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 do São Francisco

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

1. Financiar e apoiar a execução de programas e projetos de
revitalização das bacias hidrográficas estaduais no 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

2. Ampliar o sistema de abastecimento de água e saneamento
básico, atendendo distritos, povoados e comunidades dispersas e
isoladas.

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

Justificativa

6200 - Sertão do São Francisco

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

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

- Atendida em alguns municípios deste território

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,

- Atendida em alguns municípios deste território
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 8 - Perfurar poços artesianos

Justificativa

3. Ampliar o número de serviços e ações de atenção à saúde do
trabalhador.

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

- Parcialmente atendida. Está prevista a manutenção do
repasse financeiro, sem previsão de ampliação do
mesmo.Atualmente, está em funcionamento, no município
de Juazeiro, o Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador -CEREST, que tem gestão municipal e
atuação regional (por região de Saúde), com abrangência
que compreende os municípios do território. O Núcleo
Regional de Saúde, sediado em Juazeiro, tem um técnico
em Saúde do trabalhador para o apoio ao
desenvolvimento de ações de ST nos municípios
compreendidos no território. Em 2015, foram pactuadas
ações pactuadas em saúde do trabalhador em Oficina com
a participação dos municípios que integram o território de
identidade do Sertão do São Francisco. A Suvisa por meio
de sua Diretoria de Saúde do Trabalhador e Coordenação
da Rede presta apoio institucional aos Núcleos e Bases
Regionais de Saúde para fortalecimento das ações de
Saúde do Trabalhador no âmbito regional. No primeiro
semestre de 2016 foram organizadas nove oficinas
macrorregionias, o que corresponde a todo o território
baiano, para tratar de aspectos do planejamento e
alinhamento das ações, gestão do recurso descentralizado
pela Divast e validação do instrumento de monitoramento
(Relatório Quadrimestral, Planilha da PAS, Planilha de
prestação de contas do recurso descentralizado)

21 - SETRE

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 6 - Qualificar profissionalmente jovens
em situação de vulnerabilidade social

- Demanda a sr atendida através das ações de Saúde e
Segurança do Trabalhador.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

4. Ampliar vagas nos cursos de medicina nas universidades
estaduais.

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

5. Apoiar às comunidades tradicionais e assentamentos de reforma
agrária com oferta de assistência técnica e extensão rural pública e
de forma continuada para agricultores familiares.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 7 - Implantar serviços em
assentamentos rurais, povos e comunidades
tradicionais
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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

desenvolvimento rural
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

6. Apoiar institucionalmente às iniciativas dedicadas à preservação e
revitalização patrimônio cultural (material e imaterial)

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
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 116 - Reconhecer bens culturais da
Bahia

- 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: 3 - Preservar o patrimônio cultural
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 117 - Modernizar o Instituto do
Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da
Bahia no papel de Preservação da Patrimônio
Cultural da Bahia

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

Total
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 4 - Promover o acesso aos bens e
serviços artísticos e culturais, com vistas à sua
universalização,
Meta: 2 - Promover realização e apoio de

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Página: 4 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

eventos e atividades culturais
Total
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 4 - Promover o acesso aos bens e
serviços artísticos e culturais, com vistas à sua
universalização,
Meta: 37 - Promover modernizaçao e
funcionamento de espaços culturais
7. Apoiar o desenvolvimento das cadeias produtivas (piscicultura,
apicultura, turismo,entre outras) investindo em equipamentos (centros
de beneficiamento e processamento, tanques-rede) e ampliando o
investimento nas famílias produtoras, com foco na agricultura familiar
e nas micro e pequenas empresas.

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 9 - Fomentar a ampliação da biomassa
energética a fim de viabilizar a produção de
biocombustíveis, biogás, briquetes e pellets.,
Meta: 10 - Implantar indústrias de produção de
biodiesel à base de rejeitos do processamento
de pescado
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 10 - Distribuir equipamentos e petrechos
de pesca
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
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Página: 5 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

8. Apoiar os municípios na criação de conselhos municipais de
segurança alimentar e nutricional.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 13 - Requalificar as instalações
produtivas de fomento à pesca e aquicultura
no Estado

Justificativa

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

19 - SESAB

Total
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 5 - Promover o acesso ao direito
humano à alimentação adequada e saudável e
a segurança alimentar e nutricional às famílias
em situação de vulnerabilidade e risco social,
Meta: 16 - Apoiar municípios para a
implementação da Política Estadual de
Alimentação e Nutrição da Bahia -PEAN-BA e
Política Estadual de Segurança Alimentar PESAN ¿ BA

- A ação de Apoio aos municípios no que se refere a
política estadual de alimentação e nutrição bem como a
política de segurança alimentar estão contempladas no
PPA 2016-2019.

