prover, mediante articulação com órgãos estaduais e entidades

não

governamentais, apoio social a pessoas carentes com prioridade para idosos,
portadores de deficiência física ou mental e em situação de vulnerabilidade
social, assim como, desenvolvimento comunitário das localidades de maior
carência.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento social

Melhorar a prestação de serviço do fundo municipal

Meta 1:

de assistência social.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir manutenção das ações da secretaria de desenvolvimento social;
Promover melhorias na estrutura física da secretária de desenvolvimento social;
Garantir capacitação e formação continuada para a equipe dos conselhos;
Garantir capacitação e formação continuada para os profissionais da secretaria
de desenvolvimento social;
Garantir a manutenção das ações dos conselhos municipais;
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Adquirir equipamento e material permanente para secretaria de desenvolvimento
social e seus departamentos;
Viabilizar contratação de terceirizado para prestação de serviço;
Oferecer palestra, oficina e cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional;
Adquirir de material didático e paradidático;
Realizar adequações estrutural e administrativa para atender as exigências
legais;
Adquirir veículo para atender as demandas da secretaria e seus conselhos;
Aquisição de software para cadastro e melhor controle das famílias;

Meta 2:

Garantir atendimento de qualidade para população em
situação de risco pessoal

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

50

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Oferecer atendimento psicologia para dependentes químicos
Promover a distribuição de cesta básica
Implantação de programa de superação da pobreza extrema
Desenvolver política de igualdade de gênero
Realizar o censo da terceira idade
Desenvolver politicar de combate a abandono de idoso
Promover a valorização da terceira idade
Apoiar entidades da sociedade civil que concede apoio a idoso
Construção de um CRAS nos distritos e povoados
Promover o empoderamento feminino
Desenvolver atividade de valorização das mulheres
Implantação de politicar contra violência feminina
Combater a explosão infantil
Combater a violência contra o idoso
Aquisição de mobília para equipar as casas de apoio
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Implantação de unidade de CRAS volante
Aquisição de terreno para construção de nova unidades de atendimento
Aquisição de veiculo
Realização de oficina, palestra e cursos
Criação de espaço comunitário para desenvolvimentos das atividades dos
programas
Aumentar a participação da população no programa de planejamento familiar
Implementação de ações de combate as drogas
Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento dos vínculos
Concessão de benefícios eventuais
Realizar palestra, oficina e atividades volta para inclusão social
Aquisição de equipamento e material permanente
Criar casa de acolhimento para crianças que sofreu abuso
Implantação de restaurante popular
Garantir atendimento psicológico e psiquiátrico aos atendidos nos programas
Promover debate contra violência domestica
Realizar o censo para mensurar e conhecer o universo de pessoas com
deficiência

Meta 3:

Ampliar a cobertura de famílias atendidas através do
programa social

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

Zona urbana

50

%

Zona Rural

50

%

Meta:

Entregas / iniciativas:
Oferta atividades sócio educativa;
Ampliação da concessão de benefício eventuais para pessoas com deficiência;
Promover atividades de inclusão social para pessoas com deficiência;
Garantir programação direcionada para pessoas com deficiência;
Promover palestra e cursos volta melhoria da saúde do idoso;
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Promover atividades física para terceira idade;
Promover curso, oficina e palestra para idoso;
Implantar política de respeito as diferenças;
Promover gincanas;
Firma parceiras com ONGS voltada a atendimento de pessoas com deficiências;
Promover políticas de enfrentamento a violência contra homofobia;
Combater o racismo;
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PODER EXECUTIVO

EIXO ESTRUTURANTE III

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PPA 2018-2021

EIXO ESTRUTURANTE III
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

As dificuldades de acessibilidade nos centros urbanos é um tema antigo, que vem
ganhando espaço nos últimos anos devido à sua importância como variável que
permite identificar áreas com desigualdades na oferta de infraestrutura básica e
que se vincula diretamente ao bem-estar dos cidadãos.
O objetivo deste Eixo Estruturante III do PPA 2018-2021, Infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico, relaciona-se em assegurar a geração de riquezas com
maior equidade social, garantindo a todos condições de acesso ao básico para uma
existência com dignidade e às oportunidades abertas pela retomada do
crescimento, num contexto de desenvolvimento sustentável.
Nessa perspectiva, dinamizar as atividades produtiva através do apoio aos diversos
segmentos da agricultura local, oferecer a infraestrutura necessária ao crescimento
econômico e melhorar a qualidade de vida da população são os propósitos deste
eixo estruturante.
A formatação do eixo estruturante III Infraestrutura e Desenvolvimento

Econômico têm como área temática: Desenvolvimento Urbano e Rural.

PPA 2018-2021

EIXO ESTRUTURANTE III

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Área Temática
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Infraestrutura e Desenvolvimento econômico

Área Temática:

Desenvolvimento Urbano e Rural

Programa:

Ilhéus de cara nova

Recursos do Programa

R$ 87.000.000,00

OBJETIVO:
Prover soluções adequadas e inovadoras

através da coordenação,

fiscalização e execução direta e indireta de obras públicas municipais, além
de serviços essenciais como a manutenção dos prédios públicos,
pavimentação asfáltica, em paralelepípedos, drenagem pluvial, logradouros,
serviços de sinalização e fiscalização de transporte e trânsito, visando o
desenvolvimento socioeconômico do município de ilhéus, proporcionando
aos cidadãos conforto e segurança.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte
e Transito.

