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 Rio Corrente

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

7500 - Bacia do Rio Corrente
1. Criação e manutenção de um centro territorial especializado no
atendimento à mulher.(saúde, educação, serviço social)

19 - SESAB

34 - SPM

2. Adequação das escolas, para atender Alunos com Necessidades
Especiais, com salas multifuncionais e outros equipamentos. E
Capacitação de profissionais da educação para trabalhar com alunos
com Necessidades Educativas Especiais.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

- CRAM é da SPM / No tocante a mulher vítima de
violência doméstica, a unidade de referencia do Sistema
Único de Assistência Social-SUAS para atendimento é o
Centro de Referência Especializado de Assistência SocialCREAS, que no Território da Bacia do Rio Corrente está
implantado em 04 municípios.

12 - SJDHDS

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: 8 - Apoiar municipios para desenvolver
ações de saúde na atenção a mulher, homem,
criança, adolescente, jovem e idoso

- O Plano da Rede Cegonha da Região está em análise
pelo Ministério da Saúde, sendo que foi implantada uma
casa de parto normal no município de Bom Jesus da Lapa,
ainda se encontra sem habilitação. Existem três convênios
vigentes objetivando a construção de três unidades do
PSF na modalidade 2, no município de Santa Maria da
Vitória.

- No Estado da Bahia não existe um Centro com essas
características. Assim, para sua implantação, o Município
deverá articular com as Secretarias Municipais de Saúde,
Educação Assistência Social para que disponibilizem
técnicas/os para a implantação de um Centro nesses
moldes. À SPM/BA caberia a capacitação de tais
profissionais nas questões de gênero, enfrentamento à
violência e o atendimento a às mulheres vítimas de
violência. Portanto, a implantação do referido serviço
deverá ser de responsabilidade municipal.

11 - SEC
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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

3. Ampliar as Políticas Públicas Culturais da SECULT visando a
inclusão social e a geração de emprego e renda, através da formação
em todas as linguagens artísticas

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 7 - Promover a participação da
comunidade cultural e da sociedade em geral
nas políticas de cultura, fortalecendo a
institucionalidade do segmento e as instâncias
de consulta, controle e participação social,
Meta: 1 - Realizar eventos itinerantes para
difusão dos mecanismos de controle e
participação popular

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 7 - Promover a participação da
comunidade cultural e da sociedade em geral
nas políticas de cultura, fortalecendo a
institucionalidade do segmento e as instâncias
de consulta, controle e participação social,
Meta: 10 - Realizar as Conferências Estaduais
de Cultura da Bahia

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

4. Ampliar recursos necessários para formação na área cultural que
contemple as diversas linguagens artísticas

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 10 - Ampliar o investimento em cultura
consolidando e aperfeiçoando os mecanismos
de financiamento com o objetivo de
democratizar o acesso e contemplar diferentes
expressões artístico-culturais,
Meta: 6 - Apoiar financeiramente ações
artístico-culturais no Estado

5. Aquisição de transportes escolares a fim de garantir o
deslocamento dos estudantes para o Centro de Educação
Profissional.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
estadual,
Meta: 11 - Ofertar transporte escolar para os
estudantes da rede estadual nos municípios

6. Aquisição e Manutenção de Recursos Tecnológicos e Pedagógicos
para as Unidades Escolares.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 1 - Prover suprimentos regulares às
unidades escolares
- Esta demanda é de responsabilidade da Secretaria de
Educação, em parceria com o Governo Federal, por meio
do Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo). A SECTI implantará Praças da Ciência, por meio
da instalação de oito equipamentos educativos, a fim de
promover e incentivar o conhecimento científico de
maneira lúdica e interativa nos jovens.