29 - SERIN

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 7 - Promover a participação da
comunidade cultural e da sociedade em geral
nas políticas de cultura, fortalecendo a
institucionalidade do segmento e as instâncias
de consulta, controle e participação social,
Meta: 13 - Apoiar municipios na criação e
fortalecimento de Conselhos Municipais de
Cultura

- 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

Justificativa

9. Aquisição de equipamentos para o Hospital Regional de Juazeiro.

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: 15 - Aparelhar unidades de saúde

- Plano de Atenção as Urgências - RUE, aprovado em
Resolução CIB 368/2013 e encaminhado para o MS em
10/12/2013.

10. Aumentar financiamento estadual para Equipes de Saúde da
Família.

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

- Está previsto a manutenção do repasse financeiro, sem
previsão de ampliação do mesmo.

11. Capacitar e apoiar os integrantes das organizações e entidades
que compoe os diversos conselhos municipais para o efetivo
acompanhamento e avalição dos planos nacional, estadual e
municipais de educação no âmbito das políticas públicas do território.

29 - SERIN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 18 - Aprimorar o intercâmbio e a
articulação com os demais entes federativos, o
dialogo social e a participação popular nas
ações governamentais,
Meta: 2 - Promover encontros de articulação
oferecendo suporte técnico-político nos
diálogos e escutas sociais nos territórios de
identidade, assegurando o caráter democrático
na elaboração e implementação das políticas
públicas

- A SERIN apenas presta apoio as ações institucionais dos
Conselhos.

12. Construir adutoras para o desenvolvimento da agropecuária.

8 - SIHS

13. Construir conjuntos habitacionais populares, com infraestrutura
básica.

26 - SEDUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

- Programa 213, compromisso 7, meta 15. Construção de
uma adutora prevista em Uauá
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

14. Construir barragens e açudes no território do Sertão do São
Francisco.

8 - SIHS

- Não há barragens prevista para o território. Construção
de açudes são competência de outro Órgão.

15. Construir, ampliar e equipar as unidades Básicas de Saúde.

19 - SESAB

- Cabe ao gestor municipal pleitear convênios junto as
esfera estadual ou federal, com objetivo de ampliar os
serviços de saúde.

16. Criar curso de engenharia de pesca na Universidade Estadual do
Território.

11 - SEC

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

-.

17. Criar editais estaduais para construção de bibliotecas nos
municípios do Território do Sertão do São Francisco

22 - SECULT

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 10 - Ampliar o investimento em cultura
consolidando e aperfeiçoando os mecanismos
de financiamento com o objetivo de
democratizar o acesso e contemplar diferentes
expressões artístico-culturais,
Meta: 2 - Implementar o Sistema de Fomento
e Financiamento à Cultura

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

18. Disponibilizar recursos para transporte escolar dos alunos da
rede estadual.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 11 - Ofertar transporte escolar para os
estudantes da rede estadual nos municípios

19. Elaborar o guia cultural do Território Sertão do São Francisco.

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Atendimento

Justificativa

- No PPA 2016-2019 a Secretaria de Cultura priorizou
produzir conteúdo sobre a Cultura na Bahia, de forma
geral.

Página: 8 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

20. Estruturar uma política de produção de sementes crioulas.

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

21. Fomentar a educação ambiental de forma contextualizada ao
bioma caatinga, bem como promover a sua revitalização através do
programa de recuperação da caatinga e criação de unidades de
conservação ambiental em parceria com comunidades tradicionais e
outros segmentos.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 10 - Fortalecer a governança ambiental
e participativa nas bacias, unidades de
conservação, territórios e colegiados
estaduais,
Meta: 11 - Realizar ações de educação
ambiental nos colegiados territoriais e
colegiados ambientais

22. Formar, capacitar e qualificar as pessoas para a atividade
agropecuária e organização para comercialização (crédito, produção,
beneficiamento, armazenamento e comercialização)

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

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47
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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: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
23. Garantir a formação continuada de educadores a partir da
proposta de educação contextualizada.

11 - SEC

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

24. Identificar previamente terras públicas,de comunidades e de
