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 Grande

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

6300 - Bacia do Rio Grande
1. Abertura de concursos para: professores de todas as disciplinas;
professores especializados para educação do campo; coordenadores
pedagógicos (40 horas em uma escola e/ ou conforme o porte da
escola) e substituição dos contratos provisórios.

11 - SEC

2. Agilizar a implantação do programa água para todos com
ampliação do sistema de tratamento de agua e construir barragens e
barreiros para fins de consumo (humano, desedentacao animal e
irrigação).

8 - SIHS

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

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

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

- Barreiros não é de competência da SIHS

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: 5 - Implantar sistemas convencionais de
abastecimento de água

- Água para todos 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,

- Barreiros não é de competência da SIHS
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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
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

- Barreiros não é de competência da SIHS

3. Agilizar a implantação do Programa Luz Para Todos ( aumento da
tensão para trifásico especialmente no meio rural), priorizando o uso
de energias renováveis.

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 17 - Promover a universalização do
acesso à energia elétrica em todo o meio rural,
com ênfase no semiárido,
Meta: 1 - Atender unidades consumidoras da
área rural com energia elétrica

- O atendimento em trifásico dependerá do sistema local,
da carga a ser atendida e dos critérios do Programa Luz
para Todos.

4. Ampliação do aeroporto de barreiras, com a criação do terminal de
cargas em Luis Eduardo e construção de pistas de pouso nos
municípios.

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 12 - Ampliar terminais aeroviários

- Está prevista a Ampliação do Aeroporto de Barreiras.

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

Órgão(s)

Atendimento

5. Ampliação dos programas de recuperação de matas ciliares,
nascentes e áreas degradadas.

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

6. Ampliar as varas crimes conforme previsão legal para promover
maior celeridade no julgamento de processos criminais.

4 - TJ

7. Ampliar clínicas de reabilitação para usuários de drogas, ampliando
a rede de CAPS álcool e drogas no Território.

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 12 - Ofertar acolhimento, cuidado e
alternativas de reinserção social para pessoas
com transtornos decorrentes do uso de
substâncias psicoativas, suas famílias e outros
grupos vulneráveis,
Meta: 2 - Atender usuários de substâncias
psicoativas e suas famílias, nos municípios
com maiores índices de crimes violentos letais
intencionais da Bahia

- O atendimento será realizado através de outra meta
parcial.

19 - SESAB

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
prevista a implantação de CAPS AD III Regional, sediado
em Barreiras. 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).

8. Ampliar com urgência a fiscalização nas divisas do estado.

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

20 - SSP

Justificativa

- Esta é uma atividade operacional realizada regularmente
pelas Polícias.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

9. Ampliar e criar novas escolas de ensino médio, com cursos
profissionalizantes que atendam as vocações e demandas do
Território. Reforçar e ampliar o atendimento do CETEP s no Território.

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
Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 3 - Construir unidades escolares da
educação básica

Justificativa

-.

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 5 - Ampliar as unidades escolares da
educação básica
10. Ampliar o número de escolas no campo em tempo integral, ( não
sendo multiseriada) e implantar educação profissional no campo com
características de escolas agrícolas.

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
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

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

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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
11. Ampliar o sinal digital de transmissão da TVE para todos os
municípios.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 14 - Aprimorar a qualidade e o alcance
do sinal oferecidos à população, ampliando e
modernizando o sistema de radiodifusão
pública da Bahia,
Meta: 1 - Implantar, nas estações
retransmissoras da TV Educativa - TVE, o sinal
digital

24 - SEINFRA
12. Ampliar os cursos profissionalizantes no ensino médio
observando as necessidades das demandas sociais do mercado de
trabalho no Território.

11 - SEC

13. Ampliar os quadros funcionais do ministério publico (promotores),
magistratura e servidores realizando concurso publico para estas
carreiras e nomeação desses recursos humanos para as comarcas
dos municípios da Bacia do Rio Grande.

4 - TJ

- Não é da competência da SEINFRA, e sim do IRDEB.
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional

40 - MPE

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

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

14. Aumentar o efetivo de policiais militares e civis (conforme
estabelecido em lei), para garantir mais segurança ao cidadão,
aquisição constante de equipamentos e viaturas , implantação de
presídio e aumento da quantidade de delegados.

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. A aquisição de equipamentos e viaturas
está prevista no Compromisso "Fortalecer o
funcionamento do Sistema Estadual de Segurança
Pública". A implantação de presídio não guarda vinculação
com as competências da Secretaria da Segurança Pública.

15. Construção de espaços de apoio multiprofissional às mulheres
vítimas da violência doméstica.

34 - SPM

- O desenvolvimento de projetos com essas características
não são de competência da Secretaria de Políticas para
Mulheres - SPM. No âmbito de sua missão institucional de
articular politicas públicas para as mulheres, a SPM se
empenhará para que a proposta seja incorporada nas
prioridades das secretarias afins.