28 - SECTI

7. Bolsa de incentivo que proporcione a permanência dos alunos da
educação profissional

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 13 - Consolidar e ampliar ações de
assistência estudantil para a educação
superior, voltadas à democratização do
acesso, efetiva permanência e sucesso, com
vistas a uma formação integral e qualificada,
Meta: 2 - Contemplar estudantes das
universidades públicas estaduais com ações
de assistência estudantil

8. Consolidar a implementação dos Sistemas Municipais de Cultura
em todos os Municipios da Bacia do Rio Corrente.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 6 - Promover o desenvolvimento
territorial da cultura respeitando a diversidade
de expressões presentes em todo o estado,
Meta: 2 - Assistir municípios para a
implantação e implementação dos Sistemas
Municipais de Cultura

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Justificativa

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado
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Região
Proposta da Escuta

9. Construção de Aterros Sanitários e unidades de reciclagens

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 6 - Promover o desenvolvimento
territorial da cultura respeitando a diversidade
de expressões presentes em todo o estado,
Meta: 5 - Realizar nos territorios ações de
fortalecimento da territorialização da cultura

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 7 - Promover a participação da
comunidade cultural e da sociedade em geral
nas políticas de cultura, fortalecendo a
institucionalidade do segmento e as instâncias
de consulta, controle e participação social,
Meta: 10 - Realizar as Conferências Estaduais
de Cultura da Bahia

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

8 - SIHS

- Ação de competência de outros Órgãos

26 - SEDUR
10. Construção de um hospital regional em Santa Maria da Vitoria
com capacidade resolutiva que possa atender as demandas de média
e alta complexidade do território

19 - SESAB

11. Construção de universidade estadual na bacia do rio corrente com
cursos que atendam a demanda territorial.

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

- Parcialmente atendido. O Estado vem fomentando a
cultura dos consórcios interfederativos de saúde, com a
possibilidade da inclusão de diversos equipamentos de
saúde. Para este Território, está em andamento a
construção de policlínica regional no município de Jequié,
atendendo a municípios consorciados da Região. As
policlínicas vão ofertar serviços ambulatoriais de média e,
em alguns casos, de alta complexidade.
Parcial
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

- Realizar-se-a estudo de demanda.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

fortalecimento da educação superior
12. Construção do Centro Territorial de Cultura e criação do Museu
Territorial.

22 - SECULT

13. Criação de políticas de promoção da igualdade racial e gênero
com núcleo em cada município do território

30 - SEPROMI

14. Criação de Programa de prevenção do uso e abuso de drogas.

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 7 - Promover o desenvolvimento
socioeconômico sustentável de povos e
comunidades tradicionais, contribuindo assim
para a redução das desigualdades e melhoria
da qualidade de vida dos mesmos,
Meta: 3 - Capacitar povos e comunidades
tradicionais para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável

34 - SPM

- O desenvolvimento e manutenção de projetos com essas
características não são de competência da Secretaria de
Políticas para Mulheres - SPM

12 - SJDHDS

- A SJDHDS/SUPRAD tem ampliado o Programa Corra
pro Abraço prevença, tratamento e redução de danos de
pessoas que fazem uso de drogas. O território não foi
contemplado com investimento nesse ano de 2016.

19 - SESAB

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

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

Total
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: 6 - Ampliar o número de municípios
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial está
previsto a implantação de CAPS AD III Regional sediado
em Santa Maria da Vitoria. Esta ação será realizada por
meio de parceria entre o Ministério da Saúde (incentivo
financeiro), estado (apoio técnico) e o município (execução
direta da ação).

- Há um compromisso no PPA (Fortalecer o sistema de
garantia de direitos, a promoção da cultura da paz e a
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
ampliação da Polícia Comunitária, inclusive com ações de
enfrentamento à violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade) voltado para este pleito.

15. Criação de Programas de formação e capacitação de profissinais
com conhecimento em Educação Ambiental contemplando todos os
municípios do Território.

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 8 - Realizar ações socioeducacionais
especiais - Proease

-.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 14 - Realizar eventos de capacitação de
gestores, técnicos, conselheiros e servidores

10 - SEAGRI

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 3 - Ampliar a fiscalização do comércio
e uso de agrotóxicos consolidando o Estado
da Bahia como referência nacional.,
Meta: 1 - Realizar fiscalizações do comércio e
do uso de agrotóxicos

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

16. Criação de Programas de Incentivo ao Agricultor de forma geral
para utilizar produtos alternativos no controle de pragas.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

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

17. Criação de uma central de regulação de urgências médicas
(SAMU) 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: 2 - Ampliar a cobertura do SAMU 192

18. Criação de Unidade de Sub-grupamento de Bombeiros Militares
no Território.

20 - SSP

19. Criaçaõ do Instituto Estadual de Educação Profissional

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 3 - Implantar o Instituto Estadual de
Educação Profissional

20. Criar polos de comercialização e distribuição, dos produtos
agropecuários e agricultura familiar, economia solidaria e produtos
oriundos de projetos feitos nos centros e unidades de educação
profissional

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Justificativa

- O Plano de Atenção às Urgências foi aprovado em
Resolução da CIB 568/2013. Em análise pelo Ministério da
Saúde.

