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 Chapada Diamantina

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

1. Implantar serviços de média e alta complexidade, conclusão e
funcionamento do Hospital Regional da Chapada Diamantina em
Seabra

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: 1 - Implantar unidade hospitalar

- Previsto implantação de Policlínicas, com oferta de
serviços especializados, nas 28 regiões de saúde do
estado.

2. Ampliar e construir escolas família agrícola nos municípios do
território e apoiar com financiamento regular das escolas familiar
existentes.

11 - SEC

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

-.

Parcial
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

-.

5500 - Chapada Diamantina

18 - SDR
3. Ampliar e melhorar a cobertura de telefonia celular e internet banda
larga nos municipios do território.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

24 - SEINFRA

- Não se aplica à SDR, atividade da competência da SEC.
Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,

- Atendimento apenas com telefonia celular e internet num
raio de 30 Km de distância da sede de cada município. O
programa da rede de banda larga está aportado em outro
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

4. Ampliar o Programa de acolhimento das Crianças em
Vulnerabilidade Social

12 - SJDHDS

5. Ampliar os Recursos de contra partida para o Programa Luz Para
Todos

24 - SEINFRA

6. Apoiar programas de comercialização institucionais como o PAA,
PNAE e apoiar à comercialização da agricultura familiar e economia
solidária,

9 - SAEB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Atendimento
Comp: 18 - Promover a universalização do
acesso aos meios de telecomunicação em
todo o meio rural,
Meta: 1 - Atender localidades rurais com
serviços de telecomunicações

Justificativa
compromisso gerido pela SECTI.

- Existem Serviços municipais de Acolhimento
cofinanciados.
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 Programa não prevê contrapartida do Estado.

- A referida proposta da escuta tem aderência aos
seguintes elementos do PPA 2016-2019: Programa 206 Desenvolvimento Rural Sustentável Compromisso 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 8 ampliar a participação de agricultores familiares e
empreendedores de economia solidária nas compras
governamentais. Embora o compromisso seja de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural
- SDR, justifica-se a associação da proposta da escuta à
Iniciativa "ampliar a participação de agricultores familiares
e empreendedores de economia solidária nas compras
governamentais", que está sob a responsabilidade da
SAEB. Essa Iniciativa contempla a demanda parcialmente
por não especificar o(s) Território(s) de Identidade a
ser(em) contemplado(s) nas compras governamentais
voltadas para os segmentos em questão. Esta
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Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
abrangência territorial deve-se ao que dispõe a Lei nº
9.433/05. "Art. 2º - As contratações de obras e serviços,
inclusive os de publicidade, compras, alienações,
concessões e locações, bem como a outorga de
permissões pela Administração Pública Estadual, serão
obrigatoriamente precedidas de licitação, ressalvados
unicamente os casos previstos em lei. Art. 3º - A licitação
destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1º
- É vedado aos agentes públicos, sob pena de
responsabilidade: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes,
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o objeto específico do contrato."

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 10 - Garantir alimentação saudável nas
unidades escolares da rede estadual

-.

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural

7. Apoiar a apicultura e meliponicultura, implantação de unidades de
beneficiamento do mel e derivados e cursos de capacitação para os
apicultores e meliponicultores.

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: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda

21 - SETRE

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

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

8. Apoiar a Implantação da Universidade Federal da Chapada
Diamantina (UFCD);

14 - CASA CIVIL

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Justificativa

- Serão atendidos os empreendimentos que se
enquadrarem como econômicos solidários.

- Essa ação é de responsabilidade da Secretaria da
Educação - SEC , Coordenação de Universidades
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

9. Apoiar a cadeia produtiva da caprinovinocultura, com implantação
de centros de referência (modelo Embrapa), distribuição de matrizes
e reprodutores, implantação de complexo agroindustrial (ex.
abatedouro), capacitação continuada para os criadores e construção
e limpeza de águadas para os animais

10 - SEAGRI

18 - SDR

Atendimento

Justificativa
- A Seagri está executando o programa Cabra Produtiva,
cujo objetivo é fomentar a produção de queijos finos
certificados, agregando valor ao produto final e
viabilizando a sua comercialização. Inicialmente o
programa atende as regiões de Juazeiro, Senhor do
Bonfim e Uauá, onde há uma forte cadeia da
caprinovinocultura. Posteriormente poderá atender a
outras regiões do Estado.

