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 Portal do Sertão

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

7100 - Portal do Sertão
1. Ampliacao do segundo grupamento de bombeiros militar ou
construcao de outra unidade para otimizacao dos servicos no
territorio portal do sertão

20 - SSP

2. Ampliar e acelerar os processos de desapropriação de terras para
fins de reforma agraria, respeitando a legislação ambiental vigente,
com assistência técnica com educação ambiental e fiscalização para
assentamentos

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

3. Ampliar e fortalecer a fiscalização dos serviços de saúde e da
aplicação dos recursos públicos na saúde.

19 - SESAB

Total
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 1 - Fortalecer as ações de vigilância à
saúde para promoção e proteção da saúde,
prevenção de doenças/agravos e controle de
riscos,
Meta: 1 - Desenvolver ações de vigilância em
saúde nos municípios, conforme resolução
Comissão Intergestora Bipartite - CIB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

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

- Várias estratégias são utilizadas pelo Estado para
fomentar a implementação do PCIH pelos hospitais, tais
como: realização de curso básico para implantação do
PCIH; encontros técnicos com as Comissões de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIHs); padronização de
indicadores básicos para monitoramento das IHs;
assessoramento técnico-científico constante das CCIHs,
sempre que demandado pelas mesmas, através de
pareceres, visitas, e-mails e telefones; inclusão de
documentos relacionados à constituição da CCIH na
relação de documentos necessários para renovação do
alvará sanitário (relatório com indicadores de IH dos
últimos três meses e realização de autoavaliação,
conforme Portaria Estadual nº 1083/01) e fiscalização dos
hospitais, cobrando a constituição da CCIH e
implementação das ações.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

4. Ampliar e fortalecer a atenção básica, articulada com a vigilância e
saúde, com ênfase na expansão e qualificação da estratégia em
saúde da família (esf).

19 - SESAB

- Cabe o município a implantação de equipes de saúde da
família, a Sesab presta apoio técnico e financeiro.

5. Ampliar e fortalecer o numero de deams e delegacias de idoso no
territorio garantido o funicionamento em tempo integral.

12 - SJDHDS

- A SUDH atuará no âmbito dessa escuta através das
iniciativas da SSP relacionadas a elaboração de
procedimentos padrão de atendimento em delegacias
comuns, considerando a descontinuidade da política de
especialização das delegacias.

20 - SSP

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

34 - SPM

- O Território de Identidade Portal do Sertão possui, no
Município de Feira de Santana, uma DEAM. Quanto à
ampliação e fortalecimento de novas DEAMs nos demais
Municípios e de Delegacias dos idosos, não faz parte da
competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres e
sim da Secretaria de Segurança Pública que é
responsável por estes equipamentos.

6. Ampliar o atendimento do samu nos municipios do territorio

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 2 - Ampliar a cobertura do SAMU 192

7. Ampliar o número de vagas, cursos e universidades públicas
priorizando a descentralização no território, aumentando a
infraestrutura de permanência e pedagógica, garantindo o acesso e
apoio aos alunos em situação de vulnerabilidade e risco social,
pessoas com deficiência, comunidades tradicional, culturas
identitarias e populações rurais.

11 - SEC

Total
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

Justificativa

- 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

Justificativa

8. Ampliar os sistemas de abastecimento de água tratada para a
produção, nas zonas rural e urbana, incluindo empreendimentos
produtivos comunitários, e aumentar o número de aguadas, represas,
açudes, barragens, poços artesianos e cisternas, com reposição
florestal dos manaciais

8 - SIHS

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: 4 - Implantar sistemas de abastecimento
de água

- Aguadas, cisternas e reposição florestal são 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: 5 - Implantar sistemas convencionais de
abastecimento de água

- Aguadas, cisternas e reposição florestal são 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

- Aguadas, cisternas e reposição florestal são 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: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

- Aguadas, cisternas e reposição florestal são de
competência de outro órgão.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

18 - SDR

Atendimento

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: 8 - Perfurar poços artesianos

- Aguadas, cisternas e reposição florestal são de
competência de outro órgão.

