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 Médio Sudoeste da Bahia

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

- A referida proposta da escuta, por se constituir numa
demanda relacionada a questões de segurança pública,
deve estar associada ao Programa Pacto pela Vida e aos
Compromissos fortalecer a gestão do Sistema Estadual de
Segurança Pública e fortalecer o funcionamento do
Sistema Estadual de Segurança Pública, sob a
responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública.
Ratificamos que cabe à SAEB as atividades de apoio,
através da recepção da demanda da SSP e sua devida
análise, considerando a disponibilidade orçamentária,
impactos na folha de pessoal e questões legais atinentes a
cargos e carreiras, articulando-se com o órgão
demandante no cumprimento dos requisitos necessários
para um parecer favorável à realização do concurso
público, além da elaboração de parecer técnico para
apreciação do Conselho de Política de Recursos Humanos
- Cope. Sendo assim, opinamos que a aferição da
efetividade desta demanda fica mais adequada no âmbito
do Programa Pacto Pela Vida

6000 - Médio Sudoeste da Bahia
1. Ampliar e fortalecer a Defensoria Pública no território.

50 - DPE

2. Ampliar o efetivo das polícias Civil e Militar.

9 - SAEB

- O Governo do Estado está envidando esforços para o
aumento dos efetivos policiais em todos os Territórios de
Identidade.

20 - SSP

3. Ampliar quantidade de profissionais da saúde e promover a
qualificacão contínua.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

9 - SAEB

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

- Opinamos pela associação desta proposta ao Programa
Saúde Mais perto de Você, sob a responsabilidade da
SESAB, que contempla a qualificação contínua
(capacitação), através das Iniciativas promover eventos de
capacitação para profissionais da rede
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Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas do
Poder Executivo

Justificativa
hematológica/hemoterápica e qualificar trabalhadores,
gestores e estudantes voltados para o ordenamento da
formação técnica, graduação e pós-graduação em saúde.
Porém estas iniciativas são abrangentes, não
especificando o(s) Território(s) de Identidade a ser(em)
contemplado(s). Vale destacar que a capacitação
específica fica a cargo de cada Secretaria finalística,
cabendo à SAEB promover a execução de programas de
capacitação voltados para o desenvolvimento de
competências sistêmicas de gestão dos órgãos e
entidades da Administração Pública do Executivo. Em
relação ao aspecto ampliar quantidade de profissionais de
saúde, não identificamos no Programa Saúde Mais Perto
de Você uma iniciativa que tenha como foco a realização
de processo seletivo, mas verificamos outras iniciativas
que estendem os serviços de saúde para todo o estado,
como implantar consórcios interfederativos de saúde,
desenvolver ações para organização e funcionamento dos
serviços de atenção domiciliar, ampliando a cobertura do
SAMU 192 e ampliar o número de unidades de pronto
atendimento (UPA 24h) em funcionamento. Esta última
não contempla o Médio Sudoeste da Bahia. Caso seja
identificada pela SESAB a necessidade de atender a
proposta no que diz respeito à realização de processo
seletivo, entendemos que cabe à SAEB as atividades de
recepção e análise da solicitação da SESAB,
considerando a disponibilidade orçamentária, impactos na
folha de pessoal e questões legais atinentes a cargos e
carreiras, além da elaboração de parecer técnico para
apreciação do Conselho de Política de Recursos Humanos
Cope.

19 - SESAB

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

- A Escola Estadual de Saúde Pública participa dos
espaços de gestão do Programa Mais Médicos tendo os
seguintes objetivos: aprimorar a formação médica no País;
fortalecer a política de educação permanente com a
integração ensino serviço.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

em saúde
4. Ampliar serviços do SAMU 192 para todos municípios do
Território.

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: 2 - Ampliar a cobertura do SAMU 192

5. Apoiar todas as cadeias produtivas da agricultura familiar
referenciadas nos pmds e ptds.

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

- Esta ação será desenvolvida em parceria Estado e
Município, caberá ao Estado o apoio técnico e financeiro e
ao Município a execução direta da ação.

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
6. Apoiar à implantação e gestão consorciada dos residuos solidos.

