PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta
Opção de Visualização (1-Cadastro / 2-Atendimento da Escuta) igual a Atendimento da Escuta
Ano Início do PPA igual a 2016
Nome da Região igual a bacia do jacuípe

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

1. Agilizar processo de Regularização Fundiária E áreas de reforma
agraria como forma de atender a Constituição Estadual e implantar
uma regional da CDA no território.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 6 - Promover a regularização fundiária
em propriedades

2. Ampliar o acesso a banda larga, especialmente as que se refere as
redes de fibra ótica e as cidades digitais

28 - SECTI

Total
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 4 - Ampliar o acesso à banda larga
para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável,
Meta: 1 - Disponibilizar acessos em banda
larga acima de 25Mbps em unidades públicas

3. Ampliar os polos UAB e potencializar as estruturas no território com
vista a criar o centro de formação de professores e o centro
universitário de ensino, pesquisa e extensão, voltado para produção
de tecnologias sociais, apropriadas e para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável no Território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação

Justificativa

6700 - Bacia do Jacuípe

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

- Demanda não está vinculada às atribuições da SETRE.

Página: 1 de 18

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

4. Apoiar à implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
no território.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 9 - Ampliar o número de Unidades de
Pronto Atendimento (UPA 24h) em
funcionamento

- Essa ação será realizada através de parceria entre o
Ministério da Saúde (incentivo financeiro), Estado (apoio
técnico) e Município ( execução direta da ação).

5. Apoio a população para o uso adequado da água, para a
preservação dos mananciais e comprimento das leis ambientais;

8 - SIHS

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 1 - Promover a inovação da gestão
estadual do saneamento básico,
Meta: 9 - Promover capacitações e outros
eventos na área de saneamento básico

- O programa Amigos da Água atende os municípios com
obras de saneamento básico inauguradas, capacitando a
população no uso adequado da água

27 - SEMA
6. Assegurar a educação publica, gratuita, integral de qualidade e
contextualizada para a convivência com o semiárido em todos os
processos e espaços do campo e da cidade, envolvendo educação
básica, EJA, educação profissional e educação superior.

11 - SEC

- Não é atribuição da SEMA.
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 1 - Ampliar a oferta de vagas na
educação profissional
Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 8 - Fortalecer a alfabetização e a
educação de jovens, adultos e idosos que não
concluíram a educação básica no tempo
correto,
Meta: 1 - Realizar a formação de estudantes
na educação de jovens e adultos

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

-.

- Não se aplica à SDR.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

7. Atrair e apoiar as agroindústrias das cadeias produtivas do
Território concreto de agencia de fomento e apoio ao cooperativismo
de produção.

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 11 - Fortalecer as câmaras setoriais,
como instrumento de planejamento,
articulação e implementação das políticas
públicas para o agronegócio baiano,
Meta: 15 - Fomentar projetos de modernização
e implantação de agroindústrias por meio da
disponibilização de máquinas e equipamentos
inovadores
- Aguardando agendamento de reunião por parte das
secretarias que são diretamente responsáveis por atrair e
apoiar as agroindústrias das cadeias produtivas do
Território concreto de agencia de fomento e apoio ao
cooperativismo de produção.

13 - SEFAZ

18 - SDR

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 3 - Implantar infraestrutura para
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar
- As demandas relacionadas à Economia Solidária e
Cooperativismo serão atendidas, conforme especificados
nas escutas 18 e 25, por meio do Programa 216 - Vida
Melhor, Compromisso 1, Meta 6.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

8. Aumentar o elenco dos medicamentos da farmácia básica e de
média complexidade.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 6 - Fortalecer a gestão da assistência
farmacêutica assegurando o acesso aos
medicamentos e apoiando a produção de
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 1 - Atender os municípios,
trimestralmente, com o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

- O Estado fornece medicamentos da farmácia básica
conforme especificado na Res. CIB 49/2015. Os
quantitativos são fornecidos conforme consumo médio
declarado pelo farmacêutico municipal. O financiamento
de medicamentos é tripartite, envolvendo a participação de
União, Estado e municípios.