Meta 1:

Promover pavimentação e requalificação de ruas,
avenida e praças da cidade.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

Zona urbana

60

%

Zona rural

40

%

Meta:

Realizar
Meta 2:

operação

que

vise

restaurar

o

calçamento de todas as vias públicas da zona
urbana e rural.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município
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Meta 3:

Promover a revitalização de espaços e prédios
públicos.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção da secretaria de infraestrutura, transporte e
transito;
Promover reforma, ampliação e conservação dos prédios públicos;
Construção e reforma de praças em sede, distrito e povoado;
Manutenção da malha viária;
Pavimentação de novas ruas e avenidas;
Promover a reforma e ampliação dos pontos de taxi, moto taxi e ônibus;
Realizar a fiscalização de obras e ocupação do solo;
Adquirir material e equipamento permanente;
Manutenção e ampliação da rede de drenagem pluviais;
Aquisição de veículo de todos os portes para atender demanda da
secretaria;
Promover a revisão do plano diretor urbano;
Implantação de piso tátil em vias públicas;
Garantir acessibilidade urbana;
Garantir a mobilidade urbana;
Revitalização de calçamento de paralelepípedos;
Garantir a manutenção de pavimentação e drenagem de vias públicas;
Aumentar a fiscalização para tentar coibir as construções em área de risco;
Promover a implantação de placas de sinalização como nome de bairro,
ruas e avenida;
Alargar calçadas na rua Araújo Pinho e Rua Coronel Paiva, como objetivo de
impedir estacionamento nestas vias.
Elaboração do plano de mobilidade urbana;
Criação do terminal de transbordo;
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Incentivar a criação da uma usina de reciclagem de resto de material;
Garantir investimento em mobilidade urbana;
Realizar padronização das calçadas;
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Área Temática:

Desenvolvimento Urbano e Rural

Programa:

Ilhéus de cara nova

Diretoria:

Transporte e Trânsito

OBJETIVO:
Zelar pela boa administração da cidade, através do bom planejamento e
execução de obras públicas para benefício dos munícipes.

Órgão Responsável:

Superintendência de Transporte e Transito.

Ampliar as condições de fluidez e de segurança no
trânsito, visando à movimentação segura, eficiente
e conveniente de pessoas e veículos, como também
Meta:

as atividades direcionadas à formação do cidadão
como usuário das vias e rodovias, por meio do
aprendizado de normas e condutas de respeito à
vida, visando sempre mobilidade, acessibilidade,
integração e segurança no trânsito.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Realizar projeto e pesquisa de viabilidade técnica, econômica e ambiental
de adequação e melhorias do sistema viário;
Implantar soluções para tratamento de segmentos críticos visando à
minimização de acidentes de trânsito;
Realizar projetos e estudos necessários a adequações e melhorias no
sistema viário;
Elaborar projeto e execução de pavimentação, recapeamento, tapa-buracos
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e recomposição da pista e acostamentos;
Executar projeto de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para
transporte coletivo;
Implantar adequação de calçadas, passarelas para pedestres, ciclovias e
ciclo faixas;
Elaborar estudos, projetos e implantar faixas, pistas exclusivas ou
preferenciais, corredores e terminais de ônibus
Adquirir materiais permanente e de consumo relacionados a projetos de
intervenções na estrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez e
segurança no trânsito;
Realizar intervenções na infraestrutura viária que visem melhorias na
segurança no trânsito;
Garantir Capacitação continuada através de um plano de instrução de
agentes de trânsito e agente de autoridade de trânsito e cursos de
qualificação para profissionais dos órgãos de trânsito
Garantir aquisição e ou locação de veículos e viaturas - motos, caminhão e
carro de passeio com instalações e ou equipamentos de policiamento e
fiscalização;
Garantir

aquisição, locação, manutenção

e configuração

de talão

eletrônico;
Realizar controle e gerenciamento de tráfego;
Realizar implementação, informatização e manutenção de sistemas
informatizados para processamento de multas de trânsito e demais
procedimentos relativos;
Garantir a realização e participação em palestras, cursos, seminários e
eventos relacionados ao trânsito;
Adquirir aplicativos e equipamentos de informática destinados à educação
de trânsito;
Adquirir equipamento de áudio e vídeo destinados à educação de trânsito;
Adquirir mini-veículos e veículos equipados destinados à educação de
trânsito;
Garantir a mobilidade e acessibilidade no espaço Urbano;
Implantar ciclovias no perímetro Urbano;
Implantar estacionamento Rotativo (zona azul);
Implantar e manter sinalização vertical e horizontal no Município;
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Implantar lombadas elevadas;
Realizar estudo, planejamento e implantação de sistemas e conjuntos
semafóricos em cruzamento e avenidas de maior fluxo no município;
Promover melhorias no sistema de Transporte Coletivo Urbano e Rural
Monitorar as principais vias do Município;
Adquirir material e equipamento para os Agentes de Trânsito, fardamento e
Epi’s;
Estruturar e implantar autarquia municipal de trânsito;
Realizar o projeto ATIVA ILHÉUS com criação de ciclo faixas, interligando a
zona sul à zona norte;
Implantação com concessão para exploração, do transporte hidroviário para
Rio do Engenho, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Av, Esperança, Vila Lídia;
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EIXO ESTRUTURANTE III

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Área Temática
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

Infraestrutura e Desenvolvimento econômico

Área Temática:

Desenvolvimento Urbano e Rural

Programa:

Modernização urbana

Recursos do Programa

R$ 120.000.000,00

OBJETIVO:
Conservar as áreas públicas de Ilhéus em perfeitas condições, com a
manutenção de locais como praças, parques, avenidas e ruas, para que os
moradores

desfrutem

de

uma

cidade

limpa

e

organizada.

Por meio de seus segmentos, Coordenadorias de Parques e Jardins e de
Limpeza Pública, realizando trabalhos de manutenção, revisão e reparos em
ruas e avenidas, podas de árvores e jardins; e limpeza de parques e praças.

