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 do Paraguaçu

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

1. Acelerar o programa de credito fundiario para compra de terras e
projeto de reforma agraria.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 4 - Encaminhar proposta de crédito para
famílias de trabalhadores rurais

2. Adequação e utilização dos centros de capacitação do
produtor/agricultor rural.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

3. Adquirir viaturas e garantia de concurso público para os Agentes
Policiais e reestruturação dos espaços físicos das delegacias

20 - SSP

- A aquisição de viaturas policiais conta com recursos da
ordem de R$494,2 milhões. As viaturas são distribuídas
nos Territórios de Identidade obedecendo a estudos feitos
pelas polícias. 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.

4. Ampliar a capacidade do sistema de abastecimento de água nos
municípios do território, e implantação do laboratório de análise de
água em ambiente urbano e rural.

8 - SIHS

6600 - Piemonte do Paraguaçu

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

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: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

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
5. Ampliar a oferta de concurso público para profissionais de todos os
segmentos

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

- 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.

6. Ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade e UTI
adulto, pediátrica, UTI neo-natal e terapia renal substitutiva e
revitalizar hospitais já existente da rede publica

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 3 - Ampliar o acesso da população às
ações e serviços de saúde da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, com
resolutividade, fortalecendo a regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e
garantia da segurança do paciente,
Meta: 7 - Ampliar serviços de atenção
especializada no âmbito da Rede de Atenção à
Saúde

- Já implantado, com previsão de Habilitação do Serviço
de Terapia Renal Substitutiva em Itaberaba.

7. Ampliar o acervo e instalações de novas bibliotecas
municipais/estaduais no território

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 8 - Dotar as bibliotecas da rede estadual
de infraestrutura física adequada

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41
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Região
Proposta da Escuta

8. Ampliar, agilizar e priorizar a regularização fundiária no território

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 4 - Promover o acesso aos bens e
serviços artísticos e culturais, com vistas à sua
universalização,
Meta: 3 - Modernizar os Sistemas de Arquivos
e Bibliotecas do Estado

- 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
universalização,
Meta: 35 - Implantar unidades culturais
voltadas para as áreas da memória histórica,
da leitura e do livro

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

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: 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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

9. Apoiar as Feiras Territoriais e Exposições regionais

10 - SEAGRI

18 - SDR

10. Apoiar e fortalecer a implantação das salas multifuncionais.

11 - SEC

11. Apoiar e fortalecer o PRONERA com atendimento desde a
alfabetização até o ensino superior.

11 - SEC

12. Construir Centro de Atendimento a pessoas com deficiência

12 - SJDHDS

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Atendimento

Justificativa
- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta para
essa ação e está regionalizada para todo o Estado, sendo
territorializada de acordo com as demandas apresentadas
a esta SEAGRI e com o Calendário Oficial de Feiras e
Exposições.

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: 5 - Promover os produtos da agricultura
familiar nos mercados formais, institucionais e
solidários
- Tendo em vista o crescente processo de
municipalização, o valor estimado de recursos do
FUNDEB atende em sua totalidade a despesa com
pessoal.

- Não obstante estar a demanda relacionada à
Superintendência de Direitos a Pessoa com Deficiência, a
ação relacionada comporta melhor detalhamento, para se
verificar a real localização do seu trato administrativo pelo
estado.
Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e

- O atendimento dessa demanda refere-se a previsão de
ampliação de procedimentos ambulatoriais em serviço de
cuidado à pessoa com deficiência, já habilitado no
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

13. Construir centros culturais que atendam as diversas
manifestações culturais, além de salas de auditório nos municipios.