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

10. Apoiar a implantação de sistemas municipais de cultura, atraves
do fortalecimento do dialogo da garantia do repasse dos recursos
entre os entes federados, iterestaduais, consorcios municipais e upb.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

22 - SECULT

Total
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

11. Capacitar agricultores familiares em todo o processo produtivo

18 - SDR

12. Capacitar gestores culturais e profissionais nas três dimensões da
cultura simbolica, economica e cidadã área de arqueologia.

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Atendimento

Justificativa

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

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
- Parcialmente atendido: Programa 202 COMPROMISSO:
Preservar o patrimônio cultural propiciando o acesso ao
conhecimento e a memória, com vistas a sua
sustentabilidade e o atendimento a sua função sóciocultural, META: Realizar Atividades de Educação
Patrimonial; COMPROMISSO: Qualificar o atendimento na
área cultural proporcionando à sociedade serviços e
informações de qualidade, META: Realizar capacitação
técnica nas áreas de memória histórica, da leitura e do
livro; Programa 203 Compromisso: Incentivar o
empreendedorismo de base tecnológica e projetos de
pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores para melhorar a competitividade empresarial,
de acordo com as vocações econômicas e as identidades
territoriais do Estado, META: Disponibilizar apoio técnico
para profissionais, empreendedores, agentes e fazedores
de cultura, visando elevar a capacidade competitiva e de
inovação no campo da economia da cultura;

Página: 6 de 21

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

PPA 2016-2019

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

13. Construir a sede do DCHT Campus XXIII da UNEB, em Seabra.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 10 - Promover a modernização e
ampliação da infraestrutura das universidades
estaduais, observando parâmetros técnicos,
Meta: 1 - Construir espaços em unidades
universitárias

14. Construir centro cultural no território chapada diamantina,
vinculado a diretoria de espaços culturais.

22 - SECULT

15. Construir e implementar bibliotecas e centros culturais nas
comunidades urbanas e rurais.

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: 35 - Implantar unidades culturais
voltadas para as áreas da memória histórica,
da leitura e do livro

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

16. Construir novas unidades, equipar e qualificar as equipes de PSF
nos municípios, UPAse SAMU

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

- O atendimento dessa demanda, refere-se a implantação
do SAMU 192.

17. Contrução de delegacia especializada de atendimento a mulher e
melhorar a infraestrutura das delegacias existentes

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Justificativa
COMPROMISSO: Promover a economia da cultura como
área estratégica de desenvolvimento fortalecendo
organizações e agentes que operam nas cadeias
produtivas dos segmentos culturais, META: Prestar apoio
técnico para qualificação da gestão de projetos e
empreendimentos criativos / META: Realizar eventos de
formação e qualificação nas áreas das artes e da cultura.

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

- 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 construção de delegacias é de responsabilidade da
Secretaria de Segurança Pública -SSP, sendo assim, não
é da competência da Secretaria de Políticas para as
Mulheres - SPM a sua implantação; bem como a
manutenção de equipamentos existentes ou das
Delegacias não especializadas. A SPM tem empenhado
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.

18. Criação de equipamento de multilinguagem móvel para a
formaçao de agentes culturais, fomento á circulação e produção
cultural.

22 - SECULT

- Parcialmente atendida: A Fundação Pedro Calmon faz
atendimentos no território através através da Biblioteca
Móvel e a Secretaria, como um todo, tem metas e
iniciativas que atendem a demanda de formação e
fomento.

19. Criar cursos de agroecologia ofertados por universidades públicas
no território

11 - SEC

20. Criar o serviço de inteligencia especializado para o territorio, que
pode inclusive orientar o efetivo policial, estrategia de rondas e
formas de integração policia e sociedade.