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
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal
- Com o Programa Água Doce, coordenado pela SEMA,
são implantados e recuperados sistemas de
dessalinização de água, ambientalmente sustentável, para
o consumo humano, na zona rural.

27 - SEMA

9. Apoiar a criação de novas cooperativas, associações e
empreedimentos solidários com apoio fiscal e capacitação de
dirigentes

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

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
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Região
Proposta da Escuta

10. Aumentar o efetivo, criar unidades e intensificar a qualificação
com enfase nas questões etnicos raciais e de genero, equipar as
polícias civil e militar e o corpo de bombeiros, garantindo a maior
presença do efetivo na zona rural.

Órgão(s)

Atendimento
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda

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

- O apoio Fiscal não é de competência da SETRE/SESOL.

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. Há previsão de recursos na ordem de
R$17,9 milhões no PPA 2016-2019 para a capacitação
policial. Há recursos previstos no PPA 2016-2019 na
ordem de R$609,0 milhões para compra de equipamentos
para as polícias.

30 - SEPROMI

- Não é função da Sepromi e sim da SSP.

11. Construir e criar escolas do campo que atendam a educação
básica (desde creche) e profissional com proposta pedagógica
contextualizada e professores com qualificação inicial e continuada
para a realidade do campo, assim como ampliação e fortalecimento
das efa`s

11 - SEC

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
no campo

-.

12. Construir escolas de ensino médio nas comunidades quilombolas
de lagoa grande e matinha dos pretos (feira de santana); e escolas de
ensino fundamental e médio nas comunidades quilombolas de

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e

-.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43
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Região
Proposta da Escuta
paus altos e gavião (antonio cardoso), garantido formação inicial e
continuada de gestores e professores nas seguintes temáticas e
modalidades: educação para relações etinico raciais, educação
escolar quilombola, educação especial

Órgão(s)

Atendimento
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 3 - Construir unidades escolares da
educação básica

Justificativa

Parcial
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

-.

30 - SEPROMI

- Função da Secretaria de Educação.

13. Construir unidades básicas de saúde nas comunidades
quilombolas de antonio cardoso, água fria e feira de santana, com
aparelhos e profissionais essenciais ao funcionamento

19 - SESAB

- Ação de responsabilidade dos municípios, sendo que
cabe aos menos, apresentar convênios juntos a esfera
estadual ou federal, pleiteando a construção de unidades.

14. Criação/ampliação de salas multifuncionais com laboratório,
internet, biblioteca, salas de ensaio e garantir o material didático, bem
como, o suporte pedagógico e técnico no ensino básico

11 - SEC

15. Criar e garantir roteiros e inventários turísticos locais a partir das
potencialidades ambientais, culturais e econômicas do território.

32 - SETUR

16. Criar dentro do nucleo territorial de educação (19) a coordenação
de educação do campo

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 1 - Prover suprimentos regulares às
unidades escolares

-.

- Trata-se de uma ação municipal

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

-.

Página: 6 de 14

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Educação Profissional
17. Criar e garantir forma de pagamento de diarias para
representanes da sociedade civil em exercicio de interesse publico.

14 - CASA CIVIL

18. Criar e instrumentalizar a copa (companhia de policia ambiental) e
um cetas.

20 - SSP

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

19. Criar modulos policiais nas comunidades rurais da bahia

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território. As ações nas comunidades
rurais podem ser prestadas por unidades volantes.

20. Criar o plano diretor de Pedra do Cavalo

8 - SIHS

- Pedra do Cavalo é de competência da SEMA, mas a
SIHS será parceira na elaboração do Plano Diretor

21. Criar um cetep cultural que auxilie a produção cultural territorial,
fomentando assim a criação, difusão e circulação de espetaculos dos
mais diversos segmentos culturais

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

22 - SECULT

22. Expandir e consolidar cursos tecnicos em escolas de ensino
médio nos pequenos municipios, ampliando e descentralizando as
vagas, principalmente para a zona rural, através de uma educação
contextualizada com concurso publico para professores das áreas
técnicas.