9. Capacitar diretores, coordenadores e professores para desenvolver
metodologias apropriadas à realidade do campo semiárido e
implementação das diretrizes operacionais para educação básica nas
escolas do campo (CNE resolução nº1 2002 e resolução nº2 2008,
decreto 7352/2010);

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão democrática e
participativa no órgão central, nos núcleos
regionais de educação das unidades escolares
da educação básica,
Meta: 2 - Valorizar os gestores escolares dos
núcleos regionais de educação e diretores das
unidades escolares da rede estadual

10. Capacitar e desenvolver as cadeias produtivas da agricultura
familiar, em agroecologica do território.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

geração de ocupação e renda
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica
11. Capacitar gestores educacionais e coordenadores pedagógicos e
ong para elaboração e gestão de projetos, viabilizando o acesso a
programas governamentais.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão democrática e
participativa no órgão central, nos núcleos
regionais de educação das unidades escolares
da educação básica,
Meta: 2 - Valorizar os gestores escolares dos
núcleos regionais de educação e diretores das
unidades escolares da rede estadual

17 - SEPLAN
12. Capacitar os profissionais da educação para desenvolver
metodologias adequadas em educação especial;

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

11 - SEC

- Não é atribuição da Seplan
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- Esta escuta não é de competência desta pasta,
entendemos ser de competência da SEC.

12 - SJDHDS

13. Capacitar secretários municipais de educação, diretores
escolares e professores e sociedade civil para gestão participativa e
construção de políticas públicas de educação do campo para a
convivência com o semiárido;

11 - SEC

Justificativa

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão democrática e
participativa no órgão central, nos núcleos
regionais de educação das unidades escolares
da educação básica,
Meta: 2 - Valorizar os gestores escolares dos
núcleos regionais de educação e diretores das
unidades escolares da rede estadual

-.

17 - SEPLAN

- Não é atribuição da Seplan.

14. Construção de centros de ressocialização para crianças e
adolescentes com programas educativos de prevenção e reeducação.

12 - SJDHDS

- A FUNDAC é o órgão responsável pela execução da
política de atendimento ao adolescente envolvido em ato
infracional e em cumprimento de Medidas
Socioeducativas, não nos cabendo o atendimento do
público aqui referido.

15. Construir um centro de reabilitação, recuperação e reinserção
social para usuários de drogas além de um centro de apoio a
pequenos infratores e fortalecer programas e apoio a juventude e
consolidar as redes de assistência social, com investimentos em
equipamentos públicos de lazer e esporte. Apoiar entidade
filantrópica existente no Território (Cat - Centro De Amor E
Transformação Em Riachão Do Jacuípe)

12 - SJDHDS

- A FUNDAC é o órgão responsável pela execução da
política de atendimento ao adolescente envolvido em ato
infracional e em cumprimento de Medidas
Socioeducativas, não nos cabendo o atendimento do
público aqui referido.

19 - SESAB

- Esta ação depende da adesão do município ao Plano do
Pacto pela Vida. Cabe a SESAB apoio técnico aos
municípios.

21 - SETRE

- A SETRE/SUDESB não tem como atender, pois a escuta
solicita a construção de um CAPS (Centro de Atenção
Psico Social), com equipamentos de lazer e esporte, o que
não é competência da Sudesb.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

16. Criação de estrutura e assistência técnica municipal e extensão
rural

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

17. Criação de uma agenda de comunicação na bacia do Jacuipe,
para fortalecimento das rádios comunitárias, blogs e outros meios de
comunicação.

36 - SECOM

- A referida escuta social já esta contemplada na iniciativa
"Cadastrar rádios comunitárias no Estado da Bahia" e no
compromisso, propostas por esta secretaria e que fazem
parte da missão institucional da Secom.

