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 Baixo sul

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

1. Criar um centro territorial de abastecimento e distribuição, da
agricultura familiar.

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: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

2. Abertura de editais com atendimento de no minimo 60% dos
agricultores familiares, pescadores e aquicultores

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

3. Ampliar a oferta de vagas e cursos do ensino superior, inclusive de
medicina e saúde pública, com estrutura adequada.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,

Justificativa

5800 - Baixo Sul

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Ofertar cursos de graduação
presencial

Justificativa

4. Ampliar as escutas sociais para implantação de novos cursos da
educação profissional e tecnologica e da educação superior.

11 - SEC

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

-.

21 - SETRE

- Educação profissional é demanda de responsabilidade
da Secretaria da Educação.

5. Ampliar e capacitar, aparelhando e melhorando os serviços de
segurança pública com aumento do efetivo das cipm em 40%,
(inteligência, equipamentos).

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.

6. combater a criminalidade com políticas em parceria com a
sociedade, em especial políticas de não exterminio da juventude,
principalmente negra, prevenção ao consumo de drogas.

20 - SSP

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 16 - Fortalecer o sistema de garantia
de direitos, a promoção da cultura da paz e a
ampliação da Polícia Comunitária, inclusive
com ações de enfrentamento à violência
contra grupos em situação de vulnerabilidade,
Meta: 1 - Implantar plano de fortalecimento do
sistema de garantia de direitos e
enfrentamento à violência contra grupos em
situação de vulnerabilidade

- Tem compromisso especifico da Sepromi para
enfrentamento a violência conta a juventude negra

30 - SEPROMI

7. Construir aterros sanitários municipais, distritais e comunitários,
considerando as condições climaticas e ambientais.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

26 - SEDUR

- O compromisso é voltado para este tema.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de

- Estão em fase de elaboração estudos de concepção e
projetos de engenharia de resíduos sólidos para 279
municípios do Estado. Não há recursos previstos para a
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Resíduos Sólidos,
Meta: 4 - Elaborar estudos na área de
Resíduos Sólidos

8. Construir centros e quadras poliesportivas na zona urbana e rural

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: 1 - Realizar projetos de infraestrutura
física de esporte e lazer

Justificativa
execução de obras e aquisição de equipamentos. O
Programa Pró Catador está sendo conduzido pela SETRE,
que desenvolve ações diretamente com catadores,
associações e cooperativas de reciclagem.

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
9. Construir maternidade no territorio

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

19 - SESAB

Total
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

- Celebrado 1º termo aditivo ao Contrato nº 073/15, entre o
Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde
SESAB e a Santa Casa de Misericórdia de Valença/
Hospital Dr. Heitor Guedes de Melo, para execução de
ações e serviços de saúde no âmbito do SUS com
incremento financeiro para execução dos serviços abaixo:
Pré-fixado: Média complexidade ambulatorial e Hospitalar,
Centro de Parto Normal. Pós-fixado: Leito canguru, leito
GAR, Leito UCI Neonatal, Diária de internação da Rede
psicossocial, Internação de Média Complexidade em
ortopedia, Média Complexidade Ambulatorial (FAEC), Alto
Custo Ambulatorial (MAC), Atendimento para Cirurgia de
Catarata. Incentivos: À Qualificação da Gestão Hospitalar,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
INTEGRASUS.

10. Contratar tecnicos, priorizando os alunos formados nas escolas
tecnicas do territorio.

21 - SETRE

- A contratação de pessoal no serviço público se dá
através de concurso ou seleção de REDA não podendo
ser priorizada

11. Criar a casa de abrigo da mulher

20 - SSP

- Esta ação não guarda vinculação com as competências
da Secretaria da Segurança Pública.

34 - SPM

- A criação de casa abrigo integra a política de Assistência
Social, sob responsabilidade da Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, cabem aos
Municípios se articularem para formarem um consórcio
visando a implantação deste equipamento. A SPM tem
empenhados esforços para cumprir o Programa Mulher
Cidadã, especialmente os compromissos vinculados ao
enfrentamento à violência contra as mulheres. De modo
que a ampliação das estruturas que compõem a rede de
enfretamento à violência é uma ação relevante no âmbito
desses compromissos. Mas a grave situação econômica
do País e seus reflexos na programação orçamentária e
financeira do Executivo Estadual têm dificultado a
execução do planejamento da Secretaria e de suas
parceiras estratégicas. Ante o exposto, no presente
exercício, a SPM, SSP e SJDHDS não conseguirão
ampliar a rede em face da restrição orçamentária e
financeira, conforme Decreto nº 16.593, de 18 de fevereiro
do corrente ano.

