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 Sul

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

29 - SERIN

Total
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 18 - Aprimorar o intercâmbio e a
articulação com os demais entes federativos, o
dialogo social e a participação popular nas
ações governamentais,
Meta: 2 - Promover encontros de articulação
oferecendo suporte técnico-político nos
diálogos e escutas sociais nos territórios de
identidade, assegurando o caráter democrático
na elaboração e implementação das políticas
públicas

Justificativa

5700 - Litoral Sul
1. Articular, incentivar e fomentar a criação dos conselhos municipais
dos direitos das mulheres no território do Litoral Sul, garantindo o
acompanhamento pela SPM da pactuação desses conselhos.

34 - SPM

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

- No território de Identidade do Litoral Sul apenas dois
Municípios possuem Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Mulher (CDDM): Ilhéus e Itabuna. Os
Conselhos são órgãos criados a partir da mobilização da
sociedade civil, movimento de mulheres e poder público. A
Secretaria de Políticas para as Mulheres têm
acompanhado todos os Municípios que já possuem CDDM
e instruído e acompanhado os que não possuem o
Organismo. No ano de 2015, técnicas da Secretaria
prestaram orientações e capacitações para os Municípios
interessados em criar o Conselho. Inclusive um dos eixos
trabalhados nas Conferências Municipais e Territoriais de
Políticas para as Mulheres foi o incentivo à criação de
Conselhos. No presente exercício a dotação orçamentária
da Secretaria está contingenciada, motivo pelo qual não
haverá o cumprimento da ação prevista na LOA 2016.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

2. Ampliação do campus da UESC para atender o território.

11 - SEC

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

3. Ampliar a interiorização das politicas setoriais de qualificação
profissional visando a inclusão socioprodutiva, fortalecendo através
também dos consórcios públicos a política de primeiro emprego e
estágio para cursos técnicos, em especial jovens em situação de
vulnerabilidade social.

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: 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: 1 - Inserir trabalhadores no mundo do
trabalho em atividade formal e remunerada

- Atendimento através de qualificação profissional e
disponibilização de vagas para emprego.Atendimento
através dos programas TRILHA e QUALIFICA BAHIA e
Unidades do SINEBAHIA.

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 e Unidades do SINEBAHIA.

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA e Unidades do SINEBAHIA.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

4. Ampliar e fortalecer os programas de infraestruturas sociais no
meio urbano e rural (água para todos (tecnologias sociais, cisternas
de consumo e produção, barreiros de trincheiras, aguadas e etc/ luz
para todos, etc.).

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Órgão(s)

8 - SIHS

Atendimento
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
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: 216 - Vida Melhor,
Comp: 5 - Promover a qualificação social e
profissional de trabalhadores (as) e jovens em
situação de insegurança alimentar e
nutricional,
Meta: 1 - Qualificar jovens em situação de
insegurança alimentar e nutricional

- A ação ficará restrita a qualificação profissional e política
de primeiro emprego.

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

- Cisternas, aguadas e luz para todos são de competência
de outros órgãos

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

- Cisternas, aguadas e luz para todos são de competência
de outros órgãos
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Região
Proposta da Escuta

5. Ampliar o programa de regularização fundiária e descriminatórias
das terras devolutas para agricultura familiar, assentados da reforma
agrária, povos tradicionais e povos de terreiros.

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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 elétrica.

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: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 4 - Encaminhar proposta de crédito para
famílias de trabalhadores rurais
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 4 - Atender famílias com discriminatória
em áreas urbanas e suburbanas

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 6 - Promover a regularização fundiária
em propriedades

6. Ampliar o serviço de atendimento ao paciente renal.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

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

- Celebrado CONTRATO Nº 37/2016, em 08 de janeiro de
2015, entre o Estado da Bahia por intermédio da
Secretaria de Saúde SESAB e o Instituto de Saúde de
Valença / Clinica de Hemodiálise de Valença. A unidade
dada as suas competências e complexidades, para o
Sistema Único de Saúde (SUS) tem o papel de ser
referência para Serviços de Atenção à Doença Renal
Crônica aos usuários do Sistema Único de Saúde ¿ SUS,
com base nas Diretrizes Clínicas para o cuidado ao
paciente com Doença Renal Crônica. Encontra-se em
andamento o processo administrativo identificado pelo nº
0300150456430, que visa instrumentalizar edital de
credenciamento que tem por objetivo a contratualização de
pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviço
de Média e Alta Complexidade em Nefrologia para
atendimento aos usuários do Sistema Único da Saúde,
portadores de Doenças Renal Crônica (DRC) nos estágios
Pré-dialíticos e Dialíticos, modalidades de diálise
Peritoneal e Hemodiálise, bem como realização de
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

7. Ampliar os programas de habitação rural e urbana; regularização
fundiária; garantir a implantação do PAC habitacional; mapeamento
das áreas de risco e medidas preventivas; ampliar o do número de
agentes de defesa civil.