18. Criação e otimização dos centros de comercialização de
economia solidária, potencializando os grupos existentes,
capacitação continuada e melhoria das infraestruturas.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 5 - Promover os produtos da agricultura
familiar nos mercados formais, institucionais e
solidários

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana

27 - SEMA

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e

19. Desenvolver e implementar plano de ação para a recuperação
dos nascentes, reservas legais, APP, matas ciliares e integração de
das bacias hidrográficas do Território, criando mecanismos de
financiamento e fomento do produtor a exemplo do bolsa verde.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Atendimento

Justificativa

- O atendimento é parcial visto que o programa 207
somente atende aos Municípios de Pintadas, Ipirá, Pé de
Serra, Capela do Alto Alegre e Riachão do Jacuipe
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

20. Estruturar as praças esportivas do territrio.

21 - SETRE

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 2 - Apoiar técnico e financeiramente
projetos de infraestrutura física de esporte e
lazer

21. Estruturar e colocar delegados em todas as delegacias nos
municípios, garantindo o funcionamento nos fins de semana com
aumento do efetivo;

20 - SSP

22. Fortalecer os programas de acesso a água de consumo e
produção nas zonas rural e urbana

8 - SIHS

Justificativa

- A ampliação do efetivo policial depende de aprovação do
Conselho de Políticas de Recursos Humanos, que se
baseia na capacidade financeira do Governo do Estado,
conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há
a intenção de realização de concursos para contratação de
novos policiais. Estão previstos recursos da ordem de
R$56,8 milhões para construção e melhoria de unidades
policiais no PPA 2016-2019.
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água

Justificativa

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 8 - Perfurar poços artesianos
- Esta escuta não é de competência desta pasta,
entendemos ser de competência da SDR.

12 - SJDHDS

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 1 - Implantar sistema de saneamento na
área rural
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

23. Fortalecer programas de habitação de interesse social e
saneamento básico, nas zonas rural e urbana.

8 - SIHS

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 1 - Implantar sistemas de esgotamento
sanitário

- A área de habitação é de competência de outro órgão

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 2 - Ampliar sistemas de esgotamento
sanitário

- Habitação é de competência de outro órgão.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água

- Habitação é de competência de outro órgão.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água

- Habitação é de competência de outro órgão

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,

- Habitação é de competência de outro órgão.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07
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Região
Proposta da Escuta

24. Garantir financiamento público para as escolas famílias agrícolas,
assegurando a formação técnico profissional dos jovens e famílias da
agricultura familiar.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Órgão(s)

Atendimento
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

Justificativa

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 8 - Perfurar poços artesianos

- Habitação é de competência de outro órgão.

18 - SDR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 1 - Implantar sistema de saneamento na
área rural

- A meta visa a implantação de sistemas de saneamento
rural

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 9 - Promover a implantação do Sistema
Estadual de Habitação de Interesse Social
(SEHIS) e fortalecer os municípios para
implementação dos Sistemas Municipais de
Habitação de Interesse Social (SMHIS),
Meta: 2 - Apoiar a adesão de municípios
baianos ao Sistema Estadual de Habitação de
Interesse Social - SEHIS

- O Território de Identidade foi beneficiado com 3.974
contratações de Uhs. Para o PPA 2016/2019 serão
priorizados os municípios de maior deficit, rural e/ou
urbano, conforme escala de priorização da SEDUR/HS. No
conjunto do estado serão priorizados as zonas urbanas
dos municípios com população acima de 50 mil habitantes,
por concentrarem 76% do deficit urbano da Bahia.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 7 - Atender às demandas da educação
no campo

18 - SDR
25. Garantir recursos específicos para estruturação dos grupos da
economia solidária formados por mulheres;

26. Implantar a infraestrutura básica necessária ao armazenamento e
comercialização do produto.

21 - SETRE

- Não se aplica à SDR.
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana

34 - SPM

- Ação de competência da Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte - SETRE.

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, a qual contempla essa escuta
e que poderá ser regionalizada para o referido território de
acordo com a demanda.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

27. Implantar as universidade estadual e federal no território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 32 - Implantar o programa de
fortalecimento da educação superior

28. Implantar e estruturar casas de apoio às vítimas de violência
doméstica, por meio da implantação e fortalecimento da rede de
atendimento às mulheres em situação de violência do território da
bacia do Jacuípe, com criação de delegacia especializada de
atendimento a mulher.

12 - SJDHDS

- Delegacias é da política de SP No tocante a mulher
vítima de violência doméstica, a unidade de referencia do
SUAS para atendimento é o CREAS, que no Território da
Bacia do Jacuípe está implantado em 07 municípios.

