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 Metropolitano de Salvador

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

1. Ampliar especialidades, número de leitos, inclusive de UTI, nos
hospitais regionais do território incluindo as demandas de
transplantes

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: 12 - Implantar maternidade

- Previsto implantação de Policlínicas com serviços de
saúde especializados, nas 28 regiões de saúde do Estado.

2. Ampliar o financiamento público para apoiar o empreendimentos da
economia solidária, assegurando politica pública de assistencia
técnica para economia solidária e aquisição de equipamentos .

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana

3. Ampliar o programa de inclusão digital e o número de CDC s e
universalizar a banda larga nos municípios, incluindo as zonas rurais
do TMS, e promover a criação e manutenção de rádios e TV WEB
comunitárias com infraestrutura, preparando jovens e adultos das
comunidades locais para sua operação.

24 - SEINFRA

7800 - Metropolitano de Salvador

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

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

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 4 - Ampliar o acesso à banda larga
para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável,
Meta: 1 - Disponibilizar acessos em banda
larga acima de 25Mbps em unidades públicas

- O atendimento será apenas para ampliação do programa
de inclusão digital e o número de Centros Digitais de
Cidadania - CDC e universalizar a banda larga nos
municípios
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- A referida escuta social já esta contemplada na iniciativas
"Implantar plataformas móveis e multimídia." e "Implantar
de rádio web" e no compromisso, propostas por esta
secretaria e que fazem parte da missão institucional da
Secom.

36 - SECOM

4. Ampliar os centros de referência da saúde da criança e do
adolescente no território e fortalecer as políticas de proteção e
atendimento a crianças e adolescentes no enfrentamento à
exploração sexual e uso de substâncias psicoativas

5. Ampliar os Centros de Referencia das políticas publicas da atenção
integral da saúde da mulher das população Negra e Albina

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 8 - Fortalecer o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente, visando a
assegurar a sua proteção integral em
consonância com a política estadual de
direitos humanos da criança e do adolescente,
Meta: 3 - Promover ações de enfrentamento à
exploração e ao turismo sexual de crianças e
adolescentes no estado da Bahia

- a execução da meta depende de múltiplas ações

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: 8 - Apoiar municipios para desenvolver
ações de saúde na atenção a mulher, homem,
criança, adolescente, jovem e idoso

- O atendimento dessa demanda refere-se ao fomento de
ações de fortalecimento à proteção e atendimento a
crianças e adolescentes no enfrentamento da exploração
sexual.

19 - SESAB

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: 3 - Implantar Centro Estadual de
Referência em Atenção às Pessoas com
Doença Falciforme

- Previsto criação do Programa de Acompanhamento das
Pessoas com Anemia Falciforme, em todas as regiões do
estado.

30 - SEPROMI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Justificativa

- Articulação da Sepromi com a Secretaria de Saúde.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
- Essa ação é de competência da Secretaria de Promoção
da Igualdade Racial - SEPROMI em parceria com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB.

34 - SPM

6. Ampliar os investimentos do Programa Luz para Todos, usando
modelos alternativos como placas solares, biodigestores e eólicos.

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

7. Ampliar os recursos para a aqüicultura, inclusive tanque rede e
pesca, através da construção de um ordenamento pesqueiro (com
modernização da frota pesqueira e profissionalização dos pescadores
artesanais e construir centros de beneficiamento do pescado)

10 - SEAGRI

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 9 - Implantar unidades produtivas de
aquicultura

- Dependerá dos custos e dos critérios do Programa Luz
para Todos.

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 10 - Distribuir equipamentos e petrechos
de pesca
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 11 - Implantar unidades de
processamento e beneficiamento da produção
aquícola e pesqueira
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
e aquicultura no Estado,
Meta: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

8. Aprimorar as politicas públicas dos segmentos: pessoas com
deficiências, idosos e gestantes da seguinte forma: qualificar a
inclusão por cotas em todo os planos gorvernamentais existentes,
inclusive no campo do trabalho; desburocratizar a pessoa que
visualmente que mostra alguma deficiência; ampliar os investimentos
para as politicas desse segmento e dos direitos humanos, criando e
adequando os espaços de interação social e acessibilidade a este
segmento de forma transversalizada no TMS.