14 - CASA CIVIL

Atendimento

Justificativa
consultas multiprofissionais, exames laboratoriais e
procedimentos na periodicidade recomendada pela
Unidade gestora CRAE/DAE/SAIS.
- A SUDEC encontra-se em fase de estudos para
atendimento a esta proposta

26 - SEDUR
8. Ampliar os recursos e fortalecer as políticas voltadas para pessoas
com necessidades especiais e idosas.

12 - SJDHDS

Total
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 12 - Fortalecer as ações de proteção
social voltadas ao público em situação de
vulnerabilidade e risco social,
Meta: 2 - Apoiar financeiramente os municípios
com cofinanciamento dos serviços de proteção
social especial de média complexidade.

Total
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 12 - Fortalecer as ações de proteção
social voltadas ao público em situação de
vulnerabilidade e risco social,
Meta: 4 - Apoiar financeiramente os municípios
com cofinanciamento dos serviço de proteção
social especial de alta complexidade

9. Apoiar a agricultura familiar desde a produção até a mesa,
mostrando a importância dos alimentos produzidos para o seu
próprio consumo.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

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

Justificativa

10. Consolidar o Plano Nacional de Cultura visando a implementação
de sistemas municipais de cultura e fundos municipais de cultura.

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

Total
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: 14 - Implementar instâncias de consulta
e participação social
11. Construir o ancoradouro no sítio histórico de Canavieiras e
Mascote (Rio Pardo) e do Rio do Engenho em Ilhéus e Lagoa
Encantada.

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: 9 - Recuperar terminais hidroviários

12. Construir o Instituto Estadual da Educação Profissional,
fortalecendo e ampliando as estruturas dos centros territoriais e
estaduais da educação profissional.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 3 - Implantar o Instituto Estadual de
Educação Profissional

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

- Estão previstas intervenções no município de
Canavieiras.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

13. Construir quadras poliesportivas e/ou complexos poliesportivos
nos meios rural e urbano.

21 - SETRE

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 2 - Apoiar técnico e financeiramente
projetos de infraestrutura física de esporte e
lazer

14. Criar área de lazer para as mulheres com o objetivo de prevenir
as doenças ligadas a depressão, oferecendo aulas de dança, teatro e
arte.

34 - SPM

15. Criar a Região Metropolitana do Sul da Bahia, com investimentos
para além do eixo Itabuna-Ilhéus, a partir de um amplo diálogo com
todos os segmentos e população em geral

33 - GAB GOV

16. Criar e ampliar escolas família agrícola (EFA) no território.

11 - SEC

Justificativa

- A execução desta ação não é de responsabilidade da
Secretaria de Política para Mulheres - SPM. A SPM não
tem disponibilidade orçamentária e nem financeira para
atender o pertinente pedido. No âmbito de sua missão
institucional de articular politicas públicas para as
mulheres, a SPM se empenhará para que a proposta seja
incorporada nas prioridades das secretarias afins.

- As EFAs pertecem às assossiações, a Secretaria da
Educação celebra o termo de cooperação técnico
financeira atendido pelo Compromisso 22 Meta 7 Iniciativa
2.

18 - SDR
17. Criar mais hospitais regionais no território, com maternidade e UTI
adulto e neonatal.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

19 - SESAB

Total
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

- O Governo do Estado está construindo o Hospital
Regional Costa do Cacau, localizado no eixo dos
municípios de Ilhéus e Itabuna, hospital de grande porte,
de natureza pública, referência em atendimento às
urgências e emergências, ambulatório especializado,
contará com recursos humanos e tecnologia para prestar
assistência de média e alta complexidade. Localizado na
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

18. Criar o festival cultural da juventude, sendo este resultado de
encontros territoriais onde ocorram mostras artístico-culturais das
expressões oriundas da juventude, vindo a implementar processos de
economia solidária e desenvolvimento social sustentável;

12 - SJDHDS

- O não atendimento no PPA deveu-se a insuficiência de
recursos orçamentários para implementação da ação.