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

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
- Este tipo de serviço é prestado em nível estadual, não
podendo ser Territorializado.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

21. Estruturar o desenvolvimento de toda cadeia do turismo na
Chapada diamantina

15 - SDE

- Esta proposta não foi encaminhada de forma tempestiva
para que pudesse ser melhor incorporada a uma das
metas criadas nas mesas temática, porém, acreditamos
que ela pode ser atendida parcialmente com a meta 9 Elaborar programas de boas práticas de gestão para os
principais segmentos à cadeia produtiva do turismo, do
compromisso 2 - Elaborar programas de boas práticas de
gestão para os principais segmentos à cadeia produtiva do
turismo, do programa 203 - Desenvolvimento Produtivo

21 - SETRE

- Não é atribuição da SETRE. Demanda com foco nas
atividades da SETUR.

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

22. Fomentar a mecanização das cadeias produtivas da agricultura
familiar.

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

23. Implantar farmácia popular em cada município do território e
ampliar a quantidade de medicamentos disponibilizados

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 6 - Fortalecer a gestão da assistência
farmacêutica assegurando o acesso aos
medicamentos e apoiando a produção de

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Justificativa

- A meta atende a uma dimensão do desenvolvimento da
cadeia do turismo

- Trata-se de Programa do Ministério da Saúde, segundo
sua diretriz não há previsão de implantação de novas
unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 1 - Atender os municípios,
trimestralmente, com o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

24. Implantar unidades de agroindústria de pequeno e médio porte
para processamento de café, cana de açucar , mandioca e frutas.

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

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: 3 - Implantar infraestrutura para
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar

Justificativa

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
potencialidades territoriais,
Meta: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar

25. Implantar barragens mediante analise de viabilidade social e
ambiental para atender os municipios no territorio da chapada
diamantina./ implantar barragens mediante analise de viabilidade
social e ambiental para atender os municipios boninal e seabra.

8 - SIHS

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: 1 - Construir barragens

27 - SEMA
26. Implantar central de distribuição e comercialização de produtos
agro-industriais oriundo da Agricultura familiar e economia solidária

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Justificativa

- Não é atribuição da Sema.

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

21 - SETRE

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 3 - Promover o comércio justo de
produtos e serviços das cooperativas,
associações e empreendimentos de economia
popular e solidária,
Meta: 6 - Implantar redes de comercialização
dos produtos e serviços da economia solidária

- Apoiar a comercialização através das feiras para as
diversas cadeias produtivas.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

e da agricultura familiar
27. Implantar centro de referência em DST/HIV (CTA-COAS) no
território.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 1 - Fortalecer as ações de vigilância à
saúde para promoção e proteção da saúde,
prevenção de doenças/agravos e controle de
riscos,
Meta: 1 - Desenvolver ações de vigilância em
saúde nos municípios, conforme resolução
Comissão Intergestora Bipartite - CIB

28. implantar centros multidisciplinar de atendimento educacional
especializado nos municipios do territorio com formaçao dos
professores.

11 - SEC

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

29. Implantar e descentralizar a ouvidoria do estado nos territórios e
implantar a defensoria pública nas maiores cidades nos 27 territórios.

36 - SECOM

30. Implantar esgotamento sanitário e destinação final adequada de
acordo com o plano nacional de resíduos sólidos em todos os
municípios do território, exemplo usina de beneficiamento.

8 - SIHS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

- Os Serviços de Atendimento para HIV/Aids e Hepatites
Virais prestam atendimento de forma regionalizada. O
município de Seabra será contemplado por esse Serviço,
que se encontra em fase de implantação, e atenderá todos
os municípios da Chapada Diamantina.

