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 Itaparica

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 5 - Requalificar estrutura física de
unidades regionais

- Desde 2011 o Posto Avançado do INEMA em Paulo
Afonso,vinculado à Unidade Regional Sertão do São
Francisco, sediada no município de Juazeiro, executa a
agenda da gestão ambiental estadual, com vista à
implementação das políticas ambientais no território, na
sua área de abrangência (atende a aproximadamente
quinze municípios do Estado da Bahia).

7600 - Itaparica
1. Ampliar a construção de casas populares nas zonas urbana e rural
garantindo o controle social através dos comitês e conselhos.

26 - SEDUR

2. Ampliar a fiscalização e a execução das políticas ambientais no
territorio e transformar o posto avançado do INEMA em unidade
regional do instituto, com a reforma do prédio doado pela CHESF;

27 - SEMA

3. Ampliar leitos hospitalares de média e alta complexidade.

19 - SESAB

4. Ampliar o efetivo e equipar adequadamente os agentes públicos
encarregados de manter a ordem (policiais civis e militares,
bombeiros militares, policia tecnica e agentes penitenciários),
implantar uma companhia especializada na micro região de Abaré,
Chorrochó, Rodelas e Macururé.

20 - SSP

5. Ampliar o serviço de saúde com atendimento em média e alta
complexidade, e agilizar a implantação da uti territorial em Paulo
Afonso .

19 - SESAB

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

- O Estado vem fomentando a cultura dos consórcios
interfederativos de saúde, com a possibilidade da inclusão
de diversos equipamentos de saúde. As policlínicas
regionais consorciadas ofertarão serviços de saúde de
média e, em alguns casos, de alta complexidade.
Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 20 - Fortalecer a infraestrutura física do
Sistema Estadual de Segurança Pública,
Meta: 1 - Expandir o número de unidades da
rede física do Sistema Estadual de Segurança
Pública

- Implantação de uma Delegacia de Atendimento à Mulher

- Por meio da CIR, devem ser iniciadas as discussões
pelos gestores municipais de saúde acerca do Plano de
Atenção às Urgências.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

6. Apoiar a construção da Barragem do Careta para perenização do
Rio Macururé.

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

7. Apoiar a construção de creches em todo o território.

12 - SJDHDS

- A escuta refere-se a Secretaria de Educação.

8. Apoiar a construção de outros modais de transporte coletivo e
insfraestrutura tais como construção de uma nova ponte de acesso a
ilha de Paulo Afonso, transporte fluvial.

24 - SEINFRA

- A ponte não foi programada por falta de recursos.

9. Apoiar a implementação de unidades de acolhida\passagem para
os seguinte públicos: pessoas idosas, pessoas com deficiencia, cuja
a familia nao apresenta possibilidade de cuidado/sustento, mulheres
em situação de violencia, crianças e adolescentes em situação de
risco e acompanhamento às suas famílias.

12 - SJDHDS

- Não houve disponibilidade orçamentária no atual PPA
para atender à demanda.

34 - SPM

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

10. Apoiar técnica e financeiramente a construção e a implementação
dos planos de saneamento.

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

8 - SIHS

Justificativa

Total
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

26 - SEDUR

11. Aumentar o efetivo da polícia da Caatinga e concentrar sua
atuação na área para a qual foi criada.

20 - SSP

12. Construir barragens, açudes (barragens inteligentes) e adutoras
comunitárias.

8 - SIHS

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

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 1 - Promover a inovação da gestão
estadual do saneamento básico,
Meta: 8 - Elaborar planos regionais de
saneamento básico

- Atendida em alguns municípios do território.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 2 - Prestar Assistência técnica a
consórcios públicos 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.

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.
- A ampliação do efetivo policial depende de aprovação do
Conselho de Políticas de Recursos Humanos, que se
baseia na capacidade financeira do Governo do Estado,
conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há
a intenção de realização de concursos para contratação de
novos policiais.

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

- Açudes são de competência de outros órgãos.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

13. Construir centros de reabilitação para dependentes químicos no
território.

12 - SJDHDS

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

- O atendimento será realizado através de outra meta
parcial.

- Parcialmente atendido. O Plano da Rede de Atenção
Psicossocial foi elaborado e aprovado pela Resolução CIB
nº 476/2013. Em análise pelo Ministério da Saúde.

19 - SESAB

14. Construir cisternas de consumo e produção para captação e
armazenamento de água potável nas escolas e nas instalações
coletivas da zona rural.