22 - SECULT

- A Secretaria de Cultura não tem como atender essa
demanda, visto que não é de sua competência a produção
de eventos e festivais, e sim a formulação e
implementação de Políticas Culturais no Estado.

15 - SDE

- Acreditamos que a proposta em questão seja melhor
atendida pela meta 6 - Atrair novos empreendimentos de
base tecnológica, institutos de ciência e tecnologia e
parceiros para os parques tecnológicos, do compromisso
5, do programa 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação para
o Conhecimento

19. Criar Parque Industrial e Parque Tecnológico Territorial.

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Atendimento
garantia da segurança do paciente,
Meta: 1 - Implantar unidade hospitalar

Parcial
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 5 - Fortalecer o sistema de parques
tecnológicos, com ênfase na interiorização da
área de Ciência, Tecnologia e Inovação CT&I,
Meta: 1 - Ampliar a quantidade de parques

Justificativa
macrorregião de Ilhéus realizará atendimento médicohospitalar à demanda espontânea e referenciada para 126
municípios com população de cerca de 4 milhões de
habitantes. A unidade contará com 333 leitos (1ª e 2ª
etapas), distribuídos em especialidades de média e alta
complexidade (traumato-ortopedia, pneumologia,
nefrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia,
cirurgia geral, UTI Geral e cardiológica, atendimento as
urgências e emergências clínica e realiabilitação em 3
especialidades básicas: clínica, cirúrgica e terapia
intensiva, e ainda serviço de diagnostico e internação
hospitalar, além da função de ser um hospital voltado para
o ensino e pesquisa.

- O atendimento será apenas a criação de Parque
Tecnológico, pois não compete à SECTI criação de
Parque Industrial
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

tecnológicos
20. Criar Programa Estação da Juventude, fomentado pelo Estado da
Bahia, com inserção de pelo menos 4 estações no TLS.

12 - SJDHDS

- O não atendimento no PPA deveu-se a insuficiência de
recursos orçamentários para implementação da ação.

21. Criar um programa estadual semelhante ao JUVENTUDE VIVA
do governo do Federal, com intuito de atender todas as cidades do
Territorio Litoral Sul.

12 - SJDHDS

- O PROGRAMA JUVENTUDE VIVA é um plano de ação
do governo federal no qual integram as ações
desenvolvidas pelo Governo do Estado.

22. Diagnósticar e elaborar de plano de ação para sete territórios do
cacau .

10 - SEAGRI

- A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC, entidade responsável pelo desenvolvimento da
atividade cacaueira, vem priorizando a recuperação da
economia regional, com ênfase para o combate à
"vassoura-de-bruxa", na promoção da diversificação
vertical e horizontal da atividade agropecuária, com o
apoio à implantação de agroindústrias e o plantio e/ou
expansão de novos cultivos; e, na implementação de
ações voltadas para a conservação ambiental, através de
parcerias com organizações públicas e não
governamentais. Nada obstante esse fato, a SEAGRI vem
desenvolvendo ações conjuntas com a CEPLAC e
entidades ligadas ao mercado do cacau.

23. Fomentar a criação de pequenas agroindustrias em aréas de
assentamento de reforma agraria e na agricultura familiar tradicional
com o objetivo de agregar valor aos produtos que serão
comercializados no mercado institucional (PNAE e PAA). Garantir
que o credenciamento para a compra da merenda escolar seja feita
exclusivamente dentro do território do Litoral Sul.

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: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 5 - Implantar infraestrutura para
produção, beneficiamento e comercialização
da agricultura familiar

Justificativa

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
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: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar
24. Fomentar a profissionalização de jovens do meio rural e urbano
na perspectiva do desenvolvimento sustentável e estimular os
empreendimentos de economia solidária, dirigidos por jovens, com
abertura de editais específicos.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

12 - SJDHDS

- A não inclusão das escutas apresentadas é justificada
pelo resultado do contingenciamento do orçamento do
Programa Vida Melhor Urbano ¿ PVMU durante a
execução do PPA 2012-2015, pois era prevista
implantação de Unidades de Inclusão Socioprodutivas ¿
UNIS.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

18 - SDR
21 - SETRE

25. Fortalecer as conferências de segurança alimentar e nutricional
municipais e territoriais para a realização das mesmas.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

12 - SJDHDS

Justificativa
- Ações de profissionalização não se aplicam à SDR.

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 do
compromisso da Agenda Bahia do Trabalho Decente.

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.

