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 Sertão Produtivo

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

1. Ampliar a estrutura física e equipamentos dos hospitais de média e
alta complexidade do território.

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: 7 - Implantar Unidades de Assistência
de Alta complexidade em Oncologia
(UNACON)

- O atendimento dessa demanda refere-se a implantação
de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia UNACON no município de Caetite.

2. Ampliar a oferta de educação profissional para os diversos
municípios do território, ofertando cursos de acordo com as vocações
e necessidades territoriais.

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

3. Ampliar as ações para o cadastramento ambietal rural para atender
os agricultores familiares do território.

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: 6 - Ofertar apoio técnico aos serviços de
legalização ambiental

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 16 - Cadastrar propriedade de

6500 - Sertão Produtivo

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
agricultura familiar para apoiar a regularização
ambiental

Justificativa

4. Ampliar e implantar UTI neonatal, pediátrica e adulto nos hospitais
do território.

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

- Firmados convênios com o município de Brumado para
construção de Módulo de UTI no Hospital Professor
Magalhães Neto e Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para o Módulo de UTI Neonatal do Hospital
Professor José Magalhães Neto.

5. Ampliar leitos hospitalares equipados com apoio diagnóstico e
reestruturação dos hospitais de pequeno porte.

19 - SESAB

- Não tem previsão de reestruturação dos HPP.

6. Ampliar o departamento de polícia técnica no território, construir
cadeias públicas, ampliar os efetivos das polícias nos municípios,
qualificando-os e equipando-os adequadamente.

20 - SSP

- O Governo do Estado está envidando esforço para dotar
as Unidades de Polícia de melhores condições de
atendimento à população e de ampliação do efetivo policial
em todos os Territórios de Identidade. A construção de
cadeias públicas não é de competência da SSP.

7. Apoiar a capacitação dos produtores e assistência técnica
continuada.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

35 - SEAP

Total
Prog: 205 - Pacto pela Vida,
Comp: 1 - Dotar o sistema penitenciário de
infraestrutura física capaz de atender às
necessidades das pessoas privadas de
liberdade, humanizando o sistema,
Meta: 1 - Criar vagas carcerárias

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

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
8. Apoiar a estruturação de pólos para pesquisa, produção e
formação de banco de sementes crioulas e preservação genética da
pequena criação no território sertão produtivo.

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

9. Apoiar projetos e programas voltados às comunidades tradicionais,
especialmente quilombolas, no território;

30 - SEPROMI

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 4 - Promover acesso a terra e
permanência nos territórios tradicionais dos
povos e comunidades tradicionais,
Meta: 2 - Realizar mapeamentos de povos e
comunidades tradicionais

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

10. Aumentar o incentivo financeiro estadual para ampliação da rede
de exames para alta e média complexidade.

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: 7 - Implantar Unidades de Assistência
de Alta complexidade em Oncologia
(UNACON)

- O atendimento dessa demanda refere-se a implantação
de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia UNACON no município de Caetite.

11. Capacitar e informar os agricultores e suas organizações na
prática da comercialização e acesso a políticas publicas de
fortalecimento da agricultura familiar, inclusive por meio do
cooperativismo, associativismo e da economia solidária.

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

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 2 - Promover a formação, a inovação
tecnológica e a cultura do cooperativismo e do
associativismo,
Meta: 9 - Formar empreendedores através de
ações de educação popular, nos espaços
formais e não formais, ampliando a difusão da
cultura do Cooperativismo e da economia
solidária

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

12. Construção de viveiros de mudas nativas, visando a revegetação
de áreas degradadas.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

13. Criar e regulamentar a Lei estadual de convivência com o
semiárido.

14 - CASA CIVIL

- O projeto de Lei foi construído através de escutas sociais
e a Lei elaborada conjuntamente com representantes da
sociedade civil organizada, a qual se encontra em
tramitação na Assembleia Legislativa

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

14. Criar o fundo estadual da agricultura familiar.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

15. Criar, ampliar e fomentar a implantação de sistemas de produção
de energia alternativa no meio rural em todos os municípios do
território.

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

16. Desenvolver ações educacionais e culturais, visando diminuir
impactos ambientais nas proximidades de áreas dos
empreendimentos de extração energética.

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

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 3 - Preservar o patrimônio cultural
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

Atendimento
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

Justificativa

- A implantação de geração alternativa depende de
decisão do empresário diante das oportunidades de venda
da energia produzida, assim como, das características da
região em dispor da energia primária (vento, sol,
biomassa, etc.)