16. Construção e reforma de mais escolas de ensino médio, urbanas
e rurais equipadas com bibliotecas informatizadas e com acesso
internet nos laboratórios de informática, refeitórios, quadras
poliesportivas cobertas e auditórios.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 3 - Construir unidades escolares da
educação básica
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 5 - Ampliar as unidades escolares da
educação básica
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 10:19
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
estadual,
Meta: 8 - Dotar as bibliotecas da rede estadual
de infraestrutura física adequada

Justificativa

17. Construção Territorial do Hospital da Criança; Implantação do
Hospital das Clínicas vinculado a UFOB.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 3 - Ampliar o acesso da população às
ações e serviços de saúde da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, com
resolutividade, fortalecendo a regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e
garantia da segurança do paciente,
Meta: 4 - Implantar policlínica de forma
consorciada

- 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, com oferta de serviços de saúde
ambulatoriais de média e, em alguns casos, de alta
complexidade. No Território, já há um hospital de grande
porte: Hospital do Oeste, no município de Barreiras

18. Construir barragens para fins de consumo (humano e irrigação).

8 - SIHS

- Não há previsão de construção de barragens para esta
região

19. Construir casa de apoio as crianças vitima de violação de direitos.
(pedofilia, negligencia, violência, abuso, exploração sexual, etc).

12 - SJDHDS

- A Ação tornou-se inviabilizada pela ausência de recurso
orçamentário suficiente para sua implantação e
funcionamento.

20. Construir casas de acolhimento para mulheres vitimas de
violência domestica.

34 - SPM

- Casa Abrigo é um equipamento cuja criação é de
competência da Secretaria de Justiça, Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos; portanto, cabem aos
Municípios se articularem para formarem um consórcio
visando a implantação do equipamento que deve ser em
local sigiloso. Portanto, não cabe à Secretaria de Políticas
para as Mulheres tal atribuição. Já as Casas de Passagem
são de atribuição Municipal.

21. Construir ponte de acesso do assentamento São Francisco de
Assis ao distrito de Jupagua em Cotegipe, para possibilitar o acesso
as missão de Aricobe e Angincal.

24 - SEINFRA

- Não foi programado pro insuficiência de recursos.

22. Criação do grupamento aero-médico no Território.

19 - SESAB

- Essa proposta não foi priorizada nesse PPA. O pleito
será doravante debatido também com outras instâncias de
governo.

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

Órgão(s)

23. Criação do Grupamento de Bombeiros para Região, com
Subgrupamentos

20 - SSP

24. Criar a sub-governadoria estadual na região oeste com dotação
orçamentária.

33 - GAB GOV

25. Criar linhas de financiamento de pesquisas relacionadas a
conservação da agua na agricultura e criar mecanismos de incentivos
fiscais a produtores rurais que manejem a agua pluvial visando sua
infiltração.

10 - SEAGRI

- A SEAGRI não possue linhas de financiamentos e
incentivos fiscais cabe à SEFAZ.

28 - SECTI

- Esta demanda não é de responsabilidade da SECTI

26. Criar programa de incentivo para interiorização da indústria,
principalmente agro-industrialização. Evidenciando no cenário
nacional e internacional acerca da qualidade, regularidade ambiental
e capacidade competitiva dos produtos agroindustriais cultivados no
Território.

10 - SEAGRI

Atendimento

Justificativa
- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

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
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 11 - Implantar unidades de
processamento e beneficiamento da produção
aquícola e pesqueira

15 - SDE

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

- Esta proposta não foi encaminhada de forma tempestiva
para que pudesse ser melhor incorporada a uma das
metas criadas nas mesas temática, porém, através do
Ibamtero, é possível atendê-la parcialmente, avaliando a
conformidade dos produtos oriundos do território, fato que

Página: 8 de 17

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

PPA 2016-2019

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

27. Fomentar a implantação e integração das cadeias produtiva
através de redes associativas nos segmentos produtivos.

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

28. Fomentar projetos de irrigação com tecnologias ambientalmente
sustentáveis para agricultura extensiva, agropecuária e agricultura
familiar com controle de volume da agua captada para irrigação
utilizada na região do vale e do cerrado.

10 - SEAGRI

29. Fortalecer a estruturação técnica e física das secretarias
municipais para a Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) conforme
previsto em legislação ambiental vigente, contribuindo assim com a
descentralização da gestão ambiental estadual;

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

Justificativa
pode trazer maior vizilidade quanto a qualidade dos
mesmos

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta de
Implementar a politica de irrigação e está regionalizada
para o Estado podendo ser regionalizada para o referido
território de acordo com a demanda.