20 - SSP

- A implantação de casas de apoio não guarda vinculação
com as competências da Secretaria da Segurança Pública.
Quanto à criação de Delegacia de Atendimento à Mulher
não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

34 - SPM

- A Rede de Atendimento à violência contra as Mulheres
compreende diversos equipamentos como DEAMs,
Centros de Referência, Casas de Passagem, Casa Abrigo,
Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher,
dentre outros. Cada um desses equipamentos está
vinculado a uma secretaria estadual ou municipal. As
DEAMs são equipamentos vinculados à Secretaria de
Segurança Pública, os Centros de Referência e as Casas
de Passagem são de competência dos Municípios, a Casa
Abrigo é da competência da Secretaria de Justiça,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e as Varas de
Violência são de competência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia; portanto, não faz parte da competência
da Secretaria de Políticas para as Mulheres essas
implantações. Os Municípios podem se articular para
formar consórcios para a implantação das políticas
públicas pertinentes às mulheres que são de sua
competência. À SPM/BA caberá as capacitações e demais
orientações para a adequação dos serviços às suas

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Justificativa
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Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
normas técnicas.
- Esta ação será desenvolvida numa parceria Estado e
Município, caberá ao Estado o apoio técnico e financeiro e
ao Município a execução direta da ação.

29. Implantar e garantir o funcionamento do SAMU no território bacia
do Jacuípe.

19 - SESAB

30. Implantar setor de serviço social em cada unidade escolar
estadual e municipal.

11 - SEC

- Atualmente a Secretaria da Educação não dispõe no seu
quadro funcional de profissionais de Serviço Social para
atender a demanda

12 - SJDHDS

- Esta responsabilidade não é da SAS, esta
superintedência tem a responsabilidade de gestar a
Política de Assistência Social em todo territótio baiano. A
implantação do setor de serviço social nas escolas é de
responsabilidade da educação junto com o conselho de
classe da categoria, inclusive há uma luta do seguimento
para implantação do serviço social nas escola.

22 - SECULT

- A Secretaria de Cultura não tem condição de atender
essa demanda até 2019.

31. Implantar, ampliar e adequar os equipamentos públicos para a
cultura e lazer conhecimento e informação digital.

28 - SECTI

32. Integrar os municípios da bacia do Jacuípe com pavimentação
asfáltica das seguintes rodovias: capela a pintadas para integração

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 2 - Ampliar a cobertura do SAMU 192

Parcial
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 8 - Promover a inclusão digital, visando
atender à população de menor renda do
Estado, com a disseminação dos recursos da
informática e do acesso à internet,
Meta: 1 - Ampliar o número de Centros Digitais
de Cidadania no âmbito do Programa de
Inclusão Sociodigital - PISD

- A SECTI viabilizará o atendimento da demanda por meio
dos Centros Digitais de Cidadania e das Praças das
Ciências

- Será realizada restauração e manutenção de trechos
rodoviários na região.

Página: 14 de 18

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta
das rodovias BR 324 norte, BA 052, BR 242 BR 116; várzea da roça x
várzea do poço; Mairi x Várzea do Poço (Via Angico); BA 412 (BR324
x Distrito de Barreiros); Riachão x Ichu (BA233); Capela x São José
do Jacuípe; Pé de Serra x Ipirá; BA052 x Rafael Jambeiro; Baixa
Grande x Pintadas; BA 052 x Ipecaetá.

Órgão(s)

33. Melhorar o desempenho do sistema policial no Território, com
atividades de qualificação e aumento do efetivo;

20 - SSP

- Há recursos previstos no PPA 2016-2019 na ordem de
R$17,9 milhões para capacitação policial. A ampliação do
efetivo policial depende de aprovação do Conselho de
Políticas de Recursos Humanos, que se baseia na
capacidade financeira do Governo do Estado, conforme
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há a intenção
de realização de concursos para contratação de novos
policiais.

34. Possibilitar a captação e armazenamento de água através da
construção de cisternas, tanques, barreiros e pequenas barragens.

12 - SJDHDS

- Esta escuta não é de competência desta pasta,
entendemos ser de competência da SDR.