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: 21 - Implantar o Projeto Água nas
Escolas

18 - SDR

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 1 - Implantar sistema de saneamento na
área rural

- Implementação do Projeto Água nas Escolas

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição

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

Órgão(s)

Atendimento
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

15. Construir um centro de informação e capacitação para
beneficiamento dos produtos da agricultura familiar.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 1 - Promover nos terrritórios de
identidade a gestão de políticas públicas de
desenvolvimento rural e reforma agrária

16. Construir um complexo policial, com delegacias especializadas no
atendimento a mulher, criança e adolescente e idoso, assegurando o
atendimento territorializado em 24 horas todos os dias da semana

20 - SSP

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 20 - Fortalecer a infraestrutura física do
Sistema Estadual de Segurança Pública,
Meta: 1 - Expandir o número de unidades da
rede física do Sistema Estadual de Segurança
Pública

17. Criação de centro vocacional tecnológico no territorio de Itaparica,
capacitação para comunidades tradicionais atendendo a vocação
local ampliando o número de convenios de estagio curricular entre os
orgãos estaduais do poder executivo e as instituições de ensino.

11 - SEC

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

Justificativa

- Previsão de construção de um Distrito Integrado de
Segurança Pública e uma unidade de Polícia Civil.

28 - SECTI

- O Governo Federal suspendeu o repasse de recursos
para o programa CVTT

30 - SEPROMI

- CVTT é realizado pela SECTI.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

18. Criar cursos em universidades/institutos públicos de agronomia,
veterinária, artes cênicas e música ampliação do campus existente e
da residência estudantil e extensão dos cursos através de pólo da
UAB/EAD na micro região de Abaré, Chorrochó, Rodelas e Macururé.

11 - SEC

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

-.

19. Criar infraestrutura para a produção de mudas nativas e
implementar projetos para recompor as área de proteção permanente
e áreas degradadas.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

20. Disponibilizar internet de banda larga e de alta velocidade em
todos os municípios do território.

24 - SEINFRA

21. Estruturar as bases de serviço territorial para apoiar a
comercialização dos produtos da agricultura familiar e aquisição de
insumos.

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

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

28 - SECTI

Total
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

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 1 - Promover nos terrritórios de
identidade a gestão de políticas públicas de
desenvolvimento rural e reforma agrária

Justificativa

22. Estruturar e promover o turismo ecológico, de aventura, náutico,
cultural, institucional, rural, religioso e de esportes, valorizando o
patrimônio natural, histórico imaterial, arquitetônico e arqueológico
presentes no território, buscando incluir as comunidades tradicionais,
em especial os pescadores artesanais e vaqueiros, como
oportunidade para o seu desenvolvimento;

32 - SETUR

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 12 - Qualificar profissionais que atuam
na prestação de serviços turísticos

- A meta contribui para a estruturação do turismo no
território

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 15 - Implantar sinalização turística

- A meta contribui para a estruturação do turismo no
território

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 16 - Dotar pontos turísticos de
acessibilidade

- A meta contribui para a estruturação do turismo no
território

23. Executar proposta existente de implantação de um abatedouro
regional em Chorrochó, comunidade de Barra do Tarrachil e adequar
o funcionamento dos já existentes.

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

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, a qual contempla a instalação
desses equipamentos, podendo ser regionalizada para o
referido território a partir da demanda identificada pela
SEAGRI.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

24. Fomentar a cadeia produtiva da apicultura por meio da criação de
núcleo de tecnologia e assistência técnica para o território.

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

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
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica
25. Fomentar a cadeia produtiva da caprinovinocultura por meio da
criação de dois núcleos micro regionais de tecnologia e assistência
técnica.

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

26. Fomentar a implantação de indústrias e agroindústrias de acordo
com a vocação do território;

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,

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

Órgão(s)

Atendimento
Comp: 9 - Fomentar a ampliação da biomassa
energética a fim de viabilizar a produção de
biocombustíveis, biogás, briquetes e pellets.,
Meta: 10 - Implantar indústrias de produção de
biodiesel à base de rejeitos do processamento
de pescado

Justificativa

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 11 - Fortalecer as câmaras setoriais,
como instrumento de planejamento,
articulação e implementação das políticas
públicas para o agronegócio baiano,
Meta: 15 - Fomentar projetos de modernização
e implantação de agroindústrias por meio da
disponibilização de máquinas e equipamentos
inovadores
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 11 - Implantar unidades de
processamento e beneficiamento da produção
aquícola e pesqueira
- Esta proposta pode ser atendida através da iniciativa nº 6
- Implantar Polos Agroindustriais, da meta 6, do
compromisso 18 do programa 203 - Desenvolvimento
Produtivo.