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

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 1 - Promover nos municípios a
estruturação da gestão ambiental
compartilhada
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

30. Fortalecimento do conselho gestor territorial aumentando a
participação e dotando o mesmo de espaço físico para
funcionamento.

17 - SEPLAN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 2 - Prestar suporte administrativo,
técnico e financeiro aos Colegiados Territoriais
de Desenvolvimento Sustentável - CODETER

- Atendimento parcial no concernente aos aspectos
técnicos e financeiros

29 - SERIN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 18 - Aprimorar o intercâmbio e a
articulação com os demais entes federativos, o
dialogo social e a participação popular nas
ações governamentais,
Meta: 2 - Promover encontros de articulação
oferecendo suporte técnico-político nos
diálogos e escutas sociais nos territórios de
identidade, assegurando o caráter democrático
na elaboração e implementação das políticas
públicas

- A SERIN apenas presta apoio as ações institucionais dos
Conselhos.

31. Implantação da companhia independente de proteção ambiental
do Território

20 - SSP

32. Implantação de programas e projetos de educação ambiental com
base em escolas sustentáveis.

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: 8 - Realizar ações socioeducacionais
especiais - Proease

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,

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

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

Órgão(s)

33. Implantar a coordenadoria da ronda Maria da Penha para atender
as mulheres vitimas de agressão aos moldes do ja efetivado na
capital do Estado

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

34 - SPM

- A Operação Ronda Maria da Penha está vinculada à
Polícia Militar do Estado da Bahia que por sua vez é
vinculada à Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria
de Políticas para as Mulheres participa do Comitê Gestor
da Ronda e pode sugerir a implantação da Operação no
Território, seguindo os critérios já definidos pelo Comitê;
no entanto, a decisão final dos locais onde serão
implantadas a Operação cabe ao Comandante Geral da
PMBA. Cabe também à SPM/BA a capacitação das/os
policiais que integrarão o serviço.

34. Implantar base aérea avançada (BAVAN), do GRAER da PMBA
na região oeste. Criação de (3) bases policiais para CIPE\CERRADO
localizadas estrategicamente na região do Rosário, placas e
Coaceral, através das quais poderão ser bloqueadas ações
criminosas.

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

35. Implantar de rede de fibra ótica, em paralelo ao projeto da FIOL,
para possibilitar o projeto pivô digital nos municípios do Território.

24 - SEINFRA

- Não é da competência da SEINFRA, e sim da SECTI.

28 - SECTI

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

Atendimento
Comp: 10 - Fortalecer a governança ambiental
e participativa nas bacias, unidades de
conservação, territórios e colegiados
estaduais,
Meta: 11 - Realizar ações de educação
ambiental nos colegiados territoriais e
colegiados ambientais

Justificativa

Total
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 4 - Ampliar o acesso à banda larga
para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

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

Justificativa

36. Implantar política de habitação de interesse social, urbana e rural,
incluindo todas as ações de saneamento ambiental.

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 contemplado com 2.994
contratações de unidades habitacionais. A implantação da
PolíTerritório de Identidadeca Habitacional está prevista no
PPA 2016/2019 para todos os Território de Identidade e
respecTerritório de Identidadevos municípios, por meio de
processo de capacitação. A SEDUR oferece mensalmente
uma edição de capacitação para implentação dos
Sistemas Municipais de Habitação de Interesse Social. O
município

37. Implantar programa de agroindústria da agricultura familiar.

18 - SDR

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: 5 - Implantar infraestrutura para
produção, beneficiamento e comercialização
da agricultura familiar
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:19
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Órgão(s)

Atendimento

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
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: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar
38. Implementar ações de atenção à saúde especializada: construção
do hospital regional em Luís Eduardo Magalhães e ampliação de
todos hospitais regionais do Território , em especial do hospital do
oeste.

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

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 3 - Ampliar o acesso da população às
ações e serviços de saúde da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, com
resolutividade, fortalecendo a regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e
garantia da segurança do paciente,
Meta: 7 - Ampliar serviços de atenção
especializada no âmbito da Rede de Atenção à
Saúde

- Ações Especializadas programadas para serem
implementadas em Barreiras.

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,

- O atendimento dessa demanda refere-se a implantação
de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia -
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 7 - Implantar Unidades de Assistência
de Alta complexidade em Oncologia
(UNACON)

UNACON no município de Barreiras.

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 10 - Fortalecer a governança ambiental
e participativa nas bacias, unidades de
conservação, territórios e colegiados
estaduais,
Meta: 15 - Apoiar financeiramente redes de
pesquisa ambiental e estudos voltados à
gestão ambiental

39. Incentivar e apoiar pesquisas cientificas dos corpos d água e de
águas subterrâneas do Território visando a qualidade e a recarga dos
mesmos.