26 - SEDUR
27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

- Não é atribuição da Sema.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

7. Apoiar as atividades da agroindústria, utilizando os insumos da
produção territorial e fortalecimento das atividades produtivas.

15 - SDE

8. Consolidar e ampliar programa de qualificação e capacitação de
mão de obra para geração de emprego e renda.

21 - SETRE

9. Construir Instituto Médico Legal (IML) no Território.

20 - SSP

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

10. Construir presídio no território.

35 - SEAP

- Não há, neste momento, previsão de inauguração de
Unidade(s) Prisional(is) dentro dos próximos quatro anos
neste Território de Identidade, em função de a prioridade
ter sido dada aos projetos em andamento com recursos já
aportados.

11. Construir, Ampliar e conservar as estradas estaduais BAs.

24 - SEINFRA

12. Criação de núcleo articulado de segurança pública territorial
(GAESG, CIPE, PRE E PM).

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Atendimento

Justificativa
- Acreditamos que esta proposta pode ser melhor atendida
com a meta 6 - Implantar logística para o funcionamento
das unidades comerciais e agroindustriais da agricultura
familiar, de responsabilidade da SDR, do compromisso 8,
do programa 206 - Desenvolvimento Rural Sustentável. A
SDE por não ter tido acesso, de forma tempestiva, a todas
as escutas sociais, de forma que não foi possível
incorporar esta demanda a uma iniciativa desta Secretaria

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

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

- Atendimento através do Programa Trilha.

- Está prevista a Manutenção da malha rodoviária no
território.

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

13. Criar casa de abrigo para acolher do idoso.

12 - SJDHDS

14. Criar Centro Territorial de Referência ao Atendimento de Média e
Alta Complexidade da Saúde, com serviços de Mamografia,
Ressonância, Tomografia, Endoscopia e Colonoscopia, Urologia,
Geriatria, Ortopedia, Dermatologia. Cirurgias de Média e Pequena
Complexidade. Implantação do Laboratório Territorial de Análises
Clinicas

19 - SESAB

15. Criar um centro territorial da cultura espaço do saber

22 - SECULT

16. Disponibilizar ambulancias aos municipios do Território

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
garantia da segurança do paciente,
Meta: 15 - Aparelhar unidades de saúde

17. Estimular na Educação Básica o uso das novas tecnologias como
instrumento de aproximação entre prática e ciência.

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: 4 - Realizar, nas unidades escolares, o
Programa Ciência na Escola para áreas de
ciências da natureza e ciências humanas do
ensino fundamental e ensino médio

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Atendimento

Justificativa
- Existem abrigos municipais de idosos cofinanciados,
pertencendo desta forma também a Superintendência de
Assistência Social.

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
garantia da segurança do paciente,
Meta: 4 - Implantar policlínica de forma
consorciada

- Implantar policlínica de forma consorciada. O Estado vem
fomentando a cultura do consórcio interfederativo de
saúde para serviços e equipamentos de saúde.

- A Secretaria de Cultura não tem condição de atender
essa demanda até 2019.
- Aparelhar Unidade de Saúde.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- A implantação das Praças das Ciências como
instrumento de aproximação entre prática e ciência está
programada para a Região Metropolitana de Salvador
(RMS) e será viabilizada para outras Regiões mediante
celebração de convênios com as Prefeituras

28 - SECTI

18. Fortalecer a infraestrutura economica territorial (estradas,
eletrificação rural etc).

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: 2 - Restaurar rodovias

- Haverá restauração de trechos na região.

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, neste Compromisso, referente à
eletrificação rural.

- Esta ação será desenvolvida numa parceria Estado e
Município, caberá ao Estado o apoio técnico e financeiro e
ao Município a execução direta da ação.

19. Fortalecer serviços de atenção básica, através da ampliação do
incentivo estadual para ESF, NASF e aumento das Equipes de Saúde
da Família, ACS e ACE.

19 - SESAB

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

20. Garantir transporte para os estudantes dos centros de educação
profissional e institutos federais no território, através de contrato de
programa e rateio com o consórcio público territorial do médio
sudoeste.