22 - SECULT

14. Construir e revitalizar os centros esportivos, ginasio de esportes e
estádio

21 - SETRE

Atendimento
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 5 - Ampliar o número de procedimentos
ambulatoriais do SUS realizados pelos
serviços habilitados na Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência (RCPD) no estado da
Bahia

Justificativa
município de Itaberaba

- A Secretaria de Cultura não tem condição de atender
essa demanda até 2019.
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

15. Criar o instituto estadual de educação profissional, para ampliar a
ofertas de vagas e fortalecer a infraestrutura para receber alunos
oferecendo: transporte, hospedagem, alimentação e laboratórios.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

11 - SEC

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

-.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

16. Disponibilizar e agilizar água pra consumir e produzir.

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: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água

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: 8 - Perfurar poços artesianos
18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

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
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

17. Duplicação da BA 046 (Itaberaba até a BR 101), com a
construção do anel de contorno de Itaberaba.

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 4 - Conservar rodovias

- No trecho, será priorizado a manutenção do pavimento.

18. Fomentar a formação do consórcio municipal e implantar aterros
sanitários e usinas para tratamento de resíduos sólidos, coleta
seletiva e compostagem.

17 - SEPLAN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 29 - Promover o consorciamento de
municípios, com vistas ao planejamento, à
regulação e à execução de serviços públicos,
em cooperação com o Estado,
Meta: 2 - Ampliar a quantidade de consórcios
públicos formados e estruturados

- Atendimento parcial no que se refere à formação de
consórcio municipal.

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

- Atendimento parcial no que se refere à articulação.

26 - SEDUR

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

- A elaboração dos planos de resíduos sólidos deverão
contemplar as indicações para as soluções técnicas em
que estão incluídas a implantação aterros sanitários,
usinas para tratamento de resíduos sólidos, coleta seletiva
e compostagem
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

19. Fortalecer a cadeia produtiva Aquicultura e pesca

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

Justificativa

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 12 - Produzir alevinos para atender
projetos sociais
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)
20. Fortalecer a cadeia produtiva da Caprino/ovinocultura

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

10 - SEAGRI

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 2 - Promover a sanidade na
agropecuária no estado por meio da ampliação
e intensificação das vigilâncias
epidemiológicas,
Meta: 1 - Realizar barreiras móveis (Blitz) nas
rodovias para fiscalização do trânsito de
animais vivos, de vegetais e seus produtos

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

sanitária para defesa agropecuária
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: 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

21. Fortalecer e apoiar continuamente a unidade de conservação da
área do Orobo.

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

22. Fortalecer o Programa Minha Casa Minha Vida, atendendo
prioritariamente os municípios com menos de vinte mil habitantes
com Construção e melhorias de unidades habitacionais

26 - SEDUR

Total
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 4 - Promover o acesso à moradia digna
na área urbana e rural, visando a redução do
déficit habitacional, priorizando os segmentos
populacionais de maior vulnerabilidade
considerando especificidade e características
locais,
Meta: 4 - Assessorar municípios baianos e

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

23. Fortalecer, consolidar e divulgar o calendário cultural do território

22 - SECULT

- A Secretaria de Cultura em parceria com seus
Representantes Territoriais já atua para o fortalecimento
da cultura nos territórios.

24. Implantar a Delegacia de Proteção à Mulher e Casa de Apoio

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território. A implantação de Casa de
Apoio não guarda vinculação com as competências da
Secretaria da Segurança Pública.

34 - SPM

- Compete a Secretaria de Segurança Pública a
implementação de Delegacias de Proteção à Mulher e
Casa de Apoio.

25. Implantar Centro de Ciência e Tecnologia

28 - SECTI

- A implantação de centro de ciência e tecnologia se
viabilizará por meio da instalação de parques tecnológicos,
nas Regiões Litoral Sul e Bacia do Rio Grande, e de
espaços compartilhados de participação e interação para a
competitividade nas Regiões Extremo Sul, Sertão do São
Francisco, Litoral Norte e Agreste Baiano, Portal do
Sertão, Vitória da Conquista, Recôncavo e Metropolitano
de Salvador.do Estado, a fim de democratizar a inovação e
produção científica e tecnológica, estimulando a
aproximação entre a sociedade e a CT&I e a produção de
conhecimento e projetos inovadores

26. Implantar Centro de Economia Solidária

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Atendimento
entidades na contratação de habitações de
interesse social

Justificativa

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)

27. Implantar Centro de Formação Escola da Terra

11 - SEC

28. Implantar esgotamento sanitário urbano e rural: rede de esgoto e
instalações sanitárias

8 - SIHS

Atendimento

Justificativa
- A Secretaria da Educação celebra um termo de
cooperação técnico financeira atendido pelo Compromisso
22 Meta 7 Iniciativa 2.