15 - SDE

18 - SDR

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

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

27. Fomentar desenvolvimento da cadeia produtiva da fruticultura
irrigada.

10 - SEAGRI

Atendimento
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 3 - Implantar infraestrutura para
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar

- O Programa 203, Compromisso 10, possui a meta 47 Fomentar a modernização das áreas agrícolas de
produção de frutas para atender a indústria, a qual já
contempla esse território.

18 - SDR

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

28. Fortalecer a economia solidária com a implantação do Cesol com
atuação exclusiva no território Itaparica.

21 - SETRE

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

29. Garantir um médico legista com plantões diários de 24 horas.

20 - SSP

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

Justificativa

- Esta é uma decisão operacional a ser analisada pelo
Departamento de Polícia Técnica e da capacidade
operacional do órgão.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

30. Implantar uma unidade de beneficiamento de peixe em Rodelas e
ampliar as unidades de Paulo Afonso e Glória.

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

31. Implantar UPAS e policlínicas no território.

19 - SESAB

- Previsto implantação de UPA em Paulo Afonso.

32. Implantar CREAS nos municipios do território ainda não
contemplados.

12 - SJDHDS

- Em 2015, ocorreu a primeira expansão de municípios
com esses critérios, sendo contemplado no Território o
município de Chorrochó. Está previsto no PPA 2016 a
2019 expansão de CREAS para municípios com até 20 mil
habitantes.

33. Implantar eletrificação rural no sistema trifásico destinado a
produção agrícola e agropecuária e ampliação do Programa Luz para
todos domiciliar e para produção.

24 - SEINFRA

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

Justificativa

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 9 - Articular junto aos agentes do setor
elétrico as expansões e reforços dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia
elétrica para assegurar a oferta e permitir a
conexão com novas usinas geradoras, com
ênfase para fontes renováveis,
Meta: 1 - Expandir o sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica com vistas a
atender as demandas por energia e o
escoamento da geração

- O uso de sistema trifásico depende do sistema local, da
carga a ser atendida, além da observação das regras do
Programa Luz para Todos.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 17 - Promover a universalização do
acesso à energia elétrica em todo o meio rural,

- O atendimento em trifásico depende do sistema local, da
carga e dos critérios do Programa Luz para Todos
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
com ênfase no semiárido,
Meta: 1 - Atender unidades consumidoras da
área rural com energia elétrica

34. Implantar nas áreas comunitárias para produção de frutas e
hortaliças sistemas irrigado e de sequeiro, nas comunidades
tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas, pescadores e
comunidade de fundo de pasto e agricultores familiares.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural

30 - SEPROMI
35. Implantar sistema de tratamento de esgoto nos municípios do
território Itaparica, inclusive, em áreas rurais;

8 - SIHS

36. Implantar um centro para cumprimento de medidas
socioeducativa de adolescente em conflito com a lei.

12 - SJDHDS

37. Implementar e ampliar os projetos de irrigação voltados para
agricultores familiares.

18 - SDR

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

Justificativa

- Função da SDR.
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 em alguns municípios deste território

- A implantação e/ou construção de unidades de
atendimento socioeducativo foi definida a partir da
demanda de adolescentes. Ou seja, nos registros de
atendimento da FUNDAC não existem demandas que
justifiquem a construção de unidades nestes territórios.
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 2 - Implementar tecnologias sociais para
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

Justificativa

38. Perfuração de poços artesianos instalação de sistema de
bombeamento e de dessalinizadores no território.

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: 8 - Perfurar poços artesianos

- Atendida em alguns municípios desse Território.

39. Realizar um projeto de irrigação a partir de tomada dágua
existente na barragem de Itaparica beneficiando os municípios de
Glória e Paulo Afonso (antigo projeto jusante de Itaparica);

8 - SIHS

- Ação de competência de outro Órgão

10 - SEAGRI

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

40. Recuperar a Caatinga das áreas degradadas com plantios de
espécies nativas e proteção das áreas em risco de desertificação.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

41. Recuperar com asfaltamento a BA 210, (de Barra do Tarrachil a
Curaça) e a BA 311 (de Macurure a Barra do Tarrachil), e construir
rodovias no território.

24 - SEINFRA

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

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

- Será realizada a manutenção de trechos na região.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Meta: 4 - Conservar rodovias
42. Restaurar as estruturas fisicas dos quartéis PM e CBM,
delegacias, policia técnica, equipar e ampliar a frota de viaturas.

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

20 - SSP

- Há previsão no PPA 2016-2019 dee recursos na ordme
de R$29,5 milhões para a melhoria de unidades policiais.
Há previsão de construção de uma delegacia no Território.
Para a readequação da frota policial há previsão de
recursos na ordem de R$494,2 milhões.
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