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

Justificativa

21. Disponibilizar profissionais para promover a formação e
conscientização dos agricultores sobre o perigo do uso dos
agrotóxicos, bem como maior rigor na fiscalização e comercialização
dos mesmos; incentivar o cultivo da produção orgânica e uso de
defensivos naturais

10 - SEAGRI

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 3 - Ampliar a fiscalização do comércio
e uso de agrotóxicos consolidando o Estado
da Bahia como referência nacional.,
Meta: 1 - Realizar fiscalizações do comércio e
do uso de agrotóxicos

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

22. Equipar e montar as escolas com laboratórios de informática e
específicos para educação básica, bem como laboratórios técnicos
para cada curso da educação profissional, visando atender também
as demandas da educação inclusiva.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

18 - SDR

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

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Prover suprimentos regulares às
unidades escolares

23. Estruturação e manutenção dos laboratórios do centro territorial e
das escolas família agrícola (EFA).

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
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

Justificativa

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

24. Expandir os cursos do Programa Bahia Criativa da SECULT para
o Território da Bacia do Rio Corrente

22 - SECULT

- O Programa Bahia Criativa continua em execução, tendi
sido firmado novo convênio para atender novos territórios
do Estado.

25. Extensões/criação do centro territorial com suporte técnico e
pedagógico e cursos que atendam as especificidades dos municípios
que compõem o território.

11 - SEC

26. Fomento ao turismo com mapeamento, divulgação e
documentação das potencialidades turísticas do território através da
educação profissional curso técnico em meio ambiente

11 - SEC

27. Garantir a atenção integral à familia e aos usuários de drogas,
através da construção de um centro de reabilitação.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

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

32 - SETUR

- A princípio este território não está selecionado para este
tipo de ação

12 - SJDHDS

- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS ) são
equipamentos da Rede Municipal de Saúde com cofinanciamento do Estado e Governo Federal. A Suprad por
meio de seleção pública, apoia comunidades terapêuticas,
equipamentos complementares a Rede SUS. Em 2016
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

28. Garantir o funcionamento das escolas em regime de alternância
da educação do e no campo com infraestrutura física e humanas
adequadas.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
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

29. Garantir recursos para ampliação e premiação dos editais dos
Pontos de Cultura, Pontinhos de Leitura e Calendarios da Artes

22 - SECULT

30. Implantação de cadeias produtivas ( bacia leiteira, mandiocultura,
frutas regionais, mel, piscicultura), melhoria das cadeias existentes
(derivados da cana-de-açúcar) e implantação de agroindústrias,
priorizando a agricultura familiar

18 - SDR

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

31. Implementação de um programa de proteção e conservação das
nascentes do cerrado.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Justificativa
temos 14 comunidades terapêuticas conveniadas que
atendem demanda de toda a Bahia.

- O convênio dos Pontos de Cultura está previsto para ser
executado até 2019.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

32. Incentivar e custear ações de intercambio cultural entre
municípios para a consolidação, revitalização e/ou reforma de
espaços culturais da Bacia do Rio Corrente.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 6 - Promover o reconhecimento e o
fortalecimento das identidades de povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 2 - Desenvolver atividades de proteção
e promoção dos bens culturais dos povos e
comunidades tradicionais

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado.

33. Incentivo as pesquisa desenvolvidas pelos estudantes do CETEP
com apoio financeiro e cientifico para intervenção social das mesmas.

