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 Costa do Descobrimento

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

11 - SEC

Parcial
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

-.

7900 - Costa do Descobrimento
1. Ampliação da qualificação profissional e empresarial no setor de
turismo. Com ampliação das vagas do curso de Bacharel em Turismo
realizado pela UNEB.

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

32 - SETUR

2. Ampliação do repasse de recursos para os fundos municipais de
cultura

22 - SECULT

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

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

3. Ampliação, melhoria de funcionamento dos aeroportos,
viabilizando a abertura e funcionamento do aeroporto de Belmonte
pelo valor histórico.

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: 13 - Recuperar terminais aeroviários

- O Aeroporto será recuperado.

4. Ampliar e melhorar o transporte escolar em todos os níveis da
educação urbana e rural (campo e floresta) com melhorias nas

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,

-.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 11 - Ofertar transporte escolar para os
estudantes da rede estadual nos municípios

Justificativa

8 - SIHS

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

- Atendida somente a área do saneamento

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

- Resíduos sólidos de competência de outro órgão

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

- Atendida somente a área de saneamento.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 4 - Elaborar estudos na área 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
execução de obras e aquisição de equipamentos. O
Programa Pró Catador está sendo conduzido pela SETRE,

estradas vicinais.

5. Apoiar os consórcios públicos e financiar cooperativas na
implantação de central de tratamento de resíduos sólidos sob a
forma de mecanismo do desenvolvimento limpo (MDL) com geração
de energia e comercialização de credito de carbono. Universalizar o
saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos, com a imediata
implantação do plano de saneamento urbano da RDS do território.
Com base nas lei nacional de resíduos sólidos, com programa
permanente de educação ambiental e erradicação dos lixões.

26 - SEDUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Resíduos Sólidos

Justificativa
que desenvolve ações diretamente com catadores,
associações e cooperativas de reciclagem.

6. Apoio logístico e estrutural na criação de consórcio público da
cultura.

22 - SECULT

7. Concurso público para todas as secretaria estaduais..

9 - SAEB

8. Construção do centro comunitário para os movimentos sociais e
sua manutenção mensal.

12 - SJDHDS

9. Criação da lei cultura viva estadual, com aumento progressivo dos
recursos.

22 - SECULT

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

10. Criação de Centros de oncologia e hemodiálise com
especialidade em doenças falciforme para o território.

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

- Já existe uma unidade de referência de nefrologia
implantada no município de Eunápolis.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

- O atendimento a essa escuta depende de demanda.

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão de pessoas
através da modernização de seus processos e
da qualificação do servidor público,
Meta: 1 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas do
Poder Executivo

- Atendida parcialmente. Foi incluída iniciativa
contemplando a demanda, pois a realização do concurso é
de competência da SAEB, contudo, ela é abrangente, e
não especifica a área que será contemplada.

- Não há previsão orçamentária para essa escuta no PPA
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

11. Criação de fórum permanente da cultura dos municípios com
apoio logístico.

22 - SECULT

12. Criação de núcleo para fomento e direcionamento a educação em
gênero, etnia, orientação sexual e necessidade especiais na
qualificação dos profissionais da educação para trabalharem praticas
anti-discriminatória no currículo escolar.

11 - SEC

Atendimento

Justificativa
- A criação de instâncias culturais nos municípios não é de
responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado.

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: 2 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a política da educação das
relações étnico-raciais, de gênero e de
sexualidades
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: 4 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a temática afro-brasileira e
indígena

30 - SEPROMI

- Temos compromisso específico no programa da
educação com iniciativas para garantir esta demanda.

13. Criação de um centro de informação de cultura popular identitária,
com apoio e manutenção para as culturas populares.