35. Potencializar, ampliar e manter as escolas técnicas, CETEPs e os
programas técnicos, voltados para produção de tecnologias sociais
apropriadas e para o desenvolvimento socioeconômico sustentáveis
do Território da Bacia do Jacuípe;

18 - SDR

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 2 - Implementar tecnologias sociais para
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

Atendimento

Justificativa

- Não se aplica à SDR.
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Órgão(s)

Atendimento

- Demanda no escopo das ações da Secretaria da
Educação.

21 - SETRE

36. Promover formação inicial e continuada que contemple a
diversidade étnico racial, de gênero, geracional e de inclusão no
contexto da educação especial

37. Promover o aproveitamento dos recursos hídricos com instalação
e revitalização de barragens, açudes, aguadas e cisternas
perenização e revitalização de rios.

38. Proporcionar às mulheres em situação de violência um
atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços
especializados e na rede de atendimento com criação do centro de
referencia da mulher;

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

11 - SEC

Justificativa

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação

12 - SJDHDS

- Esta escuta não é de competência desta pasta,
entendemos ser de competência da SEC.

30 - SEPROMI

- Temos um compromisso escpecífico para esta demanda
no programa de educação.

34 - SPM

- Ações de competência da Secretaria de Educação - SEC
e da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial SEPROMI.

8 - SIHS

- Não tem previsão de revitalização de barragens para
este PPA. Açudes, aguadas e cisternas são competências
de outros Órgãos

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

19 - SESAB

- A efetivação da escuta depende da iniciativa do
município, cabe a SESAB apoiar tecnicamente.

20 - SSP

- Esta ação não guarda vinculação com as competências
da Secretaria da Segurança Pública. A SSP tem como

Página: 16 de 18

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

PPA 2016-2019

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- A implantação dos Centros de Referência são de
competência dos Municípios; a SPM/BA realiza as
reuniões com o Poder Público e a Sociedade Civil para a
implantação do serviço, a visita técnica ao imóvel para
verificar se o mesmo está adequado às normas técnicas, a
capacitação da equipe que atuará no CRAM e o
monitoramento após a inauguração e funcionamento do
serviço.

34 - SPM

39. Realizar campeonato territorial de futebol.

21 - SETRE

Justificativa
duas de suas iniciativas o desenvolvimento de Protocolos
de Atendimento policial às populações em situação de
vulnerabilidade, prioritariamente aos grupos: LGBT,
idosos, mulheres, crianças e adolescentes e de Protocolo
de Atendimento pericial para vítimas de violência sexual.

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 14 - Promover o esporte de
participação, as práticas esportivas tradicionais
e não tradicionais, preservando a cultura, o
desenvolvimento integral e a formação da
cidadania, permitindo o acesso dos povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Promover eventos de fomento ao
esporte e lazer, inclusive as práticas esportivas
educacionais, tradicionais e não tradicionais
Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 14 - Promover o esporte de
participação, as práticas esportivas tradicionais
e não tradicionais, preservando a cultura, o
desenvolvimento integral e a formação da
cidadania, permitindo o acesso dos povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 4 - Implementar núcleos de iniciação
esportiva, lazer, arte e cidadania

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07
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Atendimento

40. Revisar e adequar o currículo Territorial escolar para uma
educação integral e integrada;

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 1 - Ampliar a oferta de educação de
tempo integral na rede estadual de ensino

41. Universalização da rede de esgotamento e tratamento sanitário
para as zonas urbanas e povoados rurais;

8 - SIHS

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 1 - Implantar sistemas de esgotamento
sanitário

- Vai ser atendido em alguns municípios deste território

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 2 - Ampliar sistemas de esgotamento
sanitário

- Vai ser atendido em alguns municípios do território.

42. Utilizar espaços de saúde existentes no território para
implantação e manutenção de policlínicas e maternidades.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:07

19 - SESAB

Justificativa

- O Estado vem fomentando a cultura do consórcio
interfederativo de saúde para serviços e equipamentos de
saúde. Esse Território está sendo contemplada com uma
policlínica regional consorciada, conforme programa 200,
compromisso 3, meta 4: Implantar Policlínica de Forma
Consorciada, ampliando a oferta de serviços de saúde
ambulatoriais de média e, em alguns casos, de alta
complexidade
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