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 da Diamantina

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

6800 - Piemonte da Diamantina
- Esta demanda de implantar o PSF é de responsabilidade
do município , cabe o estado o apoio técnico e o cofinanciamento.

1. Ampliar a cobertura do programa de Equipe de Saúde da Família
para 100% da população.

19 - SESAB

2. Ampliar a sede do campus IV da UNEB em Jacobina

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 o Programa Agua para todos

8 - SIHS

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 1 - Implantar sistemas de esgotamento
sanitário

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

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: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,

- Atendimento em alguns municípios do território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

4. Ampliar o Programa de erradicação de casas de taipa

26 - SEDUR

5. Ampliar os cursos de graduação e pós-graduação na UNEB de
Jacobina

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

Atendimento
tratamento e destinação adequados,
Meta: 3 - Construir módulos sanitários
domiciliares

Justificativa

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: 3 - Recuperar barragens

- 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: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água

- 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

- Atendimento em alguns municípios do territórios.

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de

-.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

6. Ampliar os medicamento da Farmácia Básica.

19 - SESAB

7. Ampliar, melhorar e equipar o efetivo das polícias e os recursos
destinados à área de segurança publica.

20 - SSP

8. Apoiar o melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro da
Agricultura Familiar

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

Atendimento
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 1 - Ofertar cursos de graduação
presencial

Justificativa

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

-.

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.

- O Elenco de medicamentos do componente Básico da
Assistência Farmacêutica no Estado obedece o que
consta na Relação Nacional de Medicamentos.

- O orçamento disponibilizado pelo Governo do Estado
para a Segurança Pública é da ordem de R$20,1 bilhões
para os próximos quatro anos, incluindo o pagamento dos
vencimentos e soldos policiais.
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural
9. Articular a Implantação da Universidade Federal da Chapada
Diamantina - UFCD em Jacobina

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 32 - Implantar o programa de
fortalecimento da educação superior

33 - GAB GOV
10. Assegurar assistência técnica - ATER a todos os agricultores
familiares.

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
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

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
11. Capacitar e qualificar os produtores vinculados às associações.

18 - SDR

12. Construir matadouro/frigorífico no território, com criação de
núcleos setoriais para abate de animais de pequeno porte.

10 - SEAGRI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

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
- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, a qual contempla a instalação
desses equipamentos, podendo ser regionalizada para o
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

18 - SDR
13. Construir centro desportivo com ponto de apoio

21 - SETRE

Justificativa
referido território a partir da demanda identificada pela
SEAGRI.
- Não se aplica à SDR.

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: 1 - Realizar projetos de infraestrutura
física de esporte e lazer
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. Construir depósitos de estocagem para produtos comercializados
pela CONAB.

18 - SDR

15. Criar e ampliar Infocentro nas áreas rurais e urbana

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

- Não se aplica à SDR.

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 8 - Promover a inclusão digital, visando
atender à população de menor renda do
Estado, com a disseminação dos recursos da
informática e do acesso à internet,
Meta: 1 - Ampliar o número de Centros Digitais
de Cidadania no âmbito do Programa de
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Inclusão Sociodigital - PISD
16. Criar hortas comunitárias para a agricultura familiar.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

17. Criar Núcleo de Referencia das Comunidades Tradicionais.

30 - SEPROMI

- Não existe iniciativa definida para esta ação.

18. Fornecer mecanização, irrigação e vacinas para a agricultura
familiar.

8 - SIHS

- Competência de outro Órgão

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

19. Fornecer tecnologia de captação e armazenamento de água.

18 - SDR

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
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 1 - Implantar sistema de saneamento na
área rural
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 2 - Implementar tecnologias sociais para

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

Página: 7 de 12

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

20. Garantir a recuperação e preservação do Meio Ambiente com
permanente conscientização da população do Território

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

21. Implanatr Centro de Comercialização dos produtos da
agropecuária e do artesanato .

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

22. Implantar agroindústrias e unidades de beneficiamento para todas
cadeias produtivas da Agricultura Familiar e Economia Solidária

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 3 - Implantar infraestrutura para
beneficiamento dos produtos da agricultura
familiar

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

Justificativa

- A demanda será atendida por iniciativas para promover a
comercialização de produtos da economia popular e
solidária, não será implantado um centro de
comercialização pela SETRE.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

- A demanda será atendida por Iniciativas para promover a
comercialização de produtos da economia popular e
solidária.

23. Implantar Centro de Comercialização dos produtos da
agropecuária e do artesanato .

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: 5 - Implantar infraestrutura para
produção, beneficiamento e comercialização
da agricultura familiar

24. Implantar cursos para formação de profissionais da área de
turismo.

32 - SETUR

Total
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 12 - Qualificar profissionais que atuam
na prestação de serviços turísticos

25. Implantar entreposto do mel.

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,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

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

26. Implantar Escolas 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

Justificativa

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 1 - Ampliar a oferta de educação de
tempo integral na rede estadual de ensino
27. Implantar programa de ressocialização de ex-detentos

35 - SEAP

28. Implantar Usina regional de reciclagem

26 - SEDUR

- Não temos Unidade Prisional neste Território de
Identidade, o que inviabiliza o desenvolvimento de
programas de ressocialização de egressos.

27 - SEMA
29. Ofertar estrutura para formação de banco de sementes.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

18 - SDR

- Não é atribuição da Sema.
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

30. Promover o desenvolvimento com a inclusão das mulheres, das
crianças e adolescentes, dos idosos e segmentos étnicos por meio
das Politicas Públicas.

12 - SJDHDS

- As políticas públicas desenvolvidas no âmbito proposto
pela escuta estão materializadas nas iniciativas do PPA
2016-2019 da SJDHDS.

30 - SEPROMI

- Principio norteador das ações do Estado.

34 - SPM

- Ações de competência Secretaria de Promoção de
Igualdade Racial - SEPROMI.

31. Promover regularização fundiária e reforma agrária.

18 - SDR

Atendimento
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 2 - Regularizar propriedades em áreas
quilombolas e de fundo e fecho de pasto

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

32. Reestruturar os órgãos de Assistência Técnica e Extesão Rural
(ATER).

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
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Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:40

Órgão(s)

Atendimento
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
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