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 Litoral Norte e Agreste Baiano

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 10 - Promover a inclusão
socioprodutiva de empreendimentos
individuais e familiares dos setores populares,
prioritariamente inscritos no CadÚnico,
Meta: 1 - Qualificar empreendimentos
individuais, familiares e organizados em rede
dos setores populares

- Para atendimento total é necessário um conjunto de
ações do Governo.

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

- Atendimento da demanda por meio do fomento às
atividades de associativismo e cooperativismo, com foco
na inclusão socioprodutiva.

7000 - Litoral Norte e Agreste Baiano
1. Intensificar programa de prevenção e combate à droga e a
violência através de ações de inclusão social: cooperativismo,
associativismo, atividades culturais, esporte e educação, exentsivo a
orientação as familias

- Ações de prevenção e combate à droga e a violência são
de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública.
A Secult já apóia programas existentes como o Pacto pela
Vida.

22 - SECULT

2. Agilizar e ampliar a titulação e a regularização de propriedades
rurais (até 4 módulos fiscais) e áreas quilombolas

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

18 - SDR

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

Órgão(s)

Atendimento
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

- A Sepromi certifica as comunidades de fundo e fecho de
pasto, as demais certificações articula com o governo
Federal e demais Órgãos do Estado.

30 - SEPROMI

3. Ampliar a instalação de equipamentos de enfrentamento a
violencia contra as mulheres (DEAM, casa Abrigo e centros de
referencia) de ambito microterritorial, bem como capacitar os
sevidores dessas unidades

20 - SSP

34 - SPM

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

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

- Previsão de construção de uma DEAM

- No território de Identidade Litoral Norte/Agreste Baiano
existe, no Município de Alagoinhas, uma DEAM e um
Centro de Referência de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência. A Rede de Atendimento à violência
contra as Mulheres compreende diversos equipamentos
como DEAMs, Centros de Referência, Casas de
Passagem, Casa Abrigo, Vara de violência doméstica e
familiar contra a mulher, dentre outros. Cada um desses
equipamentos está vinculado a uma secretaria estadual ou
municipal. As DEAMs são equipamentos vinculados à
Secretaria de Segurança Pública, os Centros de
Referência e as Casas de Passagem são de competência
dos Municípios, a Casa Abrigo é da competência da
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
Secretaria de Justiça, Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos e as Varas de Violência são de competência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; portanto, não faz
parte da competência da Secretaria de Políticas para as
Mulheres essas implantações. Quanto às capacitações
das equipes que atuam nestes serviços, basta a
solicitação que a SPM/BA organizará as mesmas.

4. Ampliar a oferta de cursos e reformar o número de polos de
extensão e campi da UNEB em municípios estratégicos do território

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

-.

5. Ampliar e construir a casa do mel equipando, capacitando os
produtores rurais na apicultura

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

6. Ampliar e criar unidades dos CAPS (alcool e drogas) no território e
garantir recursos financeiros.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

- O atendimento será realizado através de outra meta
parcial.
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Região
Proposta da Escuta

7. Ampliar e garantir o crédito fundiário, fomentar o cooperativismo e
capacitação para juventude e mulheres do meio rural

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

Órgão(s)

Atendimento
psicoativas e suas famílias, nos municípios
com maiores índices de crimes violentos letais
intencionais da Bahia

Justificativa

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: 6 - Ampliar o número de municípios
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

- Essa ação será realizada através de parceria entre o
Ministério da Saúde (incentivo financeiro), Estado (apoio
técnico) e Município ( execução direta da ação).

- Aguardando agendamento de reunião por parte das
secretarias que são diretamente responsáveis por ampliar
e garantir o crédito fundiário, fomentar o cooperativismo e
capacitação para juventude e mulheres do meio rural.

13 - SEFAZ

18 - SDR

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 4 - Encaminhar proposta de crédito para
famílias de trabalhadores rurais

- A meta visa encaminhar propostas de crédito

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

- Serão realizadas ações de cooperativismo. A garantia do
crédito fundiário não é atribuição da SETRE.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

8. Ampliar e qualificar a oferta da educação em tempo integral

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 6 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação integral

Justificativa

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: 1 - Ampliar a oferta de educação de
tempo integral na rede estadual de ensino
9. Apoiar financeira e tecnicamente a elaboração dos planos
municipais de saneamento básico e de gestão de residuos sólidos,
apoiando as cooperativas de catadores.

8 - SIHS

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

- As ações de gestão de resíduos sólidos são de
competência de outro órgão

Parcial
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

- A meta visa a implantação de infraestrutura para
beneficiamento de produtos da agricultura familiar

26 - SEDUR
10. Apoiar o beneficiamento da produção de laranja da agricultura
familiar, de forma associativista.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

18 - SDR
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

11. Assegurar a reserva hídrica com a construção de cisternas e
barragens subterrâneas.

8 - SIHS

18 - SDR

Atendimento
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar

Justificativa

- Cisternas e barragens subterrâneas são de competência
de outro órgão.
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
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
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

12. Aumentar o efetivo das policias militar, civil e bombeiros

20 - SSP

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

13. Capacitar os profissionais de saúde e disponibilizar instrumentos
necessarios para a notificação compulsória nas unidades de saude
nos casos de violencia contra as mulheres

19 - SESAB

- A SUPERH/EESP realiza qualificação para os
trabalhadores e gestores do SUS-BA, para reorientação da
formação dos cursos de graduação da saúde e dos
Programas de Residência em Saúde. Porém, até o
momento, não há previsão de processo formativo voltado
para a problemática da violência contra a mulher, o que
poderá ser revertido após contato da área técnica.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
- Ação de competência Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia - SESAB.