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 5 - Promover o acesso ao direito
humano à alimentação adequada e saudável e
a segurança alimentar e nutricional às famílias
em situação de vulnerabilidade e risco social,
Meta: 5 - Promover eventos de qualificação
sobre educação e segurança alimentar e
nutricional, direito humano à alimentação
adequada e sistema de segurança alimentar e
nutricional

- Faz parte de um conjunto de ações para que a escuta
seja totalmente atingida.
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Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 5 - Promover o acesso ao direito
humano à alimentação adequada e saudável e
a segurança alimentar e nutricional às famílias
em situação de vulnerabilidade e risco social,
Meta: 12 - Realizar conferências territoriais e a
conferência estadual do sistema de segurança
alimentar e nutricional

- Para atendimento total é preciso um conjunto de ações.

14 - CASA CIVIL
26. Fortalecer as políticas públicas de economia solidária, ampliando
os centros públicos, garantindo a assistência técnica aos EES
(associações e cooperativas), e publicar editais para os
empreendimentos econômicos solidários.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

- Realizada 19 conferencias territoriais e 01 estadual

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: 4 - Implantar empreendimentos
solidários da agricultura familiar

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

- A política de Economia Solidária será fortalecida através
da ampliação da capacidade de atendimento do Centro
Público.
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Atendimento

27. Fortalecer também através dos Consórcios Públicos as políticas
de educação profissional para a EJA em consonância com os
programas federais: saberes da terra, PROJOVEM, PRONATEC e
etc.

11 - SEC

Total
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: 2 - Alfabetizar jovens, adultos e idosos
analfabetos.

17 - SEPLAN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 29 - Promover o consorciamento de
municípios, com vistas ao planejamento, à
regulação e à execução de serviços públicos,
em cooperação com o Estado,
Meta: 1 - Instituir a Política Estadual de Apoio
e Fomento aos Consórcios Públicos

- Atendimento parcial no aspecto do apoio técnico e
financeiro além do fomento aos consórcios públicos

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 29 - Promover o consorciamento de
municípios, com vistas ao planejamento, à
regulação e à execução de serviços públicos,
em cooperação com o Estado,
Meta: 5 - Ampliar a quantidade de programas
executados por meio de consórcios públicos

- Atendimento parcial no que se refere ao apoio técnico e
financeiro além do fomento aos consórcios públicos.

28. Fortalecimento do programa de saúde integral para população
LGBTTS, indígena, negros, povos e comunidades tradicionais e
povos de terreiros.

21 - SETRE

- A demanda por educação profissional e PRONATEC é
de responsabilidade da Secretaria da Educação.

12 - SJDHDS

- A proposta trata de política já existente e articulada pela
SESAB.

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Justificativa

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

- Previsto apoio tecnico do Estado aos municípios no
desenvolvimento de ações da atenção à saúde dessas
populações.
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Órgão(s)

Atendimento
medicamentos e apoiando a produção de
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 2 - Acrescer a quantidade de tratamento
disponibilizado pelo Componente
Especializado em relação ao ano anterior

- Função da Secretaria de Educação em articulação com a
Sepromi.

30 - SEPROMI

29. Garantir cursos de pós-graduação lato e strictu senso,
considerando as especificidades dos povos do campo. Como:
Pedagogia da Terra, Engenharia de Alimentos,Agronomia, Medicina
Veterinária, Agrimensura, Agroecologia, Agropecuária,
Desenvolvimento Territorial e Tecnologia de Alimentos

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

30. Implantar 07 unidades de processamento de chocolate e
derivados de cacau;

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 programas para formação profissional com atuação em
museus e instituições afins promovendo cursos de gestão,
documentação, conservação, plano, museológico, ação cultural e
educativa (museologia social)

11 - SEC

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

22 - SECULT

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 6 - Promover a economia da cultura
como área estratégica de desenvolvimento,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Justificativa

-.
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Atendimento
Meta: 13 - Realizar eventos de formação e
qualificação nas áreas das artes e da cultura

32. Implantar programas para formação profissional e mercado de
trabalho nas diversas linguagens artistico-culturais do território.

11 - SEC

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

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,
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

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Justificativa

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 6 - Promover a economia da cultura
como área estratégica de desenvolvimento,
Meta: 13 - Realizar eventos de formação e
qualificação nas áreas das artes e da cultura
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33. Implantar projeto piloto Cacau Para Sempre nos territórios: Litoral
Sul, Baixo Sul, Médio Rio das Contas, Médio Sudoeste da Bahia,
Vale do Jiquiriça, Descobrimento e Extremo Sul envolvendo 80
famílias cada totalizando 560 famílias.

