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 Irecê

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

5300 - Irecê
1. Adquirir novas viaturas e prestar atendimento às comunidades
rurais e urbanas.

20 - SSP

- A aquisição de viaturas policiais conta com recursos da
ordem de R$494,2 milhões. As viaturas são distribuídas
nos Territórios de Identidade obedecendo a estudos feitos
pelas polícias. As polícias prestam atendimento às
comunidades rurais e urbanas dentro de sua capacidade
operacional.

2. Ampliar e modernizar o aeroporto de Irecê com foco comercial.

24 - SEINFRA

- Devido a escassez de recursos, na Meta só ficou o
Território de Bacia do Rio Grande. Cuja obra é a
Ampliação do aeroporto de Barreiras.

3. Ampliar o acesso à água para consumo humano, animal e
produção, através da ampliação do programa Água para Todos e
construção de barragens de aproveitamento de águas da chuva,
priorizando os municípios com maior carência de água.

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: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água

- Não há construção de barragem prevista para o território

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: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

27 - SEMA

Atendimento

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: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

- Não há construção de barragem prevista para este
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: 8 - Perfurar poços artesianos

- Não há construção de barragem prevista para o território

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 13 - Reduzir o déficit hídrico através do
aproveitamento de água subterrânea com
elevado teor de sal para uso múltiplo e
sustentável no âmbito do programa água doce,
Meta: 1 - Promover a implantação e
recuperação de sistema de dessalinização
ambientalmente sustentável

- Atendimento parcial, pois não será realizada a
construção de barragem.

4. Ampliar o acesso ao esgotamento sanitário nas zonas urbana e
rural de todos os municípios, com ampliação do programa de
melhorias sanitárias domiciliares.

26 - SEDUR

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

5. Ampliar o programa água para todos nos meios urbano e rural,
com instalação de dessalinizadores; revitalizar as bacias; implantar e
expandir a adutora do São Francisco.

8 - SIHS

- Instalação de dessalinizadores é de competência da
SEMA - Programa Água Doce; Projeto de revitalização de
bacias está previsto para ser executado, sendo que a meta
vai ser incluída no PPA. A obra da adutora do São

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
Francisco já foi concluída em dezembro 2015.

27 - SEMA

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 13 - Reduzir o déficit hídrico através do
aproveitamento de água subterrânea com
elevado teor de sal para uso múltiplo e
sustentável no âmbito do programa água doce,
Meta: 1 - Promover a implantação e
recuperação de sistema de dessalinização
ambientalmente sustentável

6. Ampliar o programa de inclusão digital (cdc) em áreas rurais e
urbanas.

28 - SECTI

Total
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

7. Ampliar os campus da Universidade do Estado da Bahia (UNEB campus XVI e XXIV) de Irecê e Xique-xique, com aumento dos
cursos; Apoiar a ampliação dos cursos do IFBA, IFBAIANO e CETEP
Irecê e Xique-xique; Apoiar a criação e a manutenção das Escolas
Famílias Agrícola (EFA), no território; Revitalizar as escolas
estaduais, equipando-as com quadras, bibliotecas e laboratórios.

11 - SEC

Parcial
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

- Atendimento parcial, pois a atribuição de expansão de
adutora não é da SEMA.

-.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 8 - Dotar as bibliotecas da rede estadual
de infraestrutura física adequada
8. Ampliar os cursos de ensino superior e pós-graduação e
respectivos campus por meio de consulta popular.

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 17 - Ofertar cursos de pós-graduação

9. Ampliar programas voltados para a Juventude (Programa Primeiro
Emprego, Programa de Estágio Remunerado, Programa Jovens
Baianos).

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 8 - Orientar os estudantes das unidades
de educação profissional para o estágio
curricular e o mundo do trabalho

21 - SETRE

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 6 - Qualificar profissionalmente jovens
em situação de vulnerabilidade social

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

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

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

-.
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Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Órgão(s)

Atendimento
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

Justificativa

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
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de
Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD

Parcial
Prog: 211 - Mulher Cidadã,
Comp: 5 - Promover a inserção no mundo do
trabalho de jovens mulheres em situação de
vulnerabilidade social,
Meta: 1 - Qualificar jovens mulheres visando a
inserção no mundo do trabalho

- Atendimento apenas pelo programa TRILHA.

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

Órgão(s)

Atendimento

10. Assegurar recursos para pesquisa e extensão nas universidades
estaduais do território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 2 - Ofertar bolsas de monitoria de ensino
e extensão

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

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: 3 - Apoiar tecnicamente os municípios
nas ações de imunização

- Não há previsão de aumento de repasse do incentivo
financeiro, salvo se houver aprovação de ampliação dos
serviços da rede de urgência nos próximos quatro anos.

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

- Está previsto a manutenção do repasse do incentivo
financeiro, sem previsão de ampliação do mesmo.