12 - SJDHDS

Total
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 15 - Promover acesso as políticas
públicas do Estado, às pessoas com
deficiências e necessidades especiais, nos
municípios pólos dos territórios de identidade.,
Meta: 1 - Implantar fórum para o
enfrentamento a violência contra a pessoa
com deficiência com a participação do sistema
de garantia de direitos

9. Construir um hospital regional para atender os municípios do TMS,
e reformar e ampliar os já existentes, garantindo e implementando o
atendimento geriátrico nas UPAS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Justificativa

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 maior investimento
do governo em outras iniciativas.

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 a ser atendida pelas ações do SINEBAHIA e
Qualifica Bahia.

19 - SESAB

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

- Previsto a implantação do Hospital Metropolitano de
Salvador.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 5 - Implantar laboratório de produção de
insumos estratégicos para a saúde com
incentivo à pesquisa e desenvolvimento

Justificativa

10. Construir, implementar e fortalecer complexos integrados da PM e
Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Técnica, DEATI e DEAM territorial,
inclusive nos distritos rurais

20 - SSP

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

- Previsão de construção de um Distrito Integrado de
Segurança Pública e de uma Delegacia de Atendimento à
Mulher

11. Criar a secretaria e o fundo estadual da juventude

12 - SJDHDS

- Não há previsão orçamentária para essa escuta no PPA.

33 - GAB GOV
12. Criar o Comitê Estadual para inclusão social e econômica dos
catadores de materiais reciclaveis do Estado da Bahia

13. Criar unidade móvel de saúde de atendimento aos idosos na zona
rural

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

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

- Realizar parcerias para criar polos de beneficiamento e
processamento de resíduos sólidos.

26 - SEDUR

- Não foi prevista esta ação no âmbito da SEDUR, ficando
a cargo da SETRE a criação dessa estrutura em razão da
convergência com as atribuições desta pasta.

19 - SESAB

- Escuta com iniciativa da gestão municipal.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

14. Dinamizar a cadeia produtiva da cultura e do turismo,
considerando as culturas populares e identitárias e implementar o
turismo comunitário.

22 - SECULT

Atendimento

- O Programa Bahia Criativa já atende essa demanda.

32 - SETUR

Parcial
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 2 - Fortalecer os Segmentos Turísticos
e a Cadeia Produtiva Associada nas Zonas
Turísticas,
Meta: 4 - Realizar oficinas de qualificação da
produção associada ao turismo

15. Distribuição de sementes e mudas para todos os agricultores
familiares do território. Fomentar a agricultura agroecológica e seus
subprodutos a criação de banco de sementes e mudas para o
agricultor familiar do território em todos os projetos existentes e
possivel de aprovação

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: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar

16. Elaboração e implementação da Fazendinha dos Idosos

12 - SJDHDS

17. Estimular a inclusão da economia solidária nos processos
produtivos

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Justificativa

- A meta contribui para a cadeia produtiva do turismo

- Não contemplado em razão da insuficiência
orçamentária.
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

18. Estimular e apoiar as açoes de finanças solidárias (cooperativas
de credito, fundos rotativos solidários, bancos solidários) tendo como
finalidade a inclusão socioprodutiva da população de trabalhadores e
trabalhadoras no meio rural e urbano

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana

19. Expandir, qualificar a assistência médica bucal e psico-social
para a população rural e urbano para mulheres, crianças, LGBTT,
idoso e adolescentes

19 - SESAB

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: 1 - Apoiar o município no
desenvolvimento de ações para o cuidado à
saúde das populações: negra, indígenas,
quilombolas, pescadores artesanais, situação
de rua, privada de liberdade, LGBT, cigana e
assentado, pessoa com albinismo e com
doença falciforme

20. Fomentar o Crédito Agropecuário, pesca e aquicultura
restabelecendo liberação do PRONAF para o território, dar início ao
fomento para fortalecer e aperfeiçoar a agricultura familiar no território
com supressão de fiador para o pequeno agricultor;

10 - SEAGRI

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Justificativa

- Programado apoio técnico do Estado para o
desenvolvimento dessas ações, ficando os municípios,
com a responsabilidade pela execução direta dessa ação.
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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

21. Garantir a sustentabilidade dos povos ciganos através da
disseminação e difusão da sua cultura e criação de espaço de
comercialização.