12 - SJDHDS

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

12. Criar centro de reabilitação para pessoas com deficiencias no
territorio

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

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: 5 - Ampliar o número de procedimentos

- Essa ação será desenvolvida através de parceria entre o
Estado (apoio técnico) e Município ( execução direta da
ação).
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
ambulatoriais do SUS realizados pelos
serviços habilitados na Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência (RCPD) no estado da
Bahia

Justificativa

13. Criar centro de referência territorial da cultura e novos centros de
cultura no território e revitalizar os espaços existentes com
acessibilidade.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 4 - Promover o acesso aos bens e
serviços artísticos e culturais, com vistas à sua
universalização,
Meta: 37 - Promover modernizaçao e
funcionamento de espaços culturais

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

14. Criar centro de referencia territorial das religiões da matriz
africana com enfase ao combate a violencia religiosa no camdoble e
outros segmentos

12 - SJDHDS

- A proposta de escuta não tem relação com a SUDH,
considerando que a política para Povos e Comunidades
Tradicionais

20 - SSP

- Esta ação não guarda vinculação com as competências
da Secretaria da Segurança Pública.

15. Criar centro territorial de pesquisas voltado para criação e cultivos
regionais.

16. Criar delegacias da mulher - deam

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 10 - Promover maior competitividade e
agregação de valor aos produtos das
principais cadeias produtivas do agronegócio
baiano, com vistas a ampliar sua inserção nos
mercados nacional e internacional.,
Meta: 44 - Realizar pesquisas de tecnologia e
inovação agropecuárias para o aumento da
produtividade, desenvolvimento e introdução
de novos produtos

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

20 - SSP

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

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

34 - SPM

- A criação de DEAMs é de competência da Secretaria de
Segurança Pública.

17. Criar o batalhão do corpo de bombeiros militares e apoiar
grupamentos voluntarios dos bombeiros civis no território baixo sul;

20 - SSP

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

18. Criar progama de apoio , educação e incentivo atraves do esporte
e cultura para jovens de familias de baixa renda do baixo sul

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: 11 - Realizar projetos de ciência, arte,
cultura, esportes e patrimônio na escola

21 - SETRE

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 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

19. Criar programa de apoio aos idosos do baixo sul

12 - SJDHDS

20. Criar um centro de apoio pedagogico e referencia em educação
especial no território para oferta de cursos de aperfeiçoamento para
todos os profissionais que atuam na educação.

11 - SEC

21. Estruturar e apoiar a defesa civil em cada município

12 - SJDHDS

22. Fomentar as cadeias produtivas da pesca e da pesca artesanal,
turismo, aquicultura, agroecologia e agricultura de forma sustentavel.

10 - SEAGRI

Atendimento

Justificativa
- Insuficiência orçamentária.

Parcial
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

-.

- A escuta não está ligada a esta Secretaria, refere-se a
Casa Civil.
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 9 - Implantar unidades produtivas de
aquicultura
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 10 - Distribuir equipamentos e petrechos
de pesca
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

32 - SETUR

Parcial
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 2 - Fortalecer os Segmentos Turísticos
e a Cadeia Produtiva Associada nas Zonas
Turísticas,
Meta: 4 - Realizar oficinas de qualificação da
produção associada ao turismo

23. Fomentar e apoiar as cadeias produtivas do cravo, dendê,
banana, cacau, guaraná, seringueira, urucum, piaçava, pescado e
fruticultura

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

24. Fortalecer e ampliare/ou construir espaços para a melhoria e
implantação de programas como: cras, cras quilombolas, creas e
casas de acolhimento à criança e adolescente, centro de referencia e
nucleo de atendimento e amparo a mulheres entre outros.

12 - SJDHDS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

- A meta contribui com o fomento de uma das cadeias
produtivas mencionadas (cadeia produtiva do turismo)

- O CRAS é a casa das famílias sejam elas tradicionais ou
não nesse espaço os técnicos de referência devem está
preparados para o atendimento a essas famílias
tradicionais de forma a verificar as especificidades dessas
famílas. O CRAS é espaço de todos e todas independente
de orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia ou
seja independente quaisquer características do sujeito no
sentido social e ético.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

19 - SESAB

- A efetivação da ação depende exclusivamente da
iniciativa municipal.No que refere-se a Atenção a Saúde
da Mulher, a Portaria PT/GM 2448/2012 aprovou o Plano
da Rede Cegonha, cabendo aos municípios
implementarem as ações.