- A referida escuta social já esta contemplada na iniciativa
"Aperfeiçoar serviço prestado pela Ouvidoria Geral do
Estado" e no compromisso, propostas por esta secretaria e
que fazem parte da missão institucional da Secom.
Ressalvando que Defensoria não esta contemplada nas
atribuições desta secretaria.
Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 1 - Promover a inovação da gestão
estadual do saneamento básico,
Meta: 3 - Elaborar o plano estadual de
saneamento básico

- Atendida somente a área de esgotamento sanitário
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Proposta da Escuta

Órgão(s)

26 - SEDUR

31. Implantar o Programa Minha Casa, Minha Vida nos perimetros
Rurais e Urbano em todos os municípios do território

Atendimento

Justificativa

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

- Atendida a ação de esgotamento sanitário. Resíduos
sólidos será atendido através de outro órgão

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 4 - Elaborar estudos na área de
Resíduos Sólidos

- 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
execução de obras e aquisição de equipamentos. Até o
momento não foi insTerritório de Identidadetuído o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, que é um instrumento
definido pela PolíTerritório de Identidadeca Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.350/2010).

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

26 - SEDUR
32. Implantar os serviços de licenciamento ambiental gratuito para os
assentados de reforma agrária, ampliação das áreas de reforma
agrária, retomar o projeto de segurança alimentar e nutricional para
famílias acampadas, facilitar o acesso ao programa de crédito
fundiário, mapeamento e titulação dos imóves dos agricultores
familiares, beneficiando também comunidade de quilombolas, fundo
de pasto (regularização fundiária)

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: 6 - Ofertar apoio técnico aos serviços de
legalização ambiental
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23
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33. Implantar Sistemas de Irrigação para a Agricultura Familiar e
outras tecnologias sociais tipo cisternas de produção (P1+2),

34. Implantar unidade do SAC no Território

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Órgão(s)

Atendimento
rurais,
Meta: 1 - Realizar assentamento de família de
trabalhadores rurais, sem terra ou
minifundiários

Justificativa

27 - SEMA

- Os assentamentos para reforma agrária não são
passíveis de licenciamento ambiental no Estado.

30 - SEPROMI

- Esta não é a atividade da Sepromi, entretanto
articulamos com SEMA, SDR, SJDHDS no sentido a
estimular a execução dessas ações. Quanto ao
mapeamento estamos com uma meta especifica para o
PPA.

8 - SIHS

- Ação não é de competência da SIHS

18 - SDR

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

- A meta visa a implantação de tecnologias sociais.
Atividade desenvolvida mediante convênio.

9 - SAEB

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 13 - Aprimorar a qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão, com
ênfase na desburocratização, na simplificação
de processos e na impessoalidade do
atendimento,
Meta: 6 - Implantar unidade do Serviço de
Atendimento ao Cidadão - SAC

- Atendida parcialmente. Foi incluída iniciativa
contemplando a demanda. Está prevista a implantação de
uma unidade no território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

35. Implementar o Programa de Saúde da População Negra para as
comunidades quilombolas.

19 - SESAB

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 para o
desenvolvimento dessa ação, ficando o município com a
responsabilidade pela execução direta dessa ação.

36. Ofertar asistência técnica especializada para os pequenos
empreendimentos da agroindústria, comércio, turismo e artesanato.

30 - SEPROMI

- Estamos em articulação com a SESAB para o
fortalecimento do programa.

10 - SEAGRI

- A SEAGRI não presta serviços de assistência técnica.
Essa atividade é afeta à SDR/BAHIATER.

15 - SDE

- Acreditamos que esta proposta pode ser parcialmente
atendida pela meta 1 - Disponibilizar apoio técnico a
empreendimentos agroindustriais, compromisso 8 do
programa 206 - Desenvolvimento Rural Sustentável. A
SDE não dispõe de ações no PPA que contemple de
forma ampla o objetivo proposto, porém, de forma mais
fragmentada, possui ações que, de forma conjunta,
contribuem para atendê-la.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

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
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Órgão(s)

Atendimento
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural

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: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais
21 - SETRE

32 - SETUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana
Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 7 - Promover o desenvolvimento do
artesanato baiano,
Meta: 2 - Qualificar artesãos no processo da
cadeia produtiva, em Territórios de Identidade

- Atendimento apenas de artesãos e não em todos os
municípios do Território.