30 - SEPROMI

22. Garantir o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no
Território pública e gratuita, através de entidade pública e em
parceiria com o terceiro setor, inclusive para a cadeia produtiva da
pesca

10 - SEAGRI

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (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

- Função da SDR em articulação com a Sepromi.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

23. Implantar a gratuidade da passagem estudantil no transporte
intermunicipal do TMS e no sistema de ferry boat e lanchas,
garantindo a prioridade do atendimento para os moradores da Ilha.

24 - SEINFRA

24. Implantar e destinar mais recursos para a efetivação do
saneamento básico para todas as moradias urbanas e rurais do
Território

8 - SIHS

25. Implantar ensino em tempo integral, aliado à formação
profissionalizante, artística e cultural, e pólos de ensino superior.

11 - SEC

26. Implantar espaços de cultura (praças, centros poliesportivos, etc)
em todos os municípios do Território e fortalecer as ações dos Pontos
de Cultura para atender o lazer e o entretenimento

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Atendimento
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais

Justificativa

- Não existe amparo legal para suportar a gratuidade da
passagem estudantil no transporte intermunicipal do TMS
e no sistema ferry boat e lanchas.
Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 2 - Ampliar sistemas de esgotamento
sanitário

- Atendimento em alguns municípios do território.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

- Ação de competência de outros órgãos.

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
- A escuta será atendida por meio da Lei de Orçamentária
Anual, no tópico atinente ao cumprimento do programa
217, compromisso 15, meta 2.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- A Secretaria de Cultura não tem condição de implantar e
manter espaços culturais em todos os municípios do
estado, tendo em vista que na Bahia temos 417
municípios. O convênio com os Pontos de Cultura continua
em execução.

22 - SECULT

27. Implantar infraestrutura em equipamentos de beneficiamento,
tranformação e construir abatedouros para animais de pequeno porte
no Território para viabilizar a agricultura familiar no território, inclusive
nos assentamentos

18 - SDR

28. Implantar política de preservação e manutenção de mananciais
hídricos do Território, com a criação de bolsa verde para o TMS, e
mapear os afluentes, as fontes, nascentes e barragens, e realocar as
moradias e imóveis em torno das mesmas, promovendo a
recuperação desses espaços e construindo uma consciência
ambiental urbana.

8 - SIHS

27 - SEMA

29. Implantar uma política de assistência escolar, com a presença de
profissional de psicologia e assistência social, para acompanhamento
de docentes, discentes, famílias e comunidades através da formação
de núcleos multiprofissionais nas escolas e incluindo a economia
solidária no curriculo escolar e a criação do centro de formação em
economia solidária

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

11 - SEC

Justificativa

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: 5 - Implantar infraestrutura para
produção, beneficiamento e comercialização
da agricultura familiar
- Ação de competência de outro órgão

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 17 - Implementar instrumentos para a
gestão dos recursos hídricos
- Não existe atendimento para esses profissionais na atual
estrutura da Secretaria da Educação. A Política Estadual
de Fomento à Economia Solidária no Estado da Bahia está
sob a responsabilidade do Conselho Estadual de
Economia Solidária - CEES orgão presidido pela SETRE Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

21 - SETRE

- Demanda sob o escopo das atividades da Secretaria de
Educação.

30. Implatar o sistema de transporte hidroviário de São Tomé de
Paripe até a Barra

24 - SEINFRA

- Não é da competência da Agerba, uma vez que não se
trata de transporte intermunicipal de passageiros.

31. Implementar políticas públicas de combate ao femicídio no TMS,
mediante diagnóstico de índices de violência doméstica e número de
habitantes do sexo feminino (Casa Abrigo, DEAM, Vara de Violência
Doméstica, Defensoria Pública com Núcleo de Atendimento às
mulheres, observatório de gênero e assistência maternidade)

20 - SSP

- As políticas públicas voltadas para as mulheres devem
ser concebidas e desenvolvidas de forma conjunta. A SSP
não implanta Casa Abrigo, Vara de de Violência
Doméstica, Defensoria Pública com Núcleo de
Atendimento às mulheres, observatório de gênero e
assistência maternidade. Há a previsão de construção de
uma DEAM no Território.