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
Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 3 - Construir módulos sanitários
domiciliares

29. Implantar formação técnica na área de elaboração de projetos e
gestão, para trabalhadores da área de cultura, esporte, lazer e
turismo.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

26 - SEDUR

- Com a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) deixou de ser atribuição da SEDUR
implantar esgotamento sanitário, restringindo sua atuação
apenas à área de resíduos sólidos.

9 - SAEB

- Atendida Parcialmente Esta proposta da escuta por
envolver a capacitação de profissionais que atuam nas
áreas de cultura, esporte, lazer e turismo, deve estar sob a
responsabilidade da SECULT, SETRE e SETUR,
respectivamente, visto que estas secretarias possuem a
expertise nesses campos de atuação. Como as
capacitações versam sobre a elaboração de projetos e
gestão, a SAEB pode oferecer o suporte técnico
necessário, disponibilizando os profissionais que atuam na
Rede de Consultores Internos com o aporte da tecnologia
de gestão denominada Metodologia Estadual de
Gerenciamento de Projetos - MGPE. Vale salientar que a
despeito da existência da Iniciativa "aprimorar a
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

11 - SEC

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

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Justificativa
capacidade de aportar tecnologias de gestão nos órgãos e
entidades", através do Compromisso "aperfeiçoar os
processos organizacionais, para melhorar a qualidade dos
serviços prestados" no Programa Gestão Participativa, que
se relaciona ao aporte de tecnologias de gestão, o que
prevalece é a formação na elaboração de projetos e
gestão potencializando a atuação dos profissionais
voltados para as áreas de cultura, esporte, lazer e turismo.
Sendo assim, opinamos para o atendimento da proposta
através: - Programa Cultura e Identidades, Compromisso
"qualificar o atendimento na área cultural proporcionando à
sociedade serviços e informações de qualidade", Meta e
Iniciativa "realizar capacitação técnica nas áreas da
memória histórica da leitura e do livro", sob
responsabilidade da SECULT; - Programa Esporte e
Lazer, Compromisso "fortalecer o sistema público de
esporte e lazer", Meta e Iniciativa "capacitar gestores
públicos de esporte e o lazer em todo Estado", sob
responsabilidade da SETRE; - Programa: Turismo,
Compromisso "fortalecer o sistema estadual de gestão do
turismo", Meta e Iniciativa "capacitar gestores públicos e
técnicos de turismo em todo o estado", sob
responsabilidade da SETUR.

- Parcialmente atendido: Programa 202 COMPROMISSO:
Preservar o patrimônio cultural propiciando o acesso ao
conhecimento e a memória, com vistas a sua
sustentabilidade e o atendimento a sua função sóciocultural, META: Realizar Atividades de Educação
Patrimonial; COMPROMISSO: Qualificar o atendimento na
área cultural proporcionando à sociedade serviços e
informações de qualidade, META: Realizar capacitação
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

30. Implantar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em
todos os Municípios do Território

14 - CASA CIVIL

31. Implantar um programa de proteção e recuperação dos rios que
compõem a bacia hidrográfica do Paraguaçu.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Atendimento