11 - SEC

23. Expandir os postos do sac que atenda a demanda do território
(portal do sertão), com qualificação do atendimento.

9 - SAEB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional
- Demanda não atendida Neste Território existem
atualmente dois Postos SAC em funcionamento na cidade
de Feira de Santana, e não foi prevista a implantação de
novas unidades no PPA 2016-2019.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

24. Fomentar junto as secretarias municipais de habitação ou afins
que so conceda o "habite-se" para condominios e conjuntos
habitacionais com a implantação do pojeto de capacitação de agua
de chuva

26 - SEDUR

25. Fortalecer a gestão regionalizada e descentralizada da saúde e
assistencia social, priorizando a intersetorialidade, a humanização do
atendimento, a promoção e prevenção, implementando a política de
humanização no sus e suas, capilarizando-a até os municípios

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 8 - Fortalecer a gestão do trabalho e
educação na saúde valorizando o trabalho e o
trabalhador do SUS-Ba,
Meta: 1 - Consolidar estratégias de gestão e
humanização do trabalho nas unidades de
saúde da Secretaria de Saúde da Bahia

- A SESAB está implantando estratégias para a criação de
espaços de reflexão sobre processos de trabalho à luz da
Política de Humanização a serem desenvolvidas em todas
as unidades da Rede Própria.

26. Implantar 05 viveiros de árvores nativas e adaptadas (frutíferas ou
não), com assistencia técnica, para todo o território

18 - SDR

Parcial
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

- A meta visa fomentar sistemas produtivos

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 10:43

Atendimento

Justificativa
- Foge à competência da SEDUR. Cabe às prefeituras
municipais, via secretarias competentes, emitir os
HABITE-SE dos empreendimentos habitacionais. O TI foi
contemplado com 25.649 UHs, a maioria no município de
Feira de Santana.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

27. Implantar cursos ligados ao meio ambiente, economia solidária,
consumo consciente, educação patrimonial.

11 - SEC

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: 8 - Realizar ações socioeducacionais
especiais - Proease

28. Implantar e garantir rede integrada de cuidados aos usuários e
famílias em sofrimento psiquico/mental como caps, consultório de
rua, internação hospitalar e em clinicas públicas.

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 12 - Ofertar acolhimento, cuidado e
alternativas de reinserção social para pessoas
com transtornos decorrentes do uso de
substâncias psicoativas, suas famílias e outros
grupos vulneráveis,
Meta: 1 - Qualificar profissionais que atuam no
campo do álcool, crack e outras drogas, nos
municípios com maiores índices de crimes
violentos letais intencionais da Bahia

- O atendimento será realizado através de outras metas.

Parcial
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 12 - Ofertar acolhimento, cuidado e
alternativas de reinserção social para pessoas
com transtornos decorrentes do uso de
substâncias psicoativas, suas famílias e outros
grupos vulneráveis,
Meta: 2 - Atender usuários de substâncias
psicoativas e suas famílias, nos municípios
com maiores índices de crimes violentos letais
intencionais da Bahia

- O atendimento será realizado através de outra meta
parcial.

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,

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

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

29. Implantar programa de revitalização dos mananciais do território e
conservação do solo e da água como base da sustentabilidade
produtiva da agropecuária

18 - SDR

27 - SEMA

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

Justificativa

- Não se aplica à SDR.

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

30. Implementar e fortalecer o empreendedorismo para maior
autonomia das mulheres

34 - SPM

31. Implementar políticas de enfrentamento à discriminação étnicoracial, de orientação sexual, de ordem etária e de gênero.

30 - SEPROMI

- A Serpomi já vem trabalhando nesse sentido.

32. Implementar políticas de prevenção e combate à violência
contemplando ações de segurança pública e inclusão social em
proteção dos direitos humanos e de defesa das minorias.

12 - SJDHDS

- A demanda dessa escuta já encontra-se contemplada em
Compromisso da SJDHDS no Programa Pacto pela Vida
relacionado a Câmara Setorial de Prevenção Social.

20 - SSP

- Há um compromisso no PPA (Fortalecer o sistema de
garantia de direitos, a promoção da cultura da paz e a
ampliação da Polícia Comunitária, inclusive com ações de
enfrentamento à violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade) voltado para este pleito.