11 - SEC

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

21. Implantação das Usina de Pavimentação Territorial

24 - SEINFRA

- Não foi programado devido a insuficiência de recursos.

22. Implantar saneamento básico para atender todos os municípios
do território.

26 - SEDUR

- Com a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) deixou de ser atribuição da SEDUR a
implantação do saneamento básico, restringindo sua
atuação apenas à área de resíduos sólidos. Entretanto,
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.

23. Implantar e adequar frigoríficos e abatedouros nos
microterritórios.

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, que contempla a implantação
desse equipamentos, podendo ser regionalizada para o
referido território a partir da identificação da demanda por
esta SEAGRI.

24. Implantar e garantir a qualidade da educação de 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
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

25. Implantar e manter centro de recuperação e reabilitação para
garantir a atenção integral aos usuários de drogas e as famílias.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

12 - SJDHDS

- A SJDHDS apoia as organizações da Sociedade Civil,
caracterizadas como Comunidade Terapêutica
anualmente, por meio de Chamamento Público. Nesse ano
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
de 2016 na região do Médio Sudoeste da Bahia
infelizmente não teve nehuma OSC que se candidatasse
para a seleção.

19 - SESAB

Total
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 6 - Ampliar o número de municípios
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

- O Plano de Atenção Psicossocial, para a região foi
aprovado na Resolução CIB 156/2014 e encaminhado
para o Ministério da Saúde em 24/07/2014.Segundo o
Plano da Rede de Atenção Psicossocial esta previsto a
implantação de CAPS AD III Regional sediado em
Itapetinga. Esta ação será realizada por meio de parceria
entre o Ministério da Saúde (incentivo financeiro), estado
(apoio técnico) e o município (execução direta da ação).
- Com a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) deixou de ser atribuição da SEDUR a
universalização do saneamento básico, restringindo sua
atuação apenas à área de resíduos sólidos.

26. Implantar e universalizar o saneamento básico para atender os
municípios do território.

26 - SEDUR

27. Implantar hospital regional para atendimento em média e alta
complexidade

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: 8 - Assegurar que os serviços de saúde
de média e alta complexidades da rede
complementar, sob responsabilidade do
Estado, sejam contratualizados e/ou
credenciados, no âmbito do SUS

- Convênio firmado com o município de Itapetinga para
aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes para
a UPA 24 horas, objetivando a implantação do
Componente Pré-Hospitalar Fixo. Plano da Rede de
Atenção as Urgências -RUE, foi aprovodo pela Resolução
CIB 407/2013 e encaminhado para o MS em 04/10/2013.

28. Implantar política de valorização dos servidores públicos
estaduais nos vários âmbitos (salarial, saúde, profissionalização,
formação inicial e continuada).

9 - SAEB

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

- Foram incorporadas diversas iniciativas contemplando o
viés de valorização do servidor público

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

29. Implantar SAC Territorial, com Ponto Cidadão nos municípios.

9 - SAEB

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 13 - Aprimorar a qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão, com
ênfase na desburocratização, na simplificação
de processos e na impessoalidade do
atendimento,
Meta: 6 - Implantar unidade do Serviço de
Atendimento ao Cidadão - SAC

- Atendida parcialmente. Foi incluída iniciativa
contemplando a demanda. Está prevista a implantação de
uma unidade no território.

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 16 - Ampliar o acesso à informação e
proteção entre os participantes das relações
de consumo,
Meta: 1 - Implantar postos do PROCON nos
territórios de identidade

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

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 16 - Ampliar o acesso à informação e
proteção entre os participantes das relações
de consumo,
Meta: 8 - Implantar postos do Procon nos
centros sociais urbanos

- Para implantação total é necessário um conjunto de
ações do governo.