22 - SECULT

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

14. Criação de um viveiro de mudas-flores tropicais, plantas
medicinais e nativas e sementes crioulas para o território.

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

estratégicas
15. Criação do colégio da polícia militar no território da costa do
descobrimento

11 - SEC

- Compete ao Comando Geral da PM na SSP conforme lei
7251 de 09.01.1998

20 - SSP

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

16. Criação e Aprovação da lei Griô estadual

22 - SECULT

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

17. Criação e efetivação das coordenadorias regionais da defesa civil
implantação de equipes permanentes para atividade de prevenção e
enfrentamento de situações e locais e riscos

14 - CASA CIVIL

18. Criação e fortalecimento de programas e núcleos territoriais de
cultura e saúde e educação permanente para atenção básica e
incentivo as práticas comunitárias e valorização dos saberes
tradicionais

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

19 - SESAB

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 15 - Implantar Centro Estadual de
Monitoramento e Gerenciamento de Riscos e
Desastres

- O Centro irá garantir uma maior capacidade de
prevenção e intervenção no enfrentamento das situações
de riscos

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 19 - Fortalecer o Sistema Estadual de
Defesa Civil com ações emergenciais e
preventivas, para garantir a integridade física
do cidadão,
Meta: 3 - Realizar ações preventivas em
proteção social e defesa civil

- O apoio aos municípios de forma efetiva garante o
atendimento e enfrentamento da situações

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 8 - Fortalecer a gestão do trabalho e
educação na saúde valorizando o trabalho e o
trabalhador do SUS-Ba,
Meta: 2 - Qualificar trabalhadores, gestores e
estudantes voltados para o ordenamento da
formação técnica, graduação e pós-graduação
em saúde

- Na perspectiva de construir estratégias de mobilização
social, educação e promoção da saúde com base nas
características territoriais e socioculturais dos serviços de
saúde, O Projeto ED POP SUS promove a Qualificação
em Educação Popular em Saúde no Estado da Bahia para
os ACS e Agentes de Combate as Endemias.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

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

22 - SECULT

19. Criação, capacitação e implantação com apoio técnico, viveiros
de mudas frutiferas e nativas com distribuição gratuita para os
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e
assentamentos de reforma agrária, com prioridades para quem está
em áreas degradadas e recomposição de matas ciliares.

18 - SDR

20. Criação, estruturação e manutenção do núcleo de audio-visual do
território.

22 - SECULT

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

21. Criar Centros de Imagem e Diagnóstico Regional (tomografia,
ressonância, cintilografia etc). Fortalecer a rede de serviços de média
e alta complexidade, reorganizar e ampliar os serviços com ênfase no
aumento de número de UTI adulto e implantar/estruturar UTI
Neonatal como também o centro de diagnóstico regional (tomógrafo,
Raio X, Ressonância, Ultrassom) considerando o acesso e
localização estratégicos e Unidade de Hemodiálise, Com garantia de
profissionais qualificados nas respectivas áreas.

19 - SESAB

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

22. Criar e implantar redes de cultura digital e de produção
colaborativa nos níveis municipal e territorial tendo como referência
os espaços de cultura comunitárias e o centro de cultura de porto
seguro. criar e fiscalizar os infocentros na zona urbana e rural (campo
e floresta).

22 - SECULT

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

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

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

Parcial
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,

- O atendimento será apenas para criação e fiscalização
dos infocentros nas zonas urbana e rural (campo e
floresta)
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

23. Criar novos pontos de cultura. Ampliar e fortalecer a rede de
pontos de cultura existentes contemplando todos os municípios e a
construção de espaços culturais comunitários urbano e rural (campo
e floresta). Reforma, manutenção e ampliação do centro de cultura de
Porto Seguro / regional.

22 - SECULT

24. Criar, fortalecer e monitorar centros de recuperação para
dependentes químicos, e estruturar os programas sociais de combate
e prevenção ao abuso de drogas, com garantia de profissionais
qualificados nas respectivas áreas e com ação permanente de
políticas públicas.

12 - SJDHDS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

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

Justificativa

- O Programa Pontos de Cultura, fruto de Convênio com o
Ministério da Cultura, segue em execução até o ano de
2019. Reformas nos Centros de Cultura do Estado estão
previstas, porém a decisão de qual espaço será
requalificado depende da situação que as estruturas se
encontram.
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: 1 - Qualificar profissionais que atuam no
campo do álcool, crack e outras drogas, nos
municípios com maiores índices de crimes
violentos letais intencionais da Bahia

- O atendimento será realizado através de outras metas.