Justificativa
técnica nas áreas de memória histórica, da leitura e do
livro; Programa 203 Compromisso: Incentivar o
empreendedorismo de base tecnológica e projetos de
pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores para melhorar a competitividade empresarial,
de acordo com as vocações econômicas e as identidades
territoriais do Estado, META: Disponibilizar apoio técnico
para profissionais, empreendedores, agentes e fazedores
de cultura, visando elevar a capacidade competitiva e de
inovação no campo da economia da cultura;
COMPROMISSO: Promover a economia da cultura como
área estratégica de desenvolvimento fortalecendo
organizações e agentes que operam nas cadeias
produtivas dos segmentos culturais, META: Prestar apoio
técnico para qualificação da gestão de projetos e
empreendimentos criativos / META: Realizar eventos de
formação e qualificação nas áreas das artes e da cultura.
- A Casa Civil encontra-se em articulação com todos os
municípios dessa região do piemonte do paraguaçu, mas
até o momento não foram feitas ainda as adesões

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

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

32. Implantar unidades de processamento e beneficiamento da
produção da agricultura familiar e o extrativismo

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

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
33. Implementar medidas de recuperação e ressocialização na área
de dependência química, com implantação e ampliação do CAPS-AD
e CAPS-I e construção de um centro de reabilitação no território e
garantir atenção integral a familia.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

12 - SJDHDS

- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS AI) são
equipamentos da Rede Municipal de Saúde com cofinanciamento do Estado e Governo Federal. Importante
apontar que o CAPS AD esó é implantado em municípios
com acima de 200 mil habitantes, mas o CAPS simples
pode atender demandas de álcool e outras drogas. A
Suprad por meio de seleção pública, apoia comunidades
terapêuticas, equipamentos complementares a Rede SUS.
nessa região a SUPRAD/SJDHDS tem convênio no valor
de R$515 mil reais com a Comunidade Terapêuitca
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34. Implementar o plano territorial de saneamento básico, ligando o
urbano e rural e apoio técnico do estado para a estruturação das leis
municipais de saneamento ambiental.

35. Ofertar ATER pública para atendimento aos agricultores familiares
contínua, gratuita e qualificada; com o fortalecimento das secretarias
municipais de agricultura.

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
Ebenezzer, que oferta 30 vagas gratuitas para homens
maiores de 18 anos que tem fazem uso abusivo/nocivo de
drogas.

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: 6 - Ampliar o número de municípios
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

- Essa ação será realizada através de parceria entre o
Ministério da Saúde (incentivo financeiro), Estado
(incentivo financeiro e apoio técnico) e Município (
execução direta da ação).

26 - SEDUR

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

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

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
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

36. Priorizar a segurança publica urbana e rural dotando as
delegacias e PM de estrura e pessoal adequado ao efetivo
funcionamento.

20 - SSP

37. Promover a formação continuada dos profissionais da educação
que atuam no atendimento das pessoas com deficiencia.

11 - SEC

38. Recuperar e melhorar as estradas intermunicipais e BAs que
perpassam o território,

24 - SEINFRA

39. Regularizar ambientalmente as propriedades rurais do território
(cadastro ambiental rural), com apoio de infraestrutura e capacitação.

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Atendimento
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

Justificativa

- 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. Estão previstos recursos da ordem de
R$56,8 milhões para construção e melhoria de unidades
policiais no PPA 2016-2019.
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: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação
- Será realizada a manutenção de trechos rodoviários na
região.
Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 16 - Cadastrar propriedade de
agricultura familiar para apoiar a regularização
ambiental
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

40. Universalizar o programa luz para todos e agua para todos.

8 - SIHS

Parcial
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

- Será atendido somente o Programa Água para Todos

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

- Luz para todos é de competência de outro órgão.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 3 - Construir módulos sanitários
domiciliares

- Luz para todos é de competência de outro órgão

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

- Luz para todos é de competência de outro órgão

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 17 - Promover a universalização do

- Atendimento apenas com energia elétrica.

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41
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Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:41

Órgão(s)

Atendimento
acesso à energia elétrica em todo o meio rural,
com ênfase no semiárido,
Meta: 1 - Atender unidades consumidoras da
área rural com energia elétrica

Justificativa
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