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 20 - Fortalecer a infraestrutura física do
Sistema Estadual de Segurança Pública,

- Atendimento ao pedido de construção de Centro de
Comunicação

11. Aumentar o repasse financeiro estadual para viabilizar a rede de
urgência do território (SAMU, UPA, Salas de Estabilização).

12. Concluir o centro de comunicação de policiais e bombeiros do
território.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

20 - SSP

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Expandir o número de unidades da
rede física do Sistema Estadual de Segurança
Pública

Justificativa

13. Consolidar a construção de aterro sanitário em todo o território e
reciclagem do lixo.

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 3 - Elaborar planos 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. O
Programa Pró Catador está sendo conduzido pela SETRE,
que desenvolve ações diretamente com catadores,
associações e cooperativas de reciclagem.

14. Construir , equipar e manter um hospital em Xique-Xique.

19 - SESAB

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

- No território já existe um hospital de grande porte situado
no município de Irecê. O Estado vem fomentando a cultura
dos consórcios entre os municípios no sentido da união de
esforços para que a assistência à saúde seja prestada ao
cidadão, de forma integral, desde a atenção básica, no
nível local, bem como a média, alta complexidade e
atenção hospitalar, segundo a lógica de regionalização da
saúde.O CONTRATO N.º 119/2015, celebrado em 08 de
janeiro de 2015, entre o Estado da Bahia e o Município de
Xique-Xique, visando à execução de ações e serviços de
média complexidade ambulatorial e/ou hospitalar aos
usuários do SUS/BA. Os serviços estão sendo prestados
pelos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS):
Hospital de Campanha - (CNES 2526379), Centro de
Saúde João Vicente da Silva (CNES 3531481), Centro de
Atenção Psicosocial de Xique Xique (CNES: 3776654) de
natureza pública municipal, situado(s) no município
supracitado de acordo Plano Operativo, com atendimento
aos serviços de: Diagnostico de Laboratório Clínico, UltraSonografia, Métodos diagnósticos em especialidades,
Tratamento Clínicos, Terapias Especializadas, Pequenas
Cirurgias e cirurgia de pele, Cirurgia das vias aéreas
Superiores, Cirurgia do AP. Circulatório, Cirurgia
Obstétrica, Diagnóstico em laboratório, Tratamento ógico,
Autorização/Regulação, Consultas Atendimentos e
Acompanhamentos, Internações nas especialidades de
Clinica Cirúrgica, Clinica Médica, Clinica Obstétrica,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
Clinica Pediátrica.

15. Criar a rota turística da Chapada Velha.

32 - SETUR

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

16. Criar delegacia especial de atendimento à mulher (DEAM) e casa
abrigo no território.

20 - SSP

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

34 - SPM

- Compete a Secretaria de Segurança Pública a criação de
DEAMs. Já 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, especialemente 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.

17. Criar o Núcleo Regional de Saúde no Território de Irecê.

19 - SESAB

- Os Núcleos Regionais de Saúde foram definidos pela Lei
Estadual nº 13.204 de 11 de dezembro de 2014,
previamente à elaboração do PPA 2016-2019.

18. Demarcar e titular os territórios quilombolas.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
agricultores familiares, povos e comunidades
tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 2 - Regularizar propriedades em áreas
quilombolas e de fundo e fecho de pasto

19. Desenvolver um programa de fortalecimento da Agricultura
Familiar com base agroecologica, com investimentos em moradia,
saneamento, energia elétrica, saúde, educação e cultura na zona
rural, acelerar as ações discriminatórias em todo o território para
regularização fundiária.

- A DIROE (Diretoria de Planejamento e Atendimento da
Rede Escolar) irá avaliar a demanda.

11 - SEC

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
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,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
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
19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 2 - Consolidar as ações e serviços de
saúde da atenção básica, com resolutividade,
Meta: 1 - Ampliar a cobertura da atenção
básica

- A proposta aborda um programa intersetorial que deve
ser desenvolvido no âmbito da SEDUR. Do ponto de vista
da saúde, entendemos como contemplado nas ações
rotineiras da Vigilância em Saúde, Atenção Básica.

24 - SEINFRA

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

- Atendimento apenas com energia.

26 - SEDUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

- Não é atribuição da Secretaria, em que pese os
investimentos em habitação de interesse social com a
contratação de unidades habitacionais para o território,
como parte da política de estado de diminuição do déficit
habitacional, a partir dos dados do Plano Estadual de
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

20. Desenvolver projeto de agricultura e horticultura ecológica com
foco em grupo de mulheres e comunidades tradicionais.

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

Justificativa
Habitação de Interesse Social (PLANEHAB), componente
do PPA 2016-2019, no Programa 209 - Desenvolvimento
Urbano.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

30 - SEPROMI

- Este não é o foco principal da Sepromi, entretanto
articulamos com SDR para estimular a execução dessas
ações.