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de

- A meta contribui para a assistência técnica especializada
nos empreendimentos de turismo
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Órgão(s)

37. Pavimentação asfaltica da via que liga a upa ao ifba; de 40 km
de abaira/mucuge passando pelo povoado de joao correia; trechos da
rodovia estadual que liga a cidade de iramaia à ba 026 (povoado de
placa), ba 896 e 556, (municipio itaete - povoado de colonia e rumo),
, ba 245 de marcionilio souza até o trevo da ba 142 (municipio de
andaraí), pavimentação asfáltica entre (boninal e mucuge) e ainda,
ba152 a br 242 e ba 152 a ibipitanga;.da br 242 (carne assada seabra, palmeiras e mucuge).

24 - SEINFRA

- Da proposta há apenas a programação de implantação
do trecho Mucugê - João Correia - Abaíra.

38. Realizar concuso público para profissionais na área de educação,
incluindo os condutores escolares, e promover a capacitação de
todos.

9 - SAEB

- Esta proposta foi atendida parcialmente, ao serem
incluídas Iniciativas que contemplam a demanda, e
constitui-se em um assunto afeto à pasta da Secretaria da
Educação - SEC pela natureza de sua solicitação. Cabe à
SEC acolher essa demanda com vistas ao seu melhor
atendimento, através do Programa Educar para
Transformar, que compreende entre outras Metas a
capacitação, a exemplo de "promover a formação
continuada dos professores e funcionários que atuam na
educação profissional". Em relação à realização de
concurso público, cabe à Secretaria da Administração SAEB as atividades de apoio, através da recepção da
demanda da SEC e sua devida análise, envolvendo
disponibilidade orçamentária, impactos na folha de
pessoal, questões legais atinentes a cargos e carreiras,
além da articulação com o órgão demandante no
cumprimento dos requisitos necessários para um parecer
favorável à realização do processo seletivo. Por fim, é de
competência da SAEB a elaboração do parecer técnico
para apreciação do Conselho de Política de Recursos
Humanos - Cope, órgão consultivo, deliberativo e de
supervisão superior, que tem por finalidade estabelecer
diretrizes e normas relativas à política de recursos
humanos do Estado. Assim, opinamos que a aferição da
efetividade desta demanda fica mais adequada no âmbito
do Programa Educar para Transformar. Em relação aos

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Atendimento
forma sustentável,
Meta: 12 - Qualificar profissionais que atuam
na prestação de serviços turísticos

Justificativa
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Órgão(s)

Atendimento

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

11 - SEC

39. Universalizar os serviços de ater publico e gratuito no território,
de forma setorizada, capacitação continuada dos técnicos das
organizações / entidades / instituições prestadoras de serviços de
ater

18 - SDR

Justificativa
condutores de veículos escolares, como não cabe à SAEB
iniciar o processo seletivo solicitado na proposta,
identificamos que esta Secretaria pode beneficiar o
segmento oportunizando vagas para cursos de educação
e segurança no trânsito, considerando o Programa 209 Desenvolvimento Urbano e a Iniciativa 7 "capacitar
multiplicadores em educação para o trânsito e candidatos
para condução de veículos", Compromisso 14 - Promover
a educação e segurança no trânsito, com foco nos
municípios com alto adensamento populacional, Meta 6 Capacitar multiplicadores em educação para o trânsito e
candidatos para condução de veículos.

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: 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: 2 - Contratar entidade para prestar
assistência técnica e extensão rural para

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23
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Atendimento

Justificativa

famílias de agricultores
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: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais
40. Universalizar os serviços de abastecimento de agua tratada para
todos municípios, no perímetro urbano e rural;

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

8 - 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: 1 - Construir barragens

- Atendida em alguns municípios deste território

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: 2 - Ampliar barragens

- Para alguns municípios deste território

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,

- Para alguns municípios deste território
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Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Órgão(s)

Atendimento
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 3 - Recuperar barragens

Justificativa

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

- Para alguns municípios deste território

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

- Para alguns municípios deste território

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

- Atendida em alguns municípios deste território.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,

- Para alguns municípios deste território
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26 - SEDUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:23

Atendimento
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

Justificativa

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

- Para alguns municípios deste território

- Com a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) deixou de ser atribuição da SEDUR a
ampliação da oferta de abastecimento de água,
restringindo sua atuação apenas à área de resíduos
sólidos.
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