34 - SPM

- A SPM tem empenhados esforços para cumprir o
Programa Mulher Cidadã, especialmente os compromissos
vinculados ao enfrentamento à violência contra as
mulheres. De modo que a ampliação das estruturas que
compõem a rede de enfretamento à violência é uma ação
relevante no âmbito desses compromissos. Mas a grave
situação econômica do País e seus reflexos na
programação orçamentária e financeira do Executivo
Estadual têm dificultado a execução do planejamento da
Secretaria e de suas parceiras estratégicas. Ante o
exposto, no presente exercício, a SPM, SSP e SJDHDS
não conseguirão ampliar a rede em face da restrição
orçamentária e financeira, conforme Decreto nº 16.593, de
18 de fevereiro do corrente ano.

32. Investir na criação de polos de reciclagem e nas cooperativas,
associações e redes de catadores, infraestruturas da construção de
galpões e regularização fundiaria dotando-as de equipamentos (EPI,
caminhões, prensas, balanças) e investimentos em assessoramento
técnico e formação para os catadores de mterial reciclavel, de acordo
com o que prevê o Estudo de Regionalização da SEDUR.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

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

- Realizar parcerias para criar polos de beneficiamento e
processamento de resíduos sólidos.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

economia solidária rural e urbana
26 - SEDUR
33. Promover a regularização fundiária de assentados, povos
tradicionais e demais agricultores em situação de irregularidade
fundiária rural e urbana

18 - SDR

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

34. Promover a regularização fundiária dos empreendimentos da
economia solidária garantindo a infraestrutura produtiva e de
comercialização

18 - SDR

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

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

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 3 - Promover o comércio justo de
produtos e serviços das cooperativas,

35. Promover ações de acesso ao mercado para comercialização dos
produtos e serviços da economia solidária

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

- A regularização fundiária não é responsabilidade da
SETRE.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

36. Qualificar os CAPS, CAPS AD, CAPS i, CAPS II e seus
profissionais.

12 - SJDHDS

19 - SESAB

37. Realizar concurso público para defensores púbicos de atuação no
núcleo de atendimento às mulheres, assim como oferecer curso de
capacitação para profissionais da segurança pública em gênero,
violência contra a mulher e racismo institucionais

Justificativa

- A qualificação dos CAPS são desenvolvidas pela Sesab
em parceria com os Centros Regionais de Referência,
instância vinculada a Universidades do Estad, como
CETAD/UFBA, ARD/UFBA, UFRB, UESC E UNIVASF
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)

- Previsto de capacitação de profissionais para CAPS em
todo Estado.

20 - SSP

- A realização de concurso público para Defensores
Públicos não guarda vinculação com as competências da
Secretaria da Segurança Pública. Há previsão de recursos
na ordem de R$17,9 milhões no PPA 2016-2019 para a
capacitação policial.

34 - SPM

- A realização de concurso para Defensoras/es Públicas/os
é da competência da Defensoria Pública do Estado da
Bahia. No que se refere à capacitação, a SPM/BA em
articulação com a Secretaria de Segurança Pública tem
promovido tal ação.

38. Realizar concurso público para Defensores Públicos de atuação
no núcleo de atendimento às mulheres, assim como oferecer curso
de capacitação para profissionais da segurança pública em gênero,
violência contra a mulher e racismo institucionais

50 - DPE

39. Subsidiar os municípios para que possam melhorar suas estradas
vicinais para escoamento da produção e deslocamento das

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

Atendimento
associações e empreendimentos de economia
popular e solidária,
Meta: 7 - Implantar circuitos de feiras da
economia solidária e da agricultura familiar

- No que diz respeito a Recuperação das BAs, será
realizada a manutenção rotineira em trechos que fazem
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Região
Proposta da Escuta
comunidades locais, com fiscalização dos conselhos municipais de
desenvolvimento rural, sustentável e solidário, e recuperação das BA
que cortam os municípios do TMS.

Órgão(s)

Atendimento

40. Universalizar o acesso à água para consumo e produção para a
zona rural do territorio, com ênfase nos modelos alternativos de
abastecimento

8 - SIHS

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 3 - Recuperar barragens

Justificativa
parte do território. Quanto as outras solicitações, não são
de competência da SEINFRA.

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água
41. Zonear a área rural do Território, criar o pólo agricola do TMS e
promover o Cadastro dos Agricultores familiares do Território e
fornecer as respectivas DAP s para os mesmos

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:35

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
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