Órgão Responsável:

Meta 1:

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Dotar a Sede Oficial da Secretaria com estrutura
adequada para o bem-estar dos servidores e dos
munícipes, assim como, oferecer segurança ao
Patrimônio Público.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de serviços urbanos;
Adquirir nova sede administrativa dotada de área externa adequada para
acomodação da frota automotiva, salas, recepção, copa, cozinha e
almoxarifado central da secretaria;
Aquisição de equipamento de monitoramento com câmeras e alarme 24h.
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Contratação de empresa especializada em monitoramento;
Garantir formação e capacitação continuada para os profissionais da
secretaria de serviços urbanos;
Aquisição de mesas e cadeiras ergonomicamente correta, armários,
aparelhos de ar condicionado, bebedouros;
Atualizar o código de postura e implantar ações que minimizem a poluição
visual;
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OBJETIVO 2:
Ampliação,

reforma

e

criação

de

novos

espaços

nos

Cemitérios,

considerando que os atuais já atingiram a sua capacidade extrema de
sepultamentos.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Órgão Responsável:

Ampliação do número de covas.

Meta 1:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Entregas / iniciativas:
Promover cursos de capacitação profissional para os Coveiros;
Construção de gavetas, ossuários e capelas;
Desapropriação de área para construção de novo cemitério;
Realizar o recadastramento dos lotes para observância da legalização
quanto ao pagamento da anuidade;
Contratação de empresa especializada em adequar e modernizar a
estrutura dos Cemitérios;
Contratação de empresa especializada em construção do novo cemitério;
Realizar contratação de pessoal para complementação do quadro de
Coveiros;
Adquirir veículo, equipamento e material permanente;
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OBJETIVO 3:
Realizar serviços no parque luminotécnico com atividades preventivas,
corretivas e execução de obras para melhoramento da luminosidade nas
vias públicas, proporcionando utilização noturna dos espaços públicos.

Órgão Responsável:

Meta 1:

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Realizar manutenção da rede de iluminação da
cidade.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Meta 2:

Realizar Serviços

de

Iluminação

decorativa,

proporcionando bem-estar visual aos munícipes
e visitantes.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Entregas / iniciativas:
Realizar serviços operacionais no parque luminotécnico do município;
Promover expansão no parque luminotécnico;
Elaborar projetos que possam proporcionar ações no sentido de aumentar a
eficiência no parque luminotécnico para melhor luminosidade e redução no
consumo de energia;
Implantar Iluminação Cênica nas principais praças e pontos turísticos;
Promover a capacitação continuada do corpo técnico de eletricistas do
município;
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Efetuar manutenção preventiva e corretiva nas

dependências

das

secretarias municipais;
Contratar empresa especializada em expansão do parque luminotécnico;
Realizar manutenção preventiva e corretiva e iluminação cênica;
Adquirir veiculo, material e equipamento permanente;
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OBJETIVO 4:
Realizar serviços de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e dejetos
garantindo a sua disposição final de forma ambientalmente adequada em
aterro sanitário.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Órgão Responsável:

Meta 1:

Realizar

desobstrução

do

sistema

de

esgotamento de pluviais.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Meta 2:

Realizar Serviços de limpeza de praias.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Zona rural

Entregas / iniciativas:
Realizar limpeza de praias;
Realizar limpeza de logradouros e vias públicas de forma manual e
mecanizada;
Realizar coleta dos resíduos sólidos;
Realizar pintura de guias de meio fios;
Realizar capinagem e roçagem de forma manual e mecanizada;
Realizar lavagem e coleta de lixo nas feiras livre;
Implantar o programa cidade limpa;
Realizar conscientização da população sobre a coleta diferencia (fração
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seca e úmida);
Adquirir galpão para implantação da central de triagem da coleta seletiva;
Ampliar coleta conteinerizada, principalmente com caixas estacionárias
compactadoras;
Firmar parceria com os responsáveis diretos e indiretos de entulho e
resíduos especiais (pneus, pilhas e baterias… )

Garantindo a coleta e

destinação final adequada;
Eliminar pontos de lixo irregulares;
Colocar placas de sinalização proibitivas para inibir o descarte de lixo em
locais inapropriado.
Realizar campanha educativa referente a resíduos sólidos;
Construção de novo aterro sanitário;
Presta apoio a cooperativas e associações de catadores de lixo;
Promover capacitação continuada dos servidores da limpeza pública;
Realizar contratação de empresa especializada em limpeza pública;
Adquirir terreno para implantação de novo aterro sanitário.
Aquisição de veículos, material e equipamento permanente;
Contratação de empresa especializada em Operacionalização de aterro
Sanitário;
Contratar empresa especializada em locação de: Caminhão Carroceria,
Caminhão basculante trucado, Caminhão basculante toco, Pá Carregadeira,
Trator esteira, Retroescavadeira, Bob Cat, Ônibus e Veículo utilitário
pequeno;
Implementar o projeto de coleta seletiva elaborado pela parceira Micro APP
IBAM, CONDER, PMI, com a inclusão produtiva dos catadores de matérias
recicláveis que viviam no lixão e do lixão, já organizados em cooperativa;
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EIXO ESTRUTURANTE III

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Área Temática
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
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Poder:

Poder Executivo

Eixo Estruturante:

Infraestrutura e Desenvolvimento econômico

Área Temática:

Desenvolvimento Urbano e Rural

Programa:

Agricultura fonte de emprego e renda

Recursos do Programa

R$ 3.500.000,00

OBJETIVO:
Promover políticas públicas para o desenvolvimento das atividades de
pesca e agricultura, disponibilizando assistência técnica e extensão rural,
proceder a defesa sanitária, vegetal e animal, realizar a fiscalização de
produtos e insumos agrícolas.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal Agricultura e Pesca

Promover assistência técnica aos agricultores e

Meta 1:

agricultoras tradicionais, assentados da reforma
agrária, indígenas, quilombolas e pescadores.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção da secretaria de agricultura e pesca;
Adquirir veículos, material e equipamento agrícolas;
Promover capacitação continuada para o agricultor;
Assegura a participação do corpo técnico em palestra, conferencia e
cursos;
Realizar contratação de mão de obras;
Oferecer consultoria técnica para os agricultores;
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OBJETIVO 2:
Promover políticas públicas para o desenvolvimento das atividades de
pesca e agricultura; disponibilizando assistência técnica e extensão rural
bem como fiscalizar o uso dos produtos e insumos agrícolas.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal Agricultura e Pesca

Desenvolver

Meta 1:

o

Programa

de

Aquisição

de

Alimentos na área de abrangência do município
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Incentivar a agricultura familiar, por meio da

Meta 2:

compra de alimentos produzidos pela agricultura
familiar.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Fomentar os programas sociais e equipamentos

Meta 3:

públicos de alimentação e nutrição do município.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção da secretaria de agricultura e pesca;
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Adquirir material e equipamento agrícolas;
Promover capacitação continuada para o agricultor;
Assegura a participação do corpo técnico em palestra conferencia e cursos;
Presta apoio a entidades agrícolas sem fins lucrativos;
Captar recursos através de parceria público e privada para investir na
agricultura familiar;
Promover eventos públicos voltado para agricultura familiar;
Criar programa para construção de fossa sépticas biodigestores;
Garantir tratamento de agua em toda zona rural;
Elaborar o plano de agricultura e pesca;
Promover adequação na lei que criou o conselho municipal de agricultura e
pesca;
Promover a criação do fundo municipal de agricultura e pesca;
Criar ao programa agricultura forte, prestando orientação técnica,
distribuindo semente e oportunidade em produção de frango, peixe,
porcos...

PPA 2018-2021

OBJETIVO 3:
Desenvolver o Programa Nacional de Habitação Rural na área de
abrangência do município, possibilitando ao agricultor familiar, trabalhador
rural e comunidades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja
construindo uma nova casa ou reformando/ampliando/concluindo uma
existente.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal Agricultura e Pesca

Promover a população rural do município acesso

Meta 1:

a moradia digna na zona rural.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover melhorias nas moradias dos moradores do campo;
Captar recursos através de convenio e ou parceria público privada para
promover melhorias habitacionais;
Adquirir veículo, material e equipamento permanente;
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EIXO ESTRUTURANTE III

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Área Temática
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:
Área Temática:
Programa:

Infraestrutura e Desenvolvimento econômico
Desenvolvimento Urbano e Rural
Promover a revitalização do turismo

Recursos do Programa

R$ 7.800.000,00

OBJETIVO:
Promover o turismo como atividade econômica de forma estratégica,
contribuindo para geração de emprego, renda e desenvolvimento em todo o
município. Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as
políticas de promoção do turismo compõem a missão do órgão, que também
deve formular diretrizes para o desenvolvimento de ações que fomentem o
turismo em Ilhéus.

Órgão Responsável:

Secretaria Municipal Turismo

Promover a revitalização da avenida soares Lopes

Meta 1:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Elaborar plano de turismo.

Meta 2:
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município
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Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção das ações da secretaria de turismo;
Adquiri matéria e equipamento para manutenção dos pontos turísticos;
Adequar pontos de informações turísticas na praça D. Valfredo Tepe;
Garantir a manutenção da casa de Jorge Amado;
Promover a recuperação do palácio Paranaguá;
Implantar o museu digital da família, incentivando a doação de fotos e
histórias das famílias da cidade;
Promover a desapropriação e recuperação do imóvel da união protetora
Criação do portal da cidade nos principais pontos de entrada e saída da
cidade;
Incentiva o grafite em espaços públicos;
Incluir a feira das flores no calendário de eventos da cidade;
Realizar primavera de museus;
Promover a realização do festival de cinema;
Promover a atualização do calendário de eventos da cidade;
Incentivar o turismo ecológico, rural religioso e aquaviário;
Promover anualmente o congresso da juventude;
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PODER EXECUTIVO
EIXO ESTRUTURANTE IV

FORTALECIMENTO COMERCIAL
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EIXO ESTRUTURANTE IV
O Fortalecimento Comercial

A construção desse quarto eixo estruturante para formação do PPA 2018-2021 do
município de ilhéus, denominado O Fortalecimento comercial, tem como principal
objetivo a geração de renda e riquezas com maior equidade social.
Nessa perspectiva, temos como meta dinamizar as atividades econômicas através
do apoio aos diversos segmentos, oferecendo infraestrutura necessária para o
crescimento da economia local, sempre tentando ofertar melhoria e qualidade de
vida.
Cabe destacar a importância da atuação da secretaria de planejamento e
desenvolvimento sustentável que tem com diretriz fundamental garantir que o
crescimento econômico aconteça de forma sustentável.
A formatação do eixo estruturante IV- O Fortalecimento comercial tem como área
temática: Crescimento sustentável
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EIXO ESTRUTURANTE IV

O FORTALECIMENTO COMERCIAL

Área Temática
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

O Fortalecimento comercial

Área Temática:

Crescimento Sustentável

Programa:

Revitalização industrial de Ilhéus

Recursos do Programa

R$ 7.900.000,00

OBJETIVO:
Promover o desenvolvimento econômico do município de ilhéus, através do
incentivo e apoio ao empreendedorismo local, com ações estruturantes nos
setores: indústria, comércio, serviço, agricultura ...

