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 Piemonte Norte do Itapicuru

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

1. Ampliar a oferta de medicamentos da farmacia basica

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
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 1 - Atender os municípios,
trimestralmente, com o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

- A oferta de medicamento está condicionada aos ítens
definidos em Resolução da Comissão Intergestora
Bipartidte - CIB/Ba, e os seus quantitativos acompanha às
contrapartidas das três esferas de governo

2. Ampliar o efetivo policial e bombeiro militar nos municipios

20 - SSP

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

3. Ampliar o minimo para 50% na compra dos produtos da agricultura
familiar para a rede estadual de ensino.

9 - SAEB

- Esta demanda deve ser oriunda da Secretaria da
Educação - SEC, conforme demonstra a Lei nº
11.947/2009, e conta com a parceria da Secretaria de
Desenvolvimento Rural - SDR e Secretaria da
Administração - SAEB. "AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - A Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo
30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito
Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra
de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações,
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as

7700 - Piemonte Norte do Itapicuru

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- A lei 11947 de 2009 estabelece um mínimo de 30% de
compra a partir desse percentual fica a critério do gestor
da Unidade Escolar.

11 - SEC

4. Ampliar o programa de acesso a agua (Agua para Todos)

8 - SIHS

Justificativa
comunidades tradicionais indígenas e as comunidades
quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura
Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada
Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento
licitatório." Por se tratar de um tema relacionado à
agricultura, justifica-se associar a demanda ao Programa
206 Desenvolvimento Rural Sustentável, Compromisso 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", sob a responsabilidade da SDR. A SAEB
participa com a Meta 8 e Iniciativa 25 "ampliar a
participação de agricultores familiares e empreendedores
de economia solidária nas compras governamentais". Essa
Iniciativa contempla a demanda parcialmente por focar em
todo o território baiano, não especificando o Território de
Identidade Piemonte Norte do Itapicuru.

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: 2 - Ampliar barragens
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,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 3 - Recuperar barragens

Justificativa

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: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água
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
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: 8 - Perfurar poços artesianos
5. Apoiar a cadeia produtiva da pecuaária de leite e corte (Bovino,
Caprino e Ovino)

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

10 - SEAGRI

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
mercados nacional e internacional.,
Meta: 2 - Implantar Centros
Comercialização de Animais

Justificativa
de

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: 15 - Distribuir kit´s de inseminação
artificial
18 - SDR

6. apoiar a implantação de centro de especialidades odontológicas
(ceo) para municípios do territorio.

19 - SESAB

7. Apoiar a universalização do programa saude da familia.

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

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
- Esta ação é de responsabilidade do município cabe ao
estado apoiar tecnicamente, existe CEO em Senhor do
Bonfim.
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

- 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.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

8. Apoiar todas as cadeias produtivas priorizando a agricultura
familiar

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

Justificativa

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

26 - SEDUR

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

27 - SEMA
10. Apoio a oferta e qualificação da educação infantil no campo.
apoiar a permanencia e melhoria das escolas do campo, sobretudo
dos anos iniciais. apoiar, ampliar e fortalecer a oferta dos anos finais
e medio no campo. apoiar e fortalecer educação de jovens e adultos
e a oferta de educação profissional. garantir orçamento e fortalecer as
escolas familia agricola.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

11 - SEC

- 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.

- Não é atribuição da Sema.
Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 7 - Atender às demandas da educação

-.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

no campo
11. Construção de adutoras ao longo do canal do sertão baiano.