34 - SPM

- A criação de CRAS, CRAS Quilombola, CREAS, Casas
de Acolhimento à Criança e Adolescente não são de
competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres
esta é uma competência da Secretaria de Justiça,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Quanto aos
Centros de Referência e Núcleos de Atendimento à Mulher
em Situação de Violência, o território Baixo Sul possui o
CRAM no Município de Valença e um NAM no Município
de Taperoá. O CRAM de Valença, na sua criação, deveria
ser territorial; mas, atualmente vem sendo mantido pelo
Município, devido a ausência de Consórcio entre os
Municípios do Território. Ressalta-se que a competência
para implantação de Centros de Referência ou Núcleos de
Atendimento são dos Municípios interessados. A SPM/BA
realiza a articulação com a sociedade Civil e o Poder
Público, a visita técnica ao imóvel para verificar se está
adequado às normas técnicas, a capacitação da equipe
técnica que atua no serviço e as visitas de monitoramento
quando o Centro já se encontra em funcionamento.

25. Fortalecimento da uneb com a implantação de novos cursos

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 1 - Ofertar cursos de graduação
presencial

26. Implantar campus da UFRB no baixo sul

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 32 - Implantar o programa de
fortalecimento da educação superior

Justificativa

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 5 - Promover a equidade e a
humanização no cuidado à saúde das
populações historicamente excluídas,
discriminadas e/ou estigmatizadas,
Meta: 1 - Apoiar o município no
desenvolvimento de ações para o cuidado à
saúde das populações: negra, indígenas,
quilombolas, pescadores artesanais, situação
de rua, privada de liberdade, LGBT, cigana e
assentado, pessoa com albinismo e com
doença falciforme

- Programado apoio técnico do Estado à região para
implantação/implementação de Centro de tratamento e
acompanhamento das pessoas com doenças falciforme,
ficando o município de referência da região, com a
responsabilidade pela execução direta dessa ação.

33 - GAB GOV
27. Implantar centro de tratamento e acompanhamento das doencas
e portadores de doencas falciformes no territorio

19 - SESAB

30 - SEPROMI

- Parceria com a Secretaria de Saúde.

28. Implantar hospital regional no territorio do baixo sul

19 - SESAB

- Encontra-se em construção o Hospital Costa do Cacau
de Ilhéus - Território Litoral Sul - Localizado na
macrorrerregião de Ilhéus, realizará atendimento médicohospitalar à demanda espontânea e referenciada para 126
municípios com população de cerca de 4 milhões de
habitantes.

29. Implantar infraestrutura para o beneficiamento e comercialização
dos produtos oriundos da agricultura familiar, extrativismo e pesca.

10 - SEAGRI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

18 - SDR

Parcial
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: 7 - Implantar serviços em
assentamentos rurais, povos e comunidades
tradicionais

- A meta refere-se à implantação de serviços em
assentamentos, povos e comunidades tradicionais

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: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos 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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

familiar
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
30. Implantar núcleo de tecnologias educacionais para orientação e
utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital
do proinfo.

31. Implantar núcleos técnicos de apoio à elaboração de projetos e
captação de recursos para os municípios do baixo sul;

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

11 - SEC

- Os NTEs foram extintos na atual estrutura. Porém o IAT
tem pólos de atendimento para tecnologias educacionais
nas escolas.

28 - SECTI

- 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 das Ciências em
vários municípios, por meio da instalação de oito
equipamentos educativos, a fim de promover e incentivar o
conhecimento científico de maneira lúdica e interativa nos
jovens.

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: 4 - Realizar estudo sobre a configuração
dos limites dos territórios de identidade

- A Seplan não implanta núcleos técnicos. Atendimento
parcial no suporte técnico.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

32. Implantar o programa de educação ambiental e patrimonial nas
escolas publicas

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,
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

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

33. Implantar programa de estruturação das escolas, da educação
infantil ao ensino médio, com espaço físico, equipamentos esportivos,
materiais didáticos, mobiliário e recursos tecnológicos, em tempo
integral, obedecendo a norma tecnica de acessibilidade da abnt e as
diretrizes curriculares da lei 10639/2003, 11645/2011.

Justificativa

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 4 - Melhorar a estrutura física de
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
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 6 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação integral
34. Implementar politicas de recuperação dos solos degradados e
valorização dos serviços ambientais nos ecossistemas dos baixo sul
da bahia.

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

35. Incentivar a pesquisa básica, em parceria com universidades e
institutos federais, indicada aos agricultores de montanhas do baixo
sul da bahia

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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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

28 - SECTI

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 1 - Apoiar o desenvolvimento de
projetos, pesquisa e infraestrutura na área de
ciência, tecnologia e inovação, para a
consolidação e diversificação das cadeias
produtivas estratégicas,
Meta: 1 - Fomentar projetos em CT&I

Justificativa

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

36. Instalar base da cipe no território baixo sul

20 - SSP

37. Melhorar e efetivar a atuação dos órgãos fiscalizadores
ambientais do território baixo sul.

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

- Além do Estado, os municípios também tem a
competência para promover a gestão ambiental

38. Promover a melhoria e manutenção permanente da malha
rodoviária do território, inclusive as estradas vicinais e estaduais e
aparelhar (asfaltar e sinalizar) a ba 544 até a divisa com teolândia, ba
250, ba 001 (valença a camamu), bas 120 interligando a br 101 a br
116 (interligando o territorio do baixo sul ao vale de jiquiriça)

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: 4 - Conservar rodovias

- Será realizada a manutenção de trechos na região.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

39. Promover a prevenção e inclusão de jovens em situação de risco
social através de programas de geração de emprego e renda e
outras políticas públicas complementares.