Órgão Responsável:

Meta 1:

Secretaria Municipal de Industria e Comércio

Fomentar o desenvolvimento industrial do município
de ilhéus.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a manutenção da secretaria de indústria e comércio;
Adquirir veículo, material e equipamento permanente;
Promover junto ao governo do estado a revitalização do parque industrial de
ilhéus;
Garantira apoio ao polo de informática de ilhéus;
Incentivar a realização de feira de negócios;
Incentivar a capacitação e qualificação da mão de obra das microempresas
do município, visando o aumento de sua capacidade produtiva;
Potencializar junto aos poderes a criação de pequenas indústrias de
chocolate no município de ilhéus
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Desenvolver um plano de logística estrutural e de marketing para as
pequenas fábricas de chocolate;
Criar plano de incentivo fiscal eficiente que possa proporcionar maior
receptividade as indústrias já instaladas e trazer novas industrias;
Criar o parque industrial municipal;
Criar plano de viabilidade econômico para atraia novos investimentos;
Contribuir de forma definitiva para implantação da zona de produção e de
exportação – ZPE

Promover a reestruturação física e sanitária das

Meta 2:

centrais de abastecimento.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Modernizar a infraestrutura das centrais de abastecimento;
Promove a revitalização das centrais de abastecimento;
Elaborar

um

plano

de marketing

que contemple as

centrais

de

centrais

de

abastecimento;
Garantir

capacitação

para

os

empreendedores

das

abastecimentos;
Desenvolver projetos de reciclagem dos resíduos sólidos das centrais de
abastecimento;
Implantar casa lotérica ou postos de pagamento nas centrais de
abastecimento;
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Desenvolver

Meta 3:

programas

e

projetos

com

desenvolvimento sustentável para o comercio local.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Promover organização das áreas comerciais centrais da cidade;
Incentivar

a

implantação

de

um

centro

comercial

do

setor

de

eletroeletrônicos;
Viabilizar uma feira anual de eletroeletrônicos e informática;
Promover a descentralização do comercio de ilhéus através da criação de
pequeno centro de negócios;
Apoiar campanhas anuais do comercio;
Potencializar e incentivas a REDESIM no município;
Promover a regularização e a criação de micro, pequenas e medias
empresas;
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Meta 4:

Fomentar

o

desenvolvimento

dos

microempreendedores individuais, microempresa e
empresa de pequeno porte, bem como o estimulo a
formalização.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Fomentar a Implantação definitiva do Comitê Gestor Municipal para Micro e
Pequenas Empresas;
Promover conferência anual do comitê gestor;
Promover a descentralização da sala do empreendedor;
Implantar balcão de empreendedor nas centrais de abastecimentos;
Desenvolver projeto para viabilizar a realização da feira anual dos MEI;
Implantar junto com a SEAD, um portal de compras e serviços
governamentais;
Incentivar a criação da padaria comunitária;
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EIXO ESTRUTURANTE IV

O FORTALECIMENTO COMERCIAL

Área Temática
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

O Fortalecimento comercial

Área Temática:

Crescimento Sustentável

Programa:

Ilhéus sustentável

Recursos do Programa

R$ 4.300.000,00

OBJETIVO:
Atuar junto ao licenciamento ambiental e à fiscalização das atividades
poluidoras, em busca da defesa, conservação, recuperação e proteção do
meio ambiente.

Órgão Responsável:

Secretaria

Municipal

Planejamento

desenvolvimento sustentável

Meta 1:

Garantir o acompanhamento das peças de
planejamento da prefeitura.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir manutenção das ações da secretaria de planejamento e
desenvolvimento sustentável;
Garantir capacitação continuada para os profissionais da secretaria;
Adquirir veículos, material e equipamento permanente;
Acompanhar a elaboração e a execução orçamento da prefeitura;
Controlar a emissão dos decretos financeiros do município;
Elaborar e emitir relatório gerencial da situação orçamentaria da prefeitura;
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Meta 2:

Dotar a Superintendência de Meio Ambiente com
os meios adequados para a gestão de demandas
e fiscalização dos empreendimentos, de modo a
aumentar a eficiência no
requerentes,

executando

atendimento aos
assim

a

Política

Municipal de Meio Ambiente.
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Implantar programa de pagamento por serviços ambientais (PSA);
Manter a diversidade biológica;
Garantir proteção as espécies raras;
Proteger a paisagem natural e beleza cênica do parque municipal;
Realizar o cercamento do parque da boa esperança;
Realizar trabalho de educação ambiental;
Promover a recuperação de áreas degradas com espécies nativas de mata
atlântica;
Construção de monumento da Goethea na praça Cairu;
Garantir a estruturação da unidade de conservação ARIE( área de relevante
interesse ecológico)
Garantir capacitação continuada para os guardas do parque boa esperança;
Elaborar plano de atividade ecoturistas;
Elaborar projeto de recuperação de matas ciliares e nascentes;
Ampliação e implementação do Parque Marinho da Pedra de Ilhéus,
preservando área de restinga na Av. Soares Lopes.
Construir receptivo para visitantes e trilhas para observação de espécies da
fauna e da flora;
Construção de escada para que ocorra a piracema dos robalos;
Promover a revitalização do Parque municipal natural da Boa esperança
para que ele seja aberto à visitação;
Implementar as ações do Plano Municipal de Recuperação da Mata
Atlântica;
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Implementar ações do PRUA de Areias (Lagoa Encantada);
Regulamentar e implementar ações da Lei Municipal do PSA – Pagamento
por serviços ambientais para preservação de nascentes no micro bacias do
município;
Elaborar e implementar projeto de arborização urbana;
Implantar rede de esgoto;
Elaboração do plano de saneamento básico;
Promover a implantação de usina de reciclagem com aproveitamento de
energia elétrica;
Garantir arborização nos bairros;
Elaborar o manual de fiscalização ambiental;