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

Órgão(s)

Atendimento
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 72 - Realizar atividades de educação
patrimonial

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 6 - Realizar ações de educação
ambiental para promover a democratização
dos conhecimentos e informações
socioambientais

17. Desenvolver parceria com as instituições de nível superior para
implantação de cursos superiores pelo PRONERA

11 - SEC

Parcial
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

18. Desenvolver política pública educacional com o intuito de
propiciar a permanência das pessoas no campo, principalmente os
jovens e educação contextualizada no campo e para o campo.

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: 7 - Atender às demandas da educação
no campo

19. Desenvolver programas de inclusão de jovens: formação,
geração, ocupação e renda, acesso aos meios de produção e
construção de agroindústrias regulamentadas de acordo com a
legislação vigente.

12 - SJDHDS

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

Justificativa

-.

- As políticas para a juventude rural são executadas pela
SDR.

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

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
21 - SETRE

20. Destinar espaços nos municípios do território para a coleta de
resíduos sólidos.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

26 - SEDUR

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

- Será atendido apenas o seguimento da economia
solidária, não sendo atribuição da SETRE/SESOL o
atendimento aos outros segmentos citados na escuta.

- Competência municipal.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

21. Estruturar os hospitais regionais para ampliar a oferta de serviços
de alta e média complexidade nas áreas de ortotrauma, oftalmologia,
hemodinâmica, oncologia e imagens.

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: 7 - Implantar Unidades de Assistência
de Alta complexidade em Oncologia
(UNACON)

- O atendimento dessa demanda refere-se a implantação
de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia UNACON no município de Caetite.

22. Fomentar a certificação da produção da agricultura familiar com
selos de produtos agroecológicos, orgânicos e sociais.

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: 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

23. Garantir distribuição de medicamentos da farmácia básica,
medicamentos de alta complexidade e de saúde mental.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

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,

- A distribuição de medicamentos do componente Básico
da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade dos
municípios através do atendimento nas unidades de
saúde. sendo o financiamento de responsabilidade da
União, dos Estados, e dos Municípios.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
trimestralmente, com o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

Justificativa

24. Garantir educação permanente para os profissionais de saúde,
incluindo formação de 100% dos agentes comunitários de saúde e de
controle de endemias.

19 - SESAB

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 em parceria Estado e
Município, caberá ao Estado o apoio técnico e financeiro, e
ao Município a execução direta da ação

25. Garantir o apoio técnico institucional aos municípios, através da
manutenção das 31 bases regionais de saúde (antigas DIRES).

19 - SESAB

- A Suvisa manteve apoio técnico, institucional e financeiro
aos Núcleos e respectivas Bases Regionais de Saúde,
com vistas a garantir a realização das ações de vigilância
em saúde em todos os municípios baianos, a exemplo das
ações de vacinação e de enfrentamento das recentes
epidemias, como zika vírus e influenza (H1N1). Nos
últimos anos, inclusive, vem sendo realizados
planejamentos e avaliações de maneira integrada com os
Núcleos e Bases regionais, que são as instâncias de
gestão regionalizada da Sesab.

26. Implantar a delegacia da mulher para atender as demandas
territoriais

20 - SSP

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

34 - SPM

- Compete a Secretaria de Segurança Pública a
implementação de Delegacias da Mulher para atender as
demandas territoriais.

19 - SESAB

- A Diretoria de Vigilância de Saúde do Trabalhador(a)
coordena no âmbito estadual a Política de Saúde do
Trabalhador. Existe uma Rede estadual conformada com
os CEREST's e as instãncias regionais de saúde. Há um
(a) técnico de referência em Saúde do Trabalhador nas
Bases Operacionais de Brumado e Guanambi. Não há
CEREST nas regiões de saúde que abranja os municípios
do território. A implantação de CEREST em todas as
regiões de saúde foi proposta aprovada nas 4ª
Conferências Estadual e Nacional de Saúde do

27. Implantar as políticas voltadas para a saúde do trabalhador
através do centro de referência da saúde do trabalhador (CEREST).

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

28. Implantar centrais de comercialização dos produtos oriundos da
agricultura familiar e da economia solidária, garantindo a autogestão
e a organização em rede.

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: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

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

29. Implantar centros de referência para usuários de substâncias
psicoativas, crianças e adolescentes.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

12 - SJDHDS

Justificativa
Trabalhador (4ª CEST), em 2014. Encontra-se, desde
2013, no Ministério da Saúde processo para habilitação de
um CEREST em Caetité, aprovado pela CIB-BA, que, se
implantado, abrangerá os municípios da Região de Saúde
Guanambi. Até então, a Sesab não obteve resposta do
MS.