34 - SPM

14. Capacitar profissionais da área de educação, com enfase na
educação inclusiva e especial.

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

15. Concluir ou operacionalizar as estruturas de agroindustrialização
familiar e/ou comunitária

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

16. Construir a sede do corpo de bombeiro de alagoinhas, 2º SGBM
segundo subgrupamento de bombeiros militar, com ampliação do
efetivo

20 - SSP

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

17. Construir hospital territorial materno-infantil, com UTI neonatal.

19 - SESAB

- Região não elaborou o Plano da Rede Cegonha.

18. Construir, reformar ampliar as unidades de saúde, com ampliação
do programa de saude da familia e do PACS

19 - SESAB

- Cabe o município a implantação de equipes de saúde da
família, a sesab presta apoio técnico e financeiro.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

19. Criar centro territorial de formação cultural para agentes públicos,
privados e artistas

22 - SECULT

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

20. Criar e Ampliar o número de atendimento em UTI no território,
inclusive UTI móvel.

19 - SESAB

- O Plano de Urgência da região de Alagoinhas encontrase em construção.

21. Criar e garantir recursos para manutenção dos Centros de
Convivência do idoso.

12 - SJDHDS

- Não contemplado em razão a insuficiência orçamentária.

22. Descentralizar o fornecimento dos medicamentos de alto custo
para os municípios.

19 - SESAB

- O fornecimento de medicamentos de alto custo considera
os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde para cada patologia, bem como
condicionadas ao cumprimento da Portaria GMS
1.554/2013.

23. Duplicar as BA 093, recuperar e promover a manutenção da BA
503, 504, 505, 396, 400 e concluir o acesso à Linha Verde.

24 - SEINFRA

24. Estruturar o Posto de Atendimento ao crédito cultural orientado
para promoção dos saberes de pequenas comunidades.

22 - SECULT

25. Fortalcer e garantir o funcionamento da gestão e a participação
social junto aos diversos colegiados e conselhos, ampliando a
representação da sociedade civil, e capacitando-os nos diversos
segmentos nas instâncias territoriais.

17 - SEPLAN

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

Atendimento

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 4 - Conservar rodovias

Justificativa

- Será realizada a manutenção de trechos da região;

- A Secretaria de Cultura não tem como atender essa
demanda até 2019.
Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 2 - Prestar suporte administrativo,
técnico e financeiro aos Colegiados Territoriais
de Desenvolvimento Sustentável - CODETER

- Atendimento parcial relacionado ao apoio aos colegiados
e na capacitação de atores sociais
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Região
Proposta da Escuta

26. Fortalecer e ampliar as ações de capacitação dos profissionais da
educação básica nas áreas de: jovens e adultos (Eja), educação no
campo, educação quilombola, generos e raça, educação ambiental,
LGBTT e outros

Órgão(s)

11 - SEC

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 5 - Realizar eventos para qualificação de
atores sociais públicos, institucionais e de
redes territoriais

- Atendimento parcial no apoio aos colegiados e na
capacitação de atores sociais

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 8 - Fortalecer a alfabetização e a
educação de jovens, adultos e idosos que não
concluíram a educação básica no tempo
correto,
Meta: 1 - Realizar a formação de estudantes
na educação de jovens e adultos

-.

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: 3 - Implementar, nas unidades escolares
quilombolas da rede estadual, a política da

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

educação escolar quilombola
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: 7 - Atender às demandas da educação
no campo

27. Fortalecer e qualificar os Centros Territoriais de Educação
Profissional (CETEP), com reforço das ações e condições
pedagógicas e transferência de recursos financeiro aos Municípios
para realizar o transporte escolar, intermunicipal, de alunos de ensino
técnico profissional da rede pública estadual.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

12 - SJDHDS

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

30 - SEPROMI

- Função da Secretaria de Educação, entretanto a Sepromi
vem articulando.

34 - SPM

- Essa ação é de competência da Secretaria de Educação
- SEC.

11 - SEC

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

-.