27 - SEMA

40. Incentivo estadual para construção de calçamentos e asfalto nas
ruas e praças dos município do Território.

24 - SEINFRA

41. Infraestrutura para a reforma agrária, regularização fundiária e
credito fundiário.

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: 2 - Regularizar propriedades em áreas
quilombolas e de fundo e fecho de pasto

42. Instalar no Território medidas socioeducativas de internação e
semi-liberdade.

12 - SJDHDS

Total
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 7 - Garantir o cumprimento das
medidas socioeducativas restritivas de
liberdade e ações para reinserção de
egressos,
Meta: 1 - Ampliar a oferta de vagas da medida
socioeducativa de semiliberdade nos territórios
de identidade

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

Justificativa

- Calçamentos de ruas e praças nos municípios é de
competência da CONDER.
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Proposta da Escuta

Órgão(s)

43. Investir em pontes e estradas: Sta. Rita / Mansidao
\Buritirama\Pilao Arcado, Catolândia/Barreiras, Baianópolis/Santana,
Coaceral/Anel da Soja, BA 461 e 462, recuperação do Anel da Soja e
da BA 463, implantar rodovia da integração Angical/Muquém,
Wanderley/Goiabeira estradas vicinais de todo o território e São
Desiderio / Correntina. (necessidade de urgência)

24 - SEINFRA

- Haverá a restauração de Rodovia na BA.225, trecho:
Entronc. BR.135 - Formosa do Rio Preto - Coaceral,
Entronc. BA.460 - Cotia - BA.454 - Anel da Soja e Luiz
Eduardo Magalhães - Divisa BA-TO. Além de manutenção
de diversos trechos do território.

44. Melhorar a estrutura física, pessoal e financeira do núcleo
regional de saúde.

19 - SESAB

- Essas melhorias já são contempladas nas programações
rotineiras da Sesab, condicionadas à disponibilidade
orçamentária, bem como a observância aos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

45. Organizar as cadeias produtivas da agricultura familiar a exemplo:
avicultura, piscicultura, mandiocultura e bovinolcultura de leite.

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

46. Promover a inclusão social o acesso a cidadania e a qualificação
profissional com vistas a melhoria da qualidade de vidas dos
trabalhadores e trabalhadoras da pesca e aquicultura.

21 - SETRE

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 1 - Inserir trabalhadores no mundo do
trabalho em atividade formal e remunerada

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

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

Atendimento

Justificativa
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Atendimento
profissional,
Meta: 6 - Qualificar profissionalmente jovens
em situação de vulnerabilidade social

Justificativa

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 7 - Qualificar pessoas em situação de
vulnerabilidade social e em situação de
desemprego, que buscam colocação no
mercado de trabalho com foco nos grandes
empreendimentos públicos e privados

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

Total
Prog: 211 - Mulher Cidadã,
Comp: 6 - Promover segurança e saúde
ocupacional para grupos produtivos de
mulheres pescadoras e marisqueiras,
Meta: 4 - Capacitar mulheres pescadoras e
marisqueiras, com treinamento na área de
saúde e segurança, buscando minimizar os
riscos a que estão expostas em suas
atividades
47. Promover a queda continua do desmatamento ilegal com ênfase
na fiscalização ambiental e na articulação entre o estado e os
municípios

27 - SEMA

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 12 - Realizar a fiscalização ambiental de
atividades e empreendimentos

48. Promover a recuperação de áreas degradadas com ênfase na
área de preservação permanente e de reserva legal por meio de
pesquisa e instrumentos de adequação e regularização de imóveis
rurais

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

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

- A fiscalização aos desmatamentos ilegais é feita de
modo geral em todo o território do Estado da Bahia,
contudo isso não traz garantia de queda contínua do
desmatamento, pois este processo não depende apenas
de fiscalização
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Órgão(s)

49. Promover a revitalização das bacias hidrográficas do Território por
meio de ações de recuperação preservação e conservação que visem
o uso sustentável dos recursos naturais em melhorias das condições
socioambientais e a disponibilidade da agua em quantidade e
qualidade.

8 - SIHS

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

- A Secretaria de Saneamento e Infraestrutura Hídrica está
desenvolvendo um Programa Estadual de Revitalização de
Bacias, sendo que a Bacia do Rio Grande será
contemplada

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

50. Promover o aperfeiçoamento e fiscalização do licenciamento e da
avaliação ambiental

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 12 - Realizar a fiscalização ambiental de
atividades e empreendimentos

51. Reformular um marco legal da politica estadual de irrigação e
reestruturar a gestão da agricultura irrigada em articulação com as
politicas publicas afins.

10 - SEAGRI

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

Justificativa

- Embora esteja dentro do leque de competências desta
SEAGRI estabelecer e executar a política estadual de
irrigação, ainda não há no âmbito do Estado um marco
legal que regule tal política.
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