8 - SIHS

12. Construção de entreposto de abastecimento, beneficiamento e
comercialização da produção da agricultura familiar.

18 - SDR

- Canal do Sertão ¿ projetos de irrigação e construção de
adutoras. Em andamento pela União (CODEVASF) o
anteprojeto do Canal do Sertão que possibilita as adutoras
ao longo do Canal, de competência do estado. A sua
execução está vinculada à evolução do projeto CSB.
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: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

13. Construir abatedouro territorial, alem de abatedouros municipais
de pequeno porte, implantar e reestruturar unidades de
beneficiamento ou processamento na produção agroindustrial
priorizando a agricultura familiar.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

14. Construir barragens para perenizar rios e sanear o solo
"Barraginhas"

8 - SIHS

- Canal do Sertão ¿ projetos de irrigação e construção de
adutoras. Em andamento pela União (CODEVASF) o
anteprojeto do Canal do Sertão que possibilita as adutoras
ao longo do Canal, de competência do estado. A sua
execução está vinculada à evolução do projeto CSB.

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

15. Construir Hospital de Base em Senhor do Bonfim suprindo a
necessidade do Território, bem como o fortalecimento/estruturação
dos hospitais dos demais municípios que compõem o Território;
(piemonte do itapicuru)

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: 18 - Apoiar o aparelhamento de Unidade
de Saúde

16. Criar nos municipios espaços culturais publicos de lazer e
recreação para crianças, idosos e jovens

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

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

Justificativa

- Atualmente, há três convênios de repasse estadual
vigentes, tendo por objeto a aquisição de equipamentos
hospitalares nos municípios de Ponto Novo, Campo
Formoso e Pindobaçu, no montante de mais de
R$1.000.000,00.

- 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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
municípios.

17. Criar Casas de Acolhimento à mulher, à criança, ao adolescente e
ao idoso.

18. criar programa de inclusão produtiva, formação cidadã e
capacitação na geração de renda da juventude rural.

12 - SJDHDS

- Existem abrigos municipais de idosos e CRIADs
cofinanciados.

34 - SPM

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

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

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

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: 1 - Disponibilizar apoio técnico a
empreendimentos agroindustriais
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Região
Proposta da Escuta

19. Disponibilizar recursos para a elaboração e execução dos planos
de saneamento basico, bem como ações de educação ambiental.

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

21 - SETRE

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

- Essa escuta social será atendida parcialmente através da
META - 3 Implementar projetos de Promoção do Trabalho
Decente - Iniciativa - 7 Implementar projetos de Promoção
do Trabalho Decente, aprovados pelo Conselho
Deliberativo do Fundo de Promoção do Trabalho Decente FUNTRAD do compromisso da Agenda Bahia do Trabalho
Decente.

8 - SIHS

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

- Ações de Educação Ambiental são de competência de
outro órgão.

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 3 - Elaborar planos de resíduos sólidos

- Será elaborado o plano estadual de resíduos sólidos.
Não serão elaborados planos municipais, cuja
responsabilidade é do titutar (município). As ações de
educação ambiental são de responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA).

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

20. Elevação do subgrupamento de bombeiros militar em senhor do
bonfim para grupamento de bombeiro militar.

20 - SSP

- Este estudo será feito pelo Corpo de Bombeiros Militar e
será implantado se houver viabilidade.

21. Fortalecer a Pequena Propriedade Rural com tecnologias
voltadas ao Semiárido baiano e à caatinga; (piemonte do itapicuru)

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido

22. Fortalecer as politicas socioeducacionais voltadas para a
juventude, agentes de leitura e grupos de mulheres.

11 - SEC

- Tendo em vista o crescente processo de
municipalização, o valor estimado de recursos do
FUNDEB atende em sua totalidade a despesa com
pessoal.

12 - SJDHDS

- A FUNDAC é o órgão responsável pela execução da
política de atendimento ao adolescente envolvido em ato
infracional e em cumprimento de Medidas
Socioeducativas, não nos cabendo o atendimento do
público aqui referido.

34 - SPM

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 6 - Implementar a politica de ações
educativas sobre direitos das mulheres e
prevenção à violência de gênero

23. Fortalecer e ampliar as açoes do CETEP e CEEP

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

24. Fortalecer os programas de iniciação a docencia.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 13 - Apoiar técnico e financeiramente a
realização de atividades de iniciação científica
e tecnológica

Justificativa

25. Fortalecer, apoiar as uebas com ampliação do orçamento,
realização de concurso e ampliação da oferta de cursos de
graduação e pós.