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 10 - Assegurar o funcionamento regular
das unidades de educação profissional e suas
atividades curriculares

-.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

28. Garantir aporte financeiros para implantação das ações de
educação ambiental no ambito formal e não-formal

11 - SEC

Parcial
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

29. Implantar o DISEP (Distrito Integrado de Segurança Pública)
Alagoinhas

20 - SSP

Total
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

30. Implantar programa de saúde penitenciária.

19 - SESAB

35 - SEAP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

- Cabe a Sesab o apoio técnico aos municípios para a
implantação do Plano de Saúde Prisional.
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: 2 - Ofertar serviços de saúde a internos
do sistema prisional

- Está previsto a oferta de serviços de saúde a internos do
sistema prisional em todos os municípios do Estado que
possuem Unidades Prisionais.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

31. Implantar projeto de fruticultura familiar e horticultura irrigada no
Território, com uso sustentável das águas superficiais e incentivar a
captação da água de chuva

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

32. Implementar e garantir a educação ambiental no território e criar
um programa para revitalização de nascente dos rios, matas ciliares e
represas, com devido monitoramento

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

33. Instalar matadouros territorial

10 - SEAGRI

34. Instalar viveiros comunitarios de árvores frutiferas e especies
nativas

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

Justificativa

- 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.
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
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Região
Proposta da Escuta

35. Investir em cobertura de TV pública, Internet Banda Larga e
Telefonia Móvel nas zonas urbanas e rurais.

36. Promover a agregação de valor de laranja, caju, mandioca,
variedades de milho, leite, coco, horticultura dos agricultores
familiares

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 14 - Aprimorar a qualidade e o alcance
do sinal oferecidos à população, ampliando e
modernizando o sistema de radiodifusão
pública da Bahia,
Meta: 1 - Implantar, nas estações
retransmissoras da TV Educativa - TVE, o sinal
digital

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.

18 - SDR

Parcial
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

- A meta visa a implantação de infraestrutura para
beneficiamento de produtos da agricultura familiar
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
potencialidades territoriais,
Meta: 3 - Implantar infraestrutura para
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar

37. Promover a aquisição de embarcações de pequeno e médio
porte, com equipamentos apropriados para o manuseio da pesca
artesanal

10 - SEAGRI

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 10 - Distribuir equipamentos e petrechos
de pesca

38. Promover o aproveitamento econômico do aquífero São
Sebastião, através da irrigação.

8 - SIHS

- É 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 de acordo com a demanda.

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

39. Quitar as URV s do pessoal de educação, segurança, saúde

33 - GAB GOV

40. Realizar capacitação para agricultores familiares.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

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: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

41. Recuperação e efetivação do presidio de Esplanada com
modalidade de ressocialização profissonal e social

35 - SEAP

Total
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 1 - Dotar o sistema penitenciário de
infraestrutura física capaz de atender às
necessidades das pessoas privadas de
liberdade, humanizando o sistema,
Meta: 4 - Reformar unidades do sistema
penitenciário

42. Reequipamento das polícias militar e civil (viaturas, armamento,
EPI)

20 - SSP

- Há recursos previstos no PPA 2016-2019 na ordem de
R$609,0 milhões para compra de equipamentos para as
polícias.

43. Reestruturar a rede de urgência e emergência do território nos
diversas componentes, definindo o perfil assistencial e de
atendimento das unidades existentes incluindo especialidades de alta
complexidade

19 - SESAB

- O Plano de Urgência da região de Alagoinhas, encontrase em construção.

44. Reestruturar a rede de urgência e emergência do território nos
diversas componentes, definindo o perfil de atendimento das
unidades existentes.

19 - SESAB

45. Restruturar e ampliar o Sistema ressocialização de adolecente
infrator, garantindo os recursos e meios para a educação,
profissonalição e reinclusão social

12 - SJDHDS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

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

Justificativa

- O atendimento dessa demanda refere-se a inclusão de
especialidade de alta complexidade no município de
Alagoinhas

- A implantação e/ou construção e reestruturação 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.
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Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

46. Restruturar, Garantir, Ampliar e Qualificar a ATER - Assistência
Técnica e Extensão Rural para agricultura familiar sustentável,
respeitando o trabalho já ralizado pelas equipes de ATER

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: 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
47. Revitalizar a Rede Ferroviária, incluir o modal VLT

24 - SEINFRA

48. Revitalizar as bacias leiteira e instalar latcinios territoriais

10 - SEAGRI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30

- Rede Ferroviária não é atribuição da Secretaria.
Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 4 - Ampliar o Serviço de Inspeção
Estadual (SIE) para produtos de origem
animal,
Meta: 1 - Inspecionar Produtos de Origem
Animal (POA)

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

49. Revitalizar o modal aeroviário existente e construir o aeroporto de
Alagoinhas.

24 - SEINFRA

50. Sensibilizar, promover e integrar ações voltadas a inclusão social
e economica dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis
atraves da coleta seletiva de residuos sólidos

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 10 - Promover a inclusão
socioprodutiva de empreendimentos
individuais e familiares dos setores populares,
prioritariamente inscritos no CadÚnico,
Meta: 1 - Qualificar empreendimentos
individuais, familiares e organizados em rede
dos setores populares

- Para atendimento total é necessário um conjunto de
ações do Governo.

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: 7 - Implantar circuitos de feiras da
economia solidária e da agricultura familiar

- Desenvolver empreendimentos econômicos solidários
através de Centro Público.

- Não foi programado por insuficiência de recursos.

26 - SEDUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:30
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