30. Implantar um colégio militar .

31. Implantar unidade de conservação de proteção integral.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

11 - SEC

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

20 - SSP

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

27 - SEMA

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,

- Através do decreto n° 12.486 de 29 de Novembro de
2010 foi criado Parque Estadual da Serra dos Montes
Altos, localizado localizadas no sudoeste baiano, no
Território de Identidade Sertão Produtivo.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 20 - Promover o fortalecimento do
Sistema Estadual de Unidades de
Conservação

32. Implantar viveiro de mudas de espécies florestais nativas e
frutíferas.

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

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

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 3 - Preservar o patrimônio cultural
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 118 - Apoiar projetos de culturas
populares e identitárias

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

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 4 - Promover o acesso aos bens e
serviços artísticos e culturais, com vistas à sua

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

33. Incentivar as festas e manifestações tradicionais da cultura que
preservem a identidade e a diversidade cultural.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
universalização,
Meta: 27 - Apoiar a realização de ritos
públicos, festividades e celebrações populares

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

32 - SETUR

34. Investir na estrutura física e manutenção dos espaços escolares

11 - SEC

Justificativa

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 1 - Prover suprimentos regulares às
unidades escolares
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 3 - Construir unidades escolares da
educação básica
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 4 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação básica
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 5 - Ampliar as unidades escolares da
educação básica

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

35. Priorizar recursos para contra partida do Programa Luz para
Todos.

24 - SEINFRA

36. Promover o desenvolvimento do turismo valorizando as riquezas
naturais, com ênfase no ecoturismo, turismo rural, cultural e de
negócios.

21 - SETRE

- Demanda com foco nas atividades da SETUR.

22 - SECULT

- Desenvolvimento turístico é atribuição da Secretária de
Turismo e não da Secretaria de Cultura.

32 - SETUR

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

37. Promover, difundir e fortalecer o Laboratório de Qualidade do
Leite da Bahia "UESB" com a criação de incentivos fiscais para
manutenção do Fundo Consorciado Territorial da Pecuária Leiteira

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

10 - SEAGRI

- O Programa Luz para Todos, atualmente, não prevê
contrapartida do Estado.

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 10 - Promover maior competitividade e
agregação de valor aos produtos das
principais cadeias produtivas do agronegócio
baiano, com vistas a ampliar sua inserção nos
mercados nacional e internacional.,
Meta: 13 - Prover suporte técnico e financeiro
à infraestrutura laboratorial para realização de
pesquisa de interesse do setor da
agropecuária

Página: 12 de 14

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

38. Realizar concurso público para todas as áreas da educação e
cultura.

39. Universalizar serviços deATER publico e gratuito aos
agricultores familiares garantindo o acompanhamento durante todo o
processo produtivo.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

11 - SEC

- As solicitações de criação, organização, extinção de
cursos, abertura de unidades, campi ou cursos deverão
ser encaminhados às Reitorias das Instituições de Ensino
Superior.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

9 - SAEB

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

- Constitui-se em um assunto afeto à pasta da SEC e da
Secretaria de Cultura SECULT com vistas ao seu melhor
atendimento, através dos Programas Educar para
Transformar e Cultura e Identidades, respectivamente. À
SAEB cabe as atividades de apoio para a realização de
concurso público, através da recepção das demandas da
SEC e SECULT e a devida análise, envolvendo
disponibilidade orçamentária, impactos na folha de
pessoal, questões legais atinentes a cargos e carreiras,
além da articulação com o órgão demandante no
cumprimento dos requisitos necessários para um parecer
favorável à realização do processo seletivo. Por fim, é de
competência da SAEB a elaboração do parecer técnico
para apreciação do Conselho de Política de Recursos
Humanos Cope.

11 - SEC

- Existem 4 processos. 1 em andamento (REDA
0200150187280-6145) 3 aguardando SAEB aprovar com
previsão de 7.131 vagas

22 - SECULT

- A decisão de realizar concurso público não depende
apenas da Secretaria de Cultura. Entretanto há previsão
para a realização de REDA.

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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: 2 - Contratar entidade para prestar
assistência técnica e extensão rural para
famílias de agricultores
40. Universalizar a titulação das terras dos agricultores familiares e
das áreas quilombolas.

18 - SDR

30 - SEPROMI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:34

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

- A Sepromi vem articulando em parceira com o INCRA a
regularização de áreas quilombolas e não é função da
Sepromi regularizar.
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