12 - SJDHDS

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

Atendimento

Justificativa
- Para atendimento dessa demanda estão previstas as
ações PAOE1867 e 2645 no PPA 2016- 2019.

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 de qualificação profissional e
disponibilização de vagas para emprego.

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: 2 - Implantar unidades de serviço do
SINEBAHIA

- Através da disponibilização de unidade SINEBAHIA para
intermediação do trabalhador.Atendimento através dos
programas TRILHA, QUALIFICA BAHIA e Unidades do
SINEBAHIA.

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: 3 - Garantir o funcionamento das
unidades de serviço SINEBAHIA

- Atendimento através dos programas TRILHA,
QUALIFICA BAHIA e Unidades do SINEBAHIA.

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: 6 - Qualificar profissionalmente jovens

- Atendimento através dos programas TRILHA,
QUALIFICA BAHIA e Unidades do SINEBAHIA.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

em situação de vulnerabilidade social

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

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,
QUALIFICA BAHIA e Unidades do SINEBAHIA.

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 8 - Promover o trabalho decente na
geração de mais e melhores empregos, com
respeito à adversidade e igualdade de
oportunidades, fortalecendo o diálogo social,
garantindo condições de liberdade, saúde,
segurança, dignidade humana e proteção
social de acordo com as diretrizes da Agenda
Bahia do Trabalho Decente,
Meta: 3 - Implementar projetos de promoção
do Trabalho Decente

- Atendida da através META - 3 Implementar projetos de
Promoção do Trabalho Decente - INICIATIVA 14
Implementar projetos de Promoção do Trabalho Decente
aprovados pelo Conselho Deliberativo do Fundo de
Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD do
compromisso da Agenda Bahia do Trabalho Decente.

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 2 - Promover a formação, a inovação
tecnológica e a cultura do cooperativismo e do
associativismo,
Meta: 9 - Formar empreendedores através de
ações de educação popular, nos espaços
formais e não formais, ampliando a difusão da
cultura do Cooperativismo e da economia
solidária

- Será fomentada a profissionalização de jovens através
de ações de formação e estágio em Economia Popular e
Solidária.
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Região
Proposta da Escuta

40. Promover e ampliar a regularização fundiária e titulação de terras
de assentamentos, agricultores familiares, comunidades quilombolas,
povos de terreiros e demais comunidades tradicionais.

Órgão(s)

18 - SDR

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 5 - Promover a qualificação social e
profissional de trabalhadores (as) e jovens em
situação de insegurança alimentar e
nutricional,
Meta: 1 - Qualificar jovens em situação de
insegurança alimentar e nutricional

- Atendimento através da qualificação profissional.

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 1 - Realizar assentamento de família de
trabalhadores rurais, sem terra ou
minifundiários
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 4 - Encaminhar proposta de crédito para
famílias de trabalhadores rurais
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

- A Sepromi tem obrigação de certificar apenas fundo ou
fecho de pastos. As demais certificações e regularizações
a Sepromi articula junto ao Governo Federal e a Órgão do
Estado para que sejam realizadas

30 - SEPROMI

41. Qualificar e ampliar a educação profissional de acordo com a
realidade vocacional do território e outras, com estrutura adequada e
recursos humanos qualificados e com mais oferta do pronatec.

11 - SEC

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

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

atividades
42. Que a bahiater assuma e amplie as atribuições da extinta ebda,
mantendo os técnicos, bem como garantindo assistencia tecnica
oficial a pelo menos 50% dos agricultores familiares.

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

43. Vincular o desenvolvimento turistico e econômico da região à
proteção, promoção e revitalização da diversidade e identidade
cultural.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 3 - Preservar o patrimônio cultural
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 110 - Promover a conservação,
restauração e requalificação bens protegidos
ou de reconhecido valor cultural: móveis,
imóveis e integrados

- A meta contempla todo o estado e dessa forma o próprio
território

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.

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 3 - Preservar o patrimônio cultural

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

32 - SETUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 99 - Patrocinar eventos culturais no
distrito cultural e turístico da Baía de Todos-osSantos

Justificativa

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 6 - Promover o reconhecimento e o
fortalecimento das identidades de povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Estruturar comunidades tradicionais
para o desenvolvimento do turismo sustentável

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:21
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