33. Implementar uma política territorial de saneamento ambiental,
voltada à universalização do acesso à água e dos serviços de
esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

8 - SIHS

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 1 - Promover a inovação da gestão
estadual do saneamento básico,

- A ação de tratamento de resíduos sólidos é de
competência de outro órgão
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 8 - Elaborar planos regionais de
saneamento básico

Justificativa

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 1 - Regulamentar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº
12.932/2014)

- Com a nova estrutura do Estado, a SEDUR responde
apensas pela área de Resíduos Sólidos

- Com o Programa Água Doce, coordenado pela SEMA,
são implantados e recuperados sistemas de
dessalinização de água, ambientalmente sustentável, para
o consumo humano, na zona rural.

27 - SEMA

34. Instalar sistema público de comunicação, com expansão da rede
de fibra ótica, tv e rádio públicos territorial e internet gratuita e de
qualidade (portal do sertão);

28 - 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

35. Intensificar a instalação de sistemas produtivos, com apoio a
comercialização, incentivando a agroindustrialização, da pesca e a
aquicultura, da agricultura familiar.

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 11 - Fortalecer as câmaras setoriais,
como instrumento de planejamento,
articulação e implementação das políticas
públicas para o agronegócio baiano,
Meta: 15 - Fomentar projetos de modernização
e implantação de agroindústrias por meio da
disponibilização de máquinas e equipamentos
inovadores

- O atendimento será apenas com a expansão da rede de
fibra ótica, internet gratuita e de qualidade porque TV e
rádio não são da competência da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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: 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

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
- Demanda com foco nas atividades da Bahia Pesca e
SDR.

21 - SETRE

36. Intensificar a regularização fundiária para garantir acesso às
políticas públicas

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
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18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
agricultores familiares, povos e comunidades
tradicionais,
Meta: 2 - Regularizar propriedades em áreas
quilombolas e de fundo e fecho de pasto

Justificativa

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

37. Intensificar campanhas de prevencao ao consumo de drogas nas
escolas de educacao basica

20 - SSP

- Há um compromisso no PPA (Fortalecer o sistema de
garantia de direitos, a promoção da cultura da paz e a
ampliação da Polícia Comunitária, inclusive com ações de
enfrentamento à violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade) voltado para este pleito.

36 - SECOM

- A referida escuta social já esta contemplada na iniciativa
"Divulgar as ações de Publicidade de Utilidade Pública" e
no compromisso, propostas por esta secretaria e que
fazem parte da missão institucional da Secom.

38. Promover a mobilidade urbana em feira de santana e municípios
do território, com implantação de ciclovias e sistema territorial de
transporte, instalando a meia passagem intermunicipal para
estudantes

26 - SEDUR

39. Regionalizar os hospitais municipais de santo estevão, irará,
conceição do jacuípe e santa barbara e construção do novo hospital

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
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Parcial
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 6 - Promover a implantação do Sistema
Estadual de Mobilidade Urbana, por meio da
instituição de políticas e planos de mobilidade
urbana sustentável,
Meta: 2 - Elaborar planos de mobilidade
urbana para regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas

- Parte da proposta é de responsabilidade municipal
(sistema tarifário do transporte público - subsídio à
estudantes)

- Atendimento Parcial: A escuta será atendida em
consonância com os novos serviços que estão sendo
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
implantados, por exemplo: obra de ampliação e reforma da
Emergência do Hospital Cleriston Andrade.

40. Repavimentar e readequar as rodovias estaduais do território
destacando a duplicação e da ba 502 (feira são gonçalo conceição
da feira até br 101) e pavimentação da ba 120 (santo estevão - serra
preta);

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 2 - Restaurar rodovias

- Serão restaurados trechos no território.

41. Universalizar e qualificar os serviços de ater, com fortalecimento
das estruturas e órgãos públicos, em todos os municípios do território.

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

geral em feira de santana (sistema territorial/regional de saúde);

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:43

Página: 14 de 14