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

34. Instalação de um escritório do CDA no território para acelerar a
regularização fundiária.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 1 - Promover nos terrritórios de
identidade a gestão de políticas públicas de
desenvolvimento rural e reforma agrária

35. Lançar novos editais na área cultural que comtemple o Território
da Bacia do Rio Corrente.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 10 - Ampliar o investimento em cultura
consolidando e aperfeiçoando os mecanismos
de financiamento com o objetivo de
democratizar o acesso e contemplar diferentes
expressões artístico-culturais,
Meta: 2 - Implementar o Sistema de Fomento
e Financiamento à Cultura

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

36. Melhorar a qualidade e o acesso do ensino médio das extensões
das Escolas da Zona Rural e da Zona Urbana, através de contratação
através de concurso público de coordenadores
administrativos/pedagógicos para cada extensão das Escolas da
Rede Estadual do Território da Bacia do Rio Corrente.

11 - SEC

37. Pavimentação asfáltica das BAs 582 (trecho 172 - Canápolis); 583
(trecho 349 - Mocambo); 430 (Canápolis -Baianópolis); 466 (Tabocas
x Cristopolis) e a restauração da BA 172 (trecho São Felix do Coribe
ao entroncamento de Jaborandi); 349 (trecho Santa Maria Vitoria - BR
020 Rosário)

24 - SEINFRA

38. Realizar concurso publico para educação básica e profissional

11 - SEC

- Existem 4 processos. 1 em andamento (REDA
0200150187280-6145) 3 aguardando SAEB aprovar com
previsão de 7.131 vagas

39. Reestruturação das unidades policiais com maior efetivo policial e
equipamentos( civil e militar)

20 - SSP

- 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. Há recursos previstos no PPA 2016-2019
na ordem de R$609,0 milhões para compra de
equipamentos para as polícias.

40. Reestruturação dos hospitais municipais do território.

9 - SAEB

- O Governo Estadual vem apostando no fortalecimento
dos municípios e na descentralização das ações de saúde,
responsabilizando-se pela gerência das unidades que
realmente apresentam abrangência estadual, através da
SESAB, além de manter o apoio e a qualificação das
gestões municipais. Assim, identificamos que esta
proposta de escuta deve ser atendida através do
Programa Saúde Mais Perto de Você, que compreende o
Compromisso "ampliar o acesso da população às ações e
serviços de saúde da atenção especializada ambulatorial e
hospitalar com resolutividade, fortalecendo a regulação do

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Atendimento

Justificativa
- Existem 4 processos. 1 em andamento (REDA
0200150187280-6145) 3 aguardando SAEB aprovar com
previsão de 7.131 vagas

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 2 - Restaurar rodovias

- Haverá restauração de trecho na BA.172, em Santa
Maria da Vitória e Jaborandi.
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Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

PPA 2016-2019

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

41. Reestruturação dos órgãos do governo para melhor atuação junto
ao produtor rural, melhorando a estrutura e garantir assistência
técnica continuada.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 1 - Promover nos terrritórios de
identidade a gestão de políticas públicas de
desenvolvimento rural e reforma agrária

42. Suspensão das liçencas para grandes desmatamentos nas áreas
de gerais/cerrado e caatinga, e poços tubulares de alta vasão e
instalação de pivores no território.

27 - SEMA

43. Viabilizar e incentivar o acesso a internet de banda larga no
Território.

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Justificativa
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e garantia da
segurança do paciente", sob a responsabilidade da
SESAB. Este Compromisso apresenta Iniciativas que
atendem parcialmente a proposta da escuta por focarem,
na sua maioria, em outros Territórios de Identidade ou em
todo o estado tais como: - fornecer equipamentos e
materiais de saúde para qualificação da atenção básica; ampliar unidade de saúde da rede própria; - aparelhar
unidade de saúde; - implantar consórcios interfederativos
de saúde. Esta Iniciativa tem como foco a Bacia do Rio
Corrente.

- O INEMA é órgão executor da Política Ambiental. A
suspensão dessas licenças de forma geral não possui
amparo legal nessa política. O INEMA irá analisar o
licenciamento ambiental de cada empreendimento,
podendo conceder ou não a licença, dependendo das suas
características, das normas ambientais e da boa técnica
aplicada etc.
Total
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 4 - Ampliar o acesso à banda larga
para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável,
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Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:45

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Disponibilizar acessos em banda
larga acima de 25Mbps em unidades públicas

Justificativa
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