Promover

Meta 3:

a

redução

de

resíduos

sólidos

domiciliares coletados no município de ilhéus;
Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Meta 4:

Incentivar a coleta seletiva;

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis nos bairros do
município;
Garantir elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos;
Contratar uma empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos
domiciliares no município;
Criar pontos de recolhimentos de resíduos;
Garantir a manutenção do aterro sanitário;
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Promover apoio a associações de catadores de lixo;
Instalar nas ruas lixeira de coleta seletiva;
Elaboração do plano de saneamento básico;

Meta 5:

Promover mecanismos de gestão ambiental.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Garantir a gestão ambiental;
Promover educação ambiental;
Montar um banco de dados do município de ilhéus mapa hidrológico, mapa
de cobertura vegetal, mapa de uso e ocupação do solo, mapa de solo, mapa
de áreas de preservação permanente, dentre outros;
Elaborar diagnóstico ambiental da Bacia do rio Iguape;
Elaborar projeto de recuperação ambiental da bacia do rio Iguape;
Promover inventário arbóreo do município;
Garantir a Substituição de espécies arbóreas em áreas urbanas;
Garantir demarcação e remoção das ocupações antrópicas em áreas de
preservação permanente (manguezais);
Melhorar a paisagem visual do perímetro urbano;
Implantar fossas sépticas anaeróbias;
Garantir proteção para áreas de manguezal;
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EIXO ESTRUTURANTE IV

O FORTALECIMENTO COMERCIAL

Área Temática
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
PPA 2018-2021

Poder:

Poder executivo

Eixo Estruturante:

O Fortalecimento comercial

Área Temática:

Crescimento Sustentável

Programa:

Ilhéus sempre alerta

Recursos do Programa

R$ 1.200.000,00

OBJETIVO:
Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas a defesa civil.

Defesa Civil

Órgão Responsável:

Meta:

Coordenar e gerenciar as ações de defesa civil
no município.

Regionalização da

Quantidade:

Unidade de Medida:

100

%

Meta:
Município

Entregas / iniciativas:
Elaborar e implementar planos diretores de defesa civil;
Garantir a manutenção das ações da defesa civil;
Elaborar planos de contingência e de operações, bem como programas e
projetos relacionados com o assunto;
Constituir reserva de contingência para as ações de defesa civil;
Promover capacitar pessoas para as ações de defesa civil;
Promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos currículos escolares
de toda rede de ensino;
Apoiar a coleta, a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao
abastecimento da população atingida em situação de desastres;
Controlar e coordenar as ações emergenciais, em circunstâncias de
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desastres;
Capacitar e apoiar o corpo técnico de como deve proceder nas avaliações
de danos e prejuízos nas áreas atingidas por desastres;
Orientar as vistorias de áreas de risco, intervir ou recomendar a intervenção
preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas e de
edificações vulneráveis;
Realizar

exercícios

simulados

para

treinamento

das

equipes

e

aperfeiçoamento dos planos de contingência;
Dar prioridade ao apoio às ações preventivas e às relacionadas com a
minimização de desastres;
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Legislativa

Das Ações

Fortalecimento

EIXO

(gastos

com

os

subsídios

dos

específicas,

bem

como

dar

mídias diversas).

meios de comunicação existentes (eletrônicos,

transparência aos atos e fatos da administração nos

legislações

mantendo os compromissos em obediência as

Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo,

vereadores);

Legislativo

a manutenção e o pleno funcionamento do

serviços

externo

de

unidade

melhores

Manutenção dos Serviços do Plenário, assegurando

governamentais;

prestação

da

proporcionando

funcionamento

pela

de

Municipal,

responsável

condições

Câmara

Ampliação, reforma e aparelhamento do Prédio da

PRIORIDADES

O Controle

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

2021

ANO IV

Órgão: Câmara Municipal

Poder: Legislativo

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

municipal;

com finalidade de estimular a participação na gestão pública

Promover reuniões com os representantes da sociedade civil

Garantir a manutenção das atividades do gabinete do prefeito;

PRIORIDADES

Auxiliar ao prefeito no atendimento ao público;

Aquisição de equipamento e material permanente;

social;

supervisionar a elaboração de sua agenda administrativa e

cuidar de Ilhéus. Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito,

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

X

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Gabinete do prefeito

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

de transparência pública;

debates para implantação de ferramentas mais eficientes

Realizar audiência públicas com a finalidade promover

governo;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de

PRIORIDADES

X

X

Promover controle sobre a Participação do prefeito em
conferências, palestra, cursos e eventos públicos;

X

X

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Governo

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

convenio;

Promover auxilio para firmar parceria público, privada e

sancionado pelo prefeito;

Encaminhar para publicação as matérias, leis e decreto

prefeito;

cuidar de Ilhéus. Elaborar e assessorar a agenda administrativa e social do

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

citações, intimações e

notificações dirigidas contra a prefeitura;

Receber e elaborar defesa de:

município;

Garantir a manutenção das ações da procuradoria geral do

PRIORIDADES

processos judiciais;

Aquisição de tecnologia de ponta para o controle dos

Prestar assessoria jurídica ao prefeito;

cuidar de Ilhéus. Promover execução judicial da dívida ativa;

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

X

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Procuradoria

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

Interno (CONACI);