10 - SEAGRI

Atendimento

Justificativa
- A SEAGRI possui uma Biofábrica de Cacau, no município
de Ilhéus, a qual produz em larga escala mudas de cacau
resistentes à Vassoura de Bruxa, bem como outras plantas
de interesse agroecológico que são distribuídas
gratuitamente para os agricultores familiares desses
territórios. A Unidade Fabril tem uma capacidade instalada
para a produção de 8 milhões de mudas/ano e pode
ampliar seus serviços para o atendimento dessa demanda
específica.

18 - SDR
34. Implantar, reestaurar e manter a malha rodoviária estadual, assim
como apoiar os consórcios públicos para a manutenção das estradas
vicinais e articular junto ao governo federal a recuperação da BR 030
(Marau - Brasília) trecho Boa Nova a Maraú e acelerar o projeto da
duplicação da BR 415 Itabuna - Ilhéus.

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: 4 - Conservar rodovias

35. Implementar ou ampliar os sistemas de abastecimentos de água
potável e esgotamento sanitário em áreas de quilombolos, povos do
campo e da floresta.

8 - SIHS

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 16 - Ampliar a oferta de água em áreas
de povos e comunidades tradicionais e em
assentamentos rurais,
Meta: 1 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água em áreas de povos e
comunidades tradicionais e em assentamentos
rurais

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

- Está prevista a Manutenção da malha rodoviária no
território.
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Atendimento

36. Implementar programa em redes entre cultura e educação no
sentido de fortalecimento, integração e formação de cadeias criativas
solidárias no território.

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: 11 - Realizar projetos de ciência, arte,
cultura, esportes e patrimônio na escola
- A Secult já trabalha em parceria com a Educação em
programas como o Pronatec e possui metas e iniciativas
que contemplam a formação e incentivo às cadeias
produtivas.

22 - SECULT

37. Investir na qualificação de jovens em articulação com os grandes
projetos regionais como o Complexo intermodal, UFSB, Institutos
Federais; CEEP´S E CETEP´S; criação de residencia e creches na
UESC.

38. Ofertar a continuidade do serviços de ATER com especificidade
para Cacauicultura

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 1 - Ampliar a oferta de vagas na
educação profissional

-.

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

- Demanda será atendida via Programa Trilha.

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

10 - SEAGRI

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
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Órgão(s)

Atendimento
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 2 - Contratar entidade para prestar
assistência técnica e extensão rural para
famílias de agricultores

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
39. Promover a estruturação das Secretarias de Agricultura
Municipais com Programas de ATER com fomento e Capacitação
gestão produtiva, Aquisição de Patrulha Mecânica Territorial, com a
implantação dos SEMAF´s e elaborar diagnóstico para requalificação
do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidário

18 - SDR

40. Promover a igualdade e respeito à diversidade cultural e religiosa
afro-descendente;

30 - SEPROMI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Parcial
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

- Não é da competência do Governo do Estado a
estruturação de secretarias municipais

- É um dos princípios da Sepromi, estabelecido no
Estatuto da Igualdade Racial.
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Justificativa

41. Publicar editais que promovam feiras para apresentação dos
saberes nas áreas de culinária, artesanato, para que as mulheres do
campo e da cidade possam apresentar os trabalhos produzidos
visando o fortalecimento da renda.

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
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

- A meta visa a implantação de infraestrutura para
comercialização

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

- Serão realizadas feiras com o objetivo de promover a
comercialização de produtos e srviços dos
empreendimentos da Economia Popular e Solidária.

34 - SPM

- Em razão do contingenciamento orçamentário, a SPM
não lançará novo edital no presente exercício. Ressalta-se
que o Edital Março Mulher 2016 ofereceu oportunbidades
para os organismos de politicas para as mulheres e para
as organizações da sociedade civil. portanto, a proposta
foi parcialmente atendida em 2016.

42. Realizar diagnóstico e elaboração de plano de ação de combate à
pobreza extrema .

12 - SJDHDS

- Não é de competência desta secretaria.

43. Recuperar e ampliar o aeroporto de Canavieiras e o Aeroporto
Jorge Amado .

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes

- Está prevista a recuperação do Aeroporto de
Canavieiras.
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Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:31

Órgão(s)

Atendimento
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 13 - Recuperar terminais aeroviários

Justificativa
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