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 1 - Ofertar cursos de graduação
presencial

-.

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

-.

26. Implantação da companhia da policia ambiental.

20 - SSP

27. Implantação de policlinica.

19 - SESAB

28. Implantação do colegio da policia militar de sr do bonfim.

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

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

- Está prevista policlínica regional consorciada nesse
Território. O Estado vem incentivando a cultura do
consórcio de serviços de equipamentos de saúde, de
forma interfederativa.

- Compete ao Comando Geral da PM na SSP conforme lei
7251 de 09.01.1998
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Região
Proposta da Escuta

29. Implantar a Delegacia da Mulher

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

20 - SSP

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

20 - SSP

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

34 - SPM

- As DEAMs são equipamentos vinculados à Secretaria de
Segurança Pública; portanto, não faz parte da
competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres a
sua implantação.

30. Implantar centro de economia solidária -CESOL

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

31. Implantar escolas em tempo integral

11 - SEC

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

32. Implantar politica de reuso das aguas nos orgãos publicos.

8 - SIHS

- Política de reuso de água em órgãos públicos é de
competência de outro órgão

24 - SEINFRA

- A solicitação não é atribuição da SEINFRA.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

Página: 12 de 15

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

33. Implantar sistema de energia solar, captação e armazenamento
da agua da chuva nos orgãos publicos estaduais.

Órgão(s)

Atendimento

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

8 - SIHS

- Ação de competência de outro Órgão

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 6 - Promover a diversificação da matriz
energética estadual, com ênfase nas fontes
renováveis, visando o desenvolvimento
socioeconômico,
Meta: 1 - Aumentar o percentual de
participação das fontes renováveis na
estrutura da matriz energética do Estado

27 - SEMA
34. Ofertar serviços de Assistencia Técnica e Extensão Rural - ATER
aos Agricultores Familiares

Justificativa

18 - SDR

- Depende de viabilidade técnica e econômica.

- Não é atribuição da Sema.
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
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 10:42
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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
35. Realizar concurso público para todo o serviço público

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

36. Recuperar e preservar matas ciliares, revegetação do bioma
caatinga, criar unidade de conservação territorial nas áreas de
nascentes do rio itapicuru e contribuintes do rio salitre, intensificar as
ações de fiscalização.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

- Atendida parcialmente. Foi incluída iniciativa
contemplando a demanda, pois a realização do concurso é
de competência da SAEB, contudo, ela é abrangente, e
não especifica a área que será contemplada.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

37. Recuperar ou construir as rodovias bas (Andorinha - Pedra
Vermelha, Caldeirão Grande - Saude, Jaguarari - Jacunã, Jameleira Santa Rosa, Pilar - Caldeirão da Serra, Senhor do Bonfim - Quicé Itiuba, Caldeirão Grande- BR 407, Antonio Gonçalves - Jacobina,
Itapicuru - Carnaiba, Ponto Novo - Caldeirão Grande, Filadelfia Itiuba)

24 - SEINFRA

- Será implantado na BA.375 o trecho Caldeirão Grande Entr. BR.407 (Barracas). Além de manutenção de outros
trechos do território.

38. Treinar os policiais civil e militar eo bombeiro militar para
convivencia pacifica e integrada com a sociedade (policia cidadã),
aperfeiçoando os metodos investigativos

20 - SSP

- Há previsão de recursos na ordem de R$17,9 milhões no
PPA 2016-2019 para a capacitação policial.

39. Universalizar a regularização fundiária no TIPNI

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

40. Universalizar o acesso a energia elétrica rural (Luz Para Todos)

24 - SEINFRA

Total
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:42

Atendimento

Justificativa
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