Setor Público propostas pelo Conselho Nacional de Controle

em conformidade com as Diretrizes para o Controle Interno no

funções de Controladoria, Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria,

com vistas a garantir a implantação e manutenção das macro

Propor a alteração da Lei Municipal nº. 3.221, de 30/03/2006,

PRIORIDADES

indicadores

quantitativos

e

qualitativos

que

workshops, seminários etc;

Controladoria-Geral do Município, através de cursos,

Promover a capacitação continuada dos servidores lotados na

do Sistema de Controle Interno Municipal e dos seus servidores;

permitam a avaliação do resultado da atuação da macro função

Estabelecer

consultoria especializada;

Controladoria-Geral do Município, inclusive com apoio de

especificando a missão, visão, valores, diretrizes e objetivos da

cuidar de Ilhéus. Estabelecer planejamento estratégico, tático e operacional,

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Controladoria

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

cuidar de Ilhéus.

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

comunicação social;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de

Fazer cumprir a lei de transparência;

Aquisição de carro de som;

Firmar parceria com os meios de comunicação local;

atender as demandas da secretaria;

Aquisição de software e equipamento especifico para

Promover a ampla divulgação dos atos públicos;

PRIORIDADES

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

X
X

X

X

X

X

X

2019

ANO II

X

-

X

X

X

2018

ANO I

X

X

-

X

X

X

2020

ANO III

X

X

-

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Comunicação Social

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

departamentos;

profissionais da secretaria de administração e seus

Garantir formação e capacitação continuada para os

administração;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de

PRIORIDADES

Prefeitura;

Promover a reestruturação dos

X

X

X

X

Elaborar e implantar o programa de aposentadoria
espaços físicos da

X

X

Implantar políticas de segurança do trabalho;
incentivada – PAI;

X

X

Fazer cumprir a lei de transparência municipal;

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Administração

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

X

Modernização administrativa do município;

cuidar de Ilhéus. Viabilizar contratação de terceirizados;

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO I

departamentos;

profissionais da secretaria de administração e seus

Garantir formação e capacitação continuada para os

administração;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de

PRIORIDADES

Prefeitura;

Promover a reestruturação dos

X

X

X

X

Elaborar e implantar o programa de aposentadoria
espaços físicos da

X

X

Implantar políticas de segurança do trabalho;
incentivada – PAI;

X

X

Fazer cumprir a lei de transparência municipal;

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Finança

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

X

Modernização administrativa do município;

cuidar de Ilhéus. Viabilizar contratação de terceirizados;

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Democrática

Gestão

EIXO II

Auxiliar o prefeito no relacionamento com o poder

poder executivo;

Intermediar o relacionamento entre o poder legislativo e

institucionais;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de relações

PRIORIDADES

X
X

X
X

Exercer representação política nos diversos assuntos;
Intermediar negociação entre as associações, sindicatos e
a prefeitura;

-

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

-

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Relações Institucionais

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

secretaria;

Adquirir veículo, equipamento e material permanente para

cuidar de Ilhéus. legislativo e as instituições políticas;

Juntos para

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Inclusiva

Cidade

EIXO III

social

da inclusão

Empoderamento

TEMÁTICA

ÁREA

X
X
X
X

X
X
X

Promover implementação do PMAQ;
Construção de UBS
Promover reforma e ampliação de PSF e UBS

X

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

X

2018

ANO I

-

-

X

X

X

-

X

X

2020

ANO III

-

-

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Saúde

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Promover a manutenção do PSE;

Promover a estruturação das 20 salas de vacinação;

família – NASF;

Garantir a manutenção do núcleo de apoio a saúde da

Modernização da secretaria de saúde;

Garantir a manutenção da sede da secretaria de saúde;

PRIORIDADES

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Inclusiva

Cidade

EIXO III

Promover qualificação para o SAMU regional;

Adquiri novas ambulância para o SAMU;

Garantir a manutenção das ações do SAMU;

PRIORIDADES

social

X

X

X

para

X

permanente

Promover reforma e ampliação de PSF e UBS

material

X

e

X

equipamento

X

X

X
X

-

X

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

X

X

X

X

X

-

-

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

-

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Saúde

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Garantir a manutenção das ações da vigilância;

vigilância;

Adquirir

saúde

Empoderamento Melhorar atuação dos agentes comunitários;
Promover reestruturação física da Sede da vigilância a
da inclusão

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Cidade Inclusiva

EIXO III

social

da inclusão

os

responsáveis:

engenharia,

arquitetura

poliesportivas,

envolvendo

Universidades

e

projetos, para acompanhamento das obras;

institutos de pesquisas regionais na construção de

quadras

Focar no desenvolvimento sustentável na arquitetura das

(secretaria de obras) e administrador da SEDUC;

Integrar

X

X

X

Criar equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de
construção com participação da comunidade local;

-

X

X

X

2018

ANO I

X

X

X

-

X

X

X

2019

ANO II

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Educação

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Construir unidades escolares de ensino fundamental.

(secretaria de obras) e administrador da SEDUC

arquitetura

construção com participação da comunidade local

Instituir equipe multidisciplinar para definir as diretrizes de

Inema, Esperança, Malhado, do TIPO 1

da Vitória, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Salobrinho,

escola nas seguintes localidades: Olivença, Nossa Senhora

Captar recursos através do MEC para construção de creche

PRIORIDADES

Empoderamento Integrar os responsáveis: engenharia e

TEMÁTICA

ÁREA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Cidade Inclusiva

EIXO III

social

da inclusão

Empoderamento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

Realizar convenio de cooperação técnica com UESC;

litoral sul da Bahia;

Realizar consórcios de cultura entre município do

dança, esporte, capoeira...)