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.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

25. Estabelecer parceria Inter-secretárias com participação da
sociedade e reativação dos conselhos estaduais de segurança no
território para elaboração e aplicação de um plano para o combate a
violência com ações preventivas, socioculturais e socioeducativas;
priorizando as comunidades dominadas pelo trafico. ( zona rural,
campo e floresta)

29 - SERIN

26. Executar o programa da lei estadual de educação ambiental com
a criação da política de educação ambiental nos munícipios.

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

27. Expansão e estruturação logística, bem como, o aumento e
qualificação do efetivo para as polícias civil, militar e corpo de
bombeiros. Além da criação de novas unidades nos municípios do
território onde não existem. Principalmente unidades do corpo de
bombeiros.

20 - SSP

28. Fortalecimento do ensino superior com melhoria de infraestrutura, sede própria, criação e iniciação de cursos e implantação
de UAB (universidade aberta do brasil) no território com extensão a
zona rural (campo e floresta). transformar o centro de convenções
como sede própria da UFSB.

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

Atendimento

Justificativa
- Apesar da SERIN ter entre suas atribuições a articulação
do Governo do Estado com a sociedade civil, a proposta
em foco está contemplada no programa Pacto pela Vida,
cabendo à Serin atuar de acordo com as demandas
apresentadas pelos gestores do programa.

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

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

universitárias
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 10 - Promover a modernização e
ampliação da infraestrutura das universidades
estaduais, observando parâmetros técnicos,
Meta: 2 - Ampliar unidades universitárias
Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 10 - Promover a modernização e
ampliação da infraestrutura das universidades
estaduais, observando parâmetros técnicos,
Meta: 3 - Recuperar unidades universitárias

-.

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
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
29. Garantia de políticas públicas sociais, culturais, educativa e
esportiva, para mulheres, jovens da zona urbana e rural, indígenas,
marisqueiras, pescadores artesanais, povos de terreiros e
comunidades tradicionais. com garantia de investimento financeiro

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

11 - SEC

-.

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

nos empreendimentos destes agricultores.

Atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 2 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a política da educação das
relações étnico-raciais, de gênero e de
sexualidades

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: 4 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a temática afro-brasileira e
indígena
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: 5 - Implementar, nos espaços escolares
indígenas, a política da educação escolar
indígena
18 - SDR
22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

- Não se aplica à SDR.
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: 1 - Produzir conteúdos para educação e
difusão dos conhecimentos e práticas
identitárias

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

Órgão(s)

Atendimento

- Esta iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Rural (SDR), SECULT, SETRE,
SEPROMI e SDE, trata-se de compromisso vinculado à
promoção da autonomia econômica das mulheres. Em
razão do contingeciamento orçamentário, a SPM não tem
as condições para a realização plena do objetivo do eixo
de autonomia econômica. A alternativa que está sendo
adotada é a execução dos convênios firmados com a
administração federal tendo em vista o atendimentos das
mulheres rurais via projeto Margarida.

34 - SPM

30. Implantação de antenas de telefonia móvel nas áreas rurais e
melhoria dos sinais de TV aberta e Educativa. Fomentar a criação de
tvs e rádios comunitárias e ampliação do acesso a banda larga. (
rural e urbana)

31. Implantação de Delegacias Especiais para Mulheres assim como
a implantação das casas abrigos e dos balcões de atendimentos
sociais em todos os municípios do território.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

Justificativa

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
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

- 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
compromisso gerido pela SECTI.

28 - SECTI

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

- O atendimento será realizado apenas com a ampliação
do acesso à bando larga

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território. Implantação de Casa
Abrigo e balcões de atendimento social não guardam
vinculação com as competências da Secretaria da
Segurança Pública.

34 - SPM

- As DEAMs são equipamentos vinculados à Secretaria de
Segurança Pública e a Casa Abrigo é de competência da
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

32. Implantação de um hospital materno-infantil regional, implantação
e ampliação de oferta de leitos de UTI no território, e incentivo ao
parto humanizado.