34 - SPM

- O desenvolvimento de ações com essas características
são de Responsabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Rural - SDR. Esta iniciativa é realizada
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR). Trata-se de compromisso vinculado à promoção da
autonomia econômica das mulheres. Em razão do
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

21. Estruturar os programas sociais de combate e prevenção ao uso
de drogas.

12 - SJDHDS

- A SJDHDS tem convênio com 02 Comunidades
Terapêuitcas: Maanaim ( Irecê) e COMVIDA em (Lapão),
atendendo gratuitamente 30 pessoas cada organização,
do sexo masculino que tem problemas com uso de drogas.
Cada Organização assinou convênio do Estado com valor
de R$515 mil reais cada.

19 - SESAB

- Os equipamentos voltados a proposta com vinculação à
a área de saúde (CAPS AD), depende da iniciativa dos
gestores municipais para implementação do serviço,
cabendo a SESAB apoiar tecnicamente.

22. Financiar e apoiar os instrumentos de controle social, como os
Colegiados Territoriais e o CAPPA.

17 - SEPLAN

Atendimento

Justificativa
contingeciamento orçamentário, a SPM não tem as
condições para a realização plena do objetivo do eixo de
autonoimia 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.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Atendimento

Justificativa

de Desenvolvimento Sustentável - CODETER
Total
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
23. Fomentar a criação dos Bancos de Sementes Crioulas.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

24. Fomentar a implantação de adequação logística, comercialização
e beneficiamento dos produtos através de agroindústrias das cadeias
produtivas.

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
Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.
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Atendimento
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

Justificativa

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
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 13 - Requalificar as instalações
produtivas de fomento à pesca e aquicultura
no Estado
25. Garantir o financiamento e ampliação do ensino médio no
território ( transporte e alimentação escolar).

11 - SEC

Total
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
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 11 - Ofertar transporte escolar para os
estudantes da rede estadual nos municípios

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29
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Órgão(s)

Atendimento

26. Garantir o fortalecimento e ampliação da ATER, gerencial e
tecnológica com vertente agroecológica, contemplando as
especificidades 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: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais

27. Implantar centro de recuperação para dependentes químicos.

19 - SESAB

28. Implantar projetos voltados para a aquicultura com fomento.

10 - SEAGRI

29. Implantar unidade do corpo de bombeiros no território.

20 - SSP

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

30. Implantar centro de acolhimento psicossocial para crianças e
adolescentes em situação de risco.

12 - SJDHDS

- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS AI) são
equipamentos da Rede Municipal de Saúde com cofinanciamento do Estado e Governo Federal.

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Justificativa

- Município responsável pela execução direta da
ação.Cabe a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia,
apoiar tecnicamente.
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: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 6 - Ampliar o número de municípios

- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial está
prevista a implantação de CAPS AD III Regional sediado
em Irecê. Esta ação será realizada por meio de parceria
entre o Ministério da Saúde (incentivo financeiro), Estado
(apoio técnico) e o Município (execução direta da ação).
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31. Implantar o centro de oncologia.

19 - SESAB

32. Implantar o SAC em todos os municipios do território e os
serviços do Procon.

9 - SAEB

33. Implantar uma adutora para captação e a construção da eta estação de tratamento de agua no municipio de Xique-Xique e
ampliação de rede em Ibipeba, através do programa água para todos.

8 - SIHS

- Xique-Xique é atendido pelo sistema autônomo de água
e esgoto SAAE da prefeitura municipal.

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

34. Implantar unidades da defensoria pública em todos os municípios.

50 - DPE

35. Instalar um Centro de Pesquisa Agropecuário, com laboratórios.

10 - SEAGRI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Atendimento
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

Justificativa

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.

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
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36. Manter permanente a política de manutenção de estradas vicinais
e ampliar a malha existente.

24 - SEINFRA

37. Realizar o reflorestamento do bioma caatinga através de projetos
e programas de incentivo (crédito de carbono).

27 - SEMA

38. Revitalizar e perenizar as nascentes dos rios Verde e Jacaré e
revitalizar o rio São Francisco com recuperação de suas nascentes e
matas ciliares.

27 - SEMA

39. Universalizar a Banda Larga no território de Irecê.

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Atendimento

Justificativa
- No território há a previsão de manutenção das estradas.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 12 - Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável da agricultura
familiar, povos e comunidades tradicionais,
assentados da reforma agrária, garantindo a
transição agroecológica,
Meta: 4 - Apoiar administrativa e
financeiramente a restauração produtiva em
área estratégica por meio de sistemas
agroflorestais

- O atendimento é parcial visto que o programa 206 não
atendem todos os municpios da região de Irecê, apenas os
municípios de Irecê, Canarana, Ibititá, Jussara, Uibaí e
São Gabriel.

Parcial
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

- O atendimento é parcial visto que o programa 207 não
atende todos os municpios da região de Irecê, apenas os
municípios de Irecê, Canarana, Ibititá, Jussara, Uibaí e
São Gabriel.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:29

Atendimento

Justificativa
- O Projeto da Rede de Banda Larga será implantado em
todo o território baiano, permitindo que um maior número
de usuários esteja conectado à internet
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