X

X

X

X

X

X

Criação do programa a cultura move meu bairro
(levando para as comunidades projetos culturais,

X

X

X

X

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Cultura

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

populares;

Apoiar e promover encontro setorial com culturas

curso, palestra e oficinas;

Garantir a participação dos profissionais da cultura em

da arte;

Garantir capacitação continuada para os profissionais

cultura;

Garantir a manutenção das ações da secretaria de

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

Cidade Inclusiva

EIXO III

social

da inclusão

Empoderamento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

de

desenvolvimento

social

e

seus

de serviço;

Viabilizar contratação de terceirizado para prestação

departamentos;

secretaria

Adquirir equipamento e material permanente para

municipais;

Garantir a manutenção das ações dos conselhos

profissionais da secretaria de desenvolvimento social;

Garantir capacitação e formação continuada para os

equipe dos conselhos;

Garantir capacitação e formação continuada para a

de desenvolvimento social;

Promover melhorias na estrutura física da secretária

desenvolvimento social;

Garantir manutenção das ações da secretaria de

ESTADO DA BAHIA
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Desenvolvimento social.

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Comercial

Fortalecimento

O

EIXO IV

Sustentável

Crescimento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

zona de produção e de exportação – ZPE

Contribuir de forma definitiva para implantação da

novos investimentos;

Criar plano de viabilidade econômico para atraia

Criar o parque industrial municipal;

de sua capacidade produtiva;

das microempresas do município, visando o aumento

Incentivar a capacitação e qualificação da mão de obra

Incentivar a realização de feira de negócios;

Garantira apoio ao polo de informática de ilhéus;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promover junto ao governo do estado a revitalização
do parque industrial de ilhéus;

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Indústria e Comércio.

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Adquirir veículo, material e equipamento permanente;

comércio;

Garantir a manutenção da secretaria de indústria e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
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Comercial

Fortalecimento

O

EIXO II

Sustentável

Crescimento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

ARIE (área de relevante interesse ecológico)

Garantir a estruturação da unidade de conservação

praça Cairu;

Construção de monumento da espécie Goethea na

espécies nativas de mata atlântica;

Promover a recuperação de áreas degradas com

Realizar trabalho de educação ambiental;

Realizar o cercamento do parque da boa esperança;

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proteger a paisagem natural e beleza cênica do

-

X

X

Garantir proteção as espécies raras;
parque municipal;

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

Manter a diversidade biológica;

ambientais (PSA);

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

X

X

X

X

-

X

X

X

X

2020

ANO III

X

-

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Planejamento e desenvolvimento sustentável.

Implantar programa de pagamento por serviços

ESTADO DA BAHIA
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Comercial

Fortalecimento

O

EIXO II

Sustentável

Crescimento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

Garantir capacitação continuada para os profissionais

planejamento e desenvolvimento sustentável;

dos robalos;

Construção de escada para que ocorra a piracema

observação de espécies da fauna e da flora;

Construir receptivo para visitantes e trilhas para

orçamentaria da prefeitura;

Elaborar e emitir relatório gerencial da situação

município;

Controlar a emissão dos decretos financeiros do

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acompanhar a elaboração e a execução orçamento da
prefeitura;

X

X

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

Adquirir veículos, material e equipamento permanente;

da secretaria;

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

ANO III

-

X

X

X

X

X

X

X

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Planejamento e desenvolvimento sustentável.

Garantir manutenção das ações da secretaria de

ESTADO DA BAHIA
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Comercial

Fortalecimento

O

EIXO II

Sustentável

Crescimento

TEMÁTICA

ÁREA

PRIORIDADES

nos currículos escolares de toda rede de ensino;

Promover a inclusão dos princípios de defesa civil,

civil;

Promover capacitar pessoas para as ações de defesa

defesa civil;

Constituir reserva de contingência para as ações de

assunto;

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar planos de contingência e de operações, bem
como programas e projetos relacionados com o

X

X

X

X

2019

ANO II

2018

ANO I

X

X

X

X

X

-

2020

ANO III

X

X

X

X

X

-

2021

ANO IV

Poder: Executivo
Órgão: Defesa Civil.

PRIORIDADES DO PPA 2018 – 2021

Garantir a manutenção das ações da defesa civil;

civil;

Elaborar e implementar planos diretores de defesa

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021
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RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA

I - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços
UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA

Câmara municipal

O fortalecimento do legislativo

Gabinete do Prefeito

Aperfeiçoamento da gestão pública

Secretaria Municipal de Governo

Modernização da Secretaria de Governo

Procuradoria Geral do Município

O empoderamento da Procuradoria municipal

Controladoria Geral do Município

Fortalecimento do sistema de controle interno municipal

Secretaria de comunicação social A comunicação como instrumento de formação da cidadania.
Secretaria

municipal

de

Desenvolvimento administrativo

administração
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria

de

Relações

Equilíbrio financeiro das contas publicas
Fortalecimento da comunicação municipal

Institucionais

PROGRAMAS DO PPA 2018-2021

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018 – 2021

II- Programa Temático
UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROGRAMA

Secretaria Municipal de Saúde

Saúde em foco

Secretaria Municipal de Educação

Com educação Ilhéus vai mais longe

Secretaria Municipal de Cultura

Valorização da cultura municipal

Secretaria

Municipal

de

Cidadã protegido é cidadão assistido

Desenvolvimento social
Secretaria Municipal de Industria e

Revitalização industrial de Ilhéus

Comércio;
Secretaria

Municipal

Planejamento

Ilhéus sustentável

desenvolvimento sustentável
Defesa Civil

Ilhéus sempre alerta

PROGRAMAS DO PPA 2018-2021