19 - SESAB

- A ampliação do serviço dependerá de análise técnica
para implantação ou ampliação do serviços em unidades
existentes.

33. Implantação do conselho estadual dos direitos humanos com
assentos de todos os movimentos sociais de referência dos
territórios.

12 - SJDHDS

- O Conselho Estadual de Direitos Humanos já existe e
encontr-se em pleno funcionamento.

34. Implantação e asfaltamento das rodovias do território Guaratinga Santo Antônio do Jacinto; Eunapolis - Minas Gerais via Colonia;
Santa Cruz Cabralia - ponto central -Porto Seguro; Vera Cruz Itabela; BR 101/Caraiva; recuperação da estrada Santa Sruz
Cabralia; melhoria das estradas vicinais, recapeamento para a BA
275

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: 1 - Implantar rodovias

35. Implementar as políticas públicas às cadeias produtivas no
território. Implantar um centro de abastecimento e comercialização de
produtos agrícolas.

10 - SEAGRI

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)

36. Instalação de escritórios da SEPROMI no território.

30 - SEPROMI

37. Plano de recuperação das bacias dos rios Buranhém, santo
António, Frades, Limoeiro, entre outros rios do território.

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

Atendimento

Justificativa
Desenvolvimento Social; portanto, não faz parte da
competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres a
sua implantação. Ressalta-se que no Município de Porto
Seguro existe uma DEAM.

- Exitem outros trecho na região que serão implantados,
porém não constam na proposta.

- A principio a Sepromi nem tem viabilidade econômica
para instalar escritórios territoriais.
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

Justificativa

38. Promover cursos de formação permanente para gestores
culturais, artistas, técnicos, agentes, e conselheiros do território.

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 9 - Qualificar o atendimento na área
cultural proporcionando à sociedade serviços e
informações de qualidade,
Meta: 3 - Realizar capacitação técnica nas
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

Parcial
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 6 - Promover a economia da cultura
como área estratégica de desenvolvimento,
Meta: 1 - Prestar apoio técnico para
qualificação da gestão de projetos e
empreendimentos criativos a profissionais,
empreendedores, agentes culturais e
fazedores de cultura

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

39. Promover e ampliar as ações da regularização fundiária e da
reforma agrária e da demarcação dos territórios indígenas e
quilombolas.

18 - SDR

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: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 6 - Promover a regularização fundiária
em propriedades

40. Quadras cobertas, auditórios, bibliotecas, laboratórios de
informática, salas de recursos multimídia e laboral especial para
ensino profissionalizante, além da capacitação permanente dos
profissionais envolvidos zona urbana e rural (campo e floresta).

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 4 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação básica

28 - SECTI

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

41. Reestruturação imediata, da nova empresa de ATER contratando
técnicos preferencialmente locais para atuar na agricultura familiar,
povos indígenas e comunidades tradicionais, garantindo orçamento
para pleno funcionamento., ampliação e qualificação da assistência
técnica e da extensão rural.

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

42. Restruturação que garanta a acessibilidade nos centros de
referência em assistência social (CRAS) urbanos e rurais. Criação de
CRAS indígenas e comunidades tradicionais

12 - SJDHDS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

Justificativa

- A demanda será atendida por meio da implantação de
Centros Digitais de Cidadania (CDC), em parceria com a
SETRE, para a realização de capacitação dos
profissionais envolvidos

- Não obstante estar a demanda relacionada à SUDEF, a
ação relacionada aos CRAS se ajusta à demanda
administrativa da SAS. Está em andamento uma
discussão entre SUDEF e SAS para a elaboração de um
plano de ação conjunto voltada para todo o estado.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

43. Suspensão de licenciamento ambiental do plantio de eucalipto e
mudas transgênicas por tempo indeterminado na costa do
descobrimento.

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:24

Atendimento

Justificativa
- O INEMA é órgão executor da Política Ambiental. A
suspensão dessas licenças de forma geral não possui
amparo legal nessa política.
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