- A comercialização será estimulada através de circuitos
de feiras e não pela implantação de uma central de
distribuição

- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS AI) são
equipamentos da Rede Municipal de Saúde com cofinanciamento do Estado e Governo Federal. A Suprad por
meio de seleção pública, apoia comunidades terapêuticas,
equipamentos complementares a Rede SUS.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

19 - SESAB

Total
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)

- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial, esta
prevista a implantação de CAPS AD III Regional sediado
em Brumado. Esta ação será realizada por meio de
parceria entre o Ministério da Saúde (incentivo financeiro),
estado (apoio técnico) e o município (execução direta da
ação).

30. Implantar cursos (ou campus) universitários voltados para o
campo (zootecnia, agronomia, medicina veterinária, etc.), no território.

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

31. Implantar e fortalecer as infraestruturas existentes para o
beneficiamento e melhoramento dos produtos advindos das cadeias
produtivas, de acordo com as vocações do território.

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
mercados nacional e internacional.,
Meta: 15 - Distribuir kit´s de inseminação
artificial
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 11 - Implantar unidades de
processamento e beneficiamento da produção
aquícola e pesqueira
- Acreditamos que esta proposta pode ser parcialmente
atendida com a meta 5 - Implantar infraestrutura para
produção, beneficiamento e comercialização da agricultura
familiar, de responsabilidade da SDR, do compromisso 7,
do programa 206 - Desenvolvimento Rural Sustentável.

15 - SDE

32. Implantar sistemas de esgotamento sanitário com estação de
tratamento e aterro sanitário, com coleta seletiva, compostagem de
resíduos nos municípios do Sertão Produtivo;

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

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: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

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

- As ações de resíduos e coleta seletiva são de
competência de outro órgão

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,

- 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. O
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 4 - Elaborar estudos na área de
Resíduos Sólidos

Justificativa
Programa Pró Catador está sendo conduzido pela SETRE,
que desenvolve ações diretamente com catadores,
associações e cooperativas de reciclagem.

33. Implementar ações de promoção, proteção e prevenção à saúde
da população, visando fortalecer o SUS.

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

- Essa proposta já está contemplada no compromisso da
SUVISA no PPA 2015-2019. ""COMPROMISSO:
Fortalecer as ações de Vigilância à saúde para promoção
e proteção da saúde, prevenção de doenças/agravos e
controle de riscos, no âmbito do SUS-BA"".

34. Implementar o sistema de pagamento por serviços ambientais
PSA, para incentivar a preservação ambiental.

27 - SEMA

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 12 - Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável da agricultura
familiar, povos e comunidades tradicionais,
assentados da reforma agrária, garantindo a
transição agroecológica,
Meta: 2 - Implementar programa de
pagamento por serviços ambientais

- A Sema é responsável pela Implementação da Política
Estadual de Pagamento por Serviço Ambiental.

35. Investir em pequenas barragens, com comportas ou outro
dispositivo que evite o assoreamento delas, e cisternas para o uso
humano e animal.

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: 1 - Construir barragens

- Barragem Médio Rio de Contas e Cristolândia. Cisterna 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,

- Barragem Médio Rio de Contas e Cristolândia

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

36. Investir em tecnologias de captação de água de chuva para
convivência com o semiárido, observando os aspectos técnicos e
sustentáveis.

8 - SIHS

18 - SDR

Atendimento
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 2 - Ampliar barragens

Justificativa

- No momento a SIHS não está investindo nestas
tecnologias, devido a estiagem. Existe um projeto de
captação de água de chuva em escolas públicas
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: 2 - Implementar tecnologias sociais para
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

37. Melhorar e agilizar o atendimento ao público dos serviços
prestados nos cartórios das comarcas jurídicas do território.

4 - TJ

38. Promover e fomentar o intercâmbio entre os municípios do
território proporcionando a exposição e comercialização de produtos
da agricultura familiar estimulando a economia solidária e valorizando
a cultura popular territorial

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da

- A meta visa a promoção dos produtos da agricultura
familiar
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Região
Proposta da Escuta

39. Revitalizar, com urgência, as bacias hidrográficas do território.

40. Universalizar os serviços de abastecimento de água tratada e
para produção, para a zona rural e urbana, garantindo a ampliação do
programa água para todos.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

Órgão(s)

Atendimento
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

21 - SETRE

Total
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

Justificativa

- Não é atribuição da Secretaria revitalizar bacias
hidrográficas.

24 - SEINFRA

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

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: 1 - Construir barragens
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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: 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,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água
18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:48

Parcial
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

- A meta visa a implantação de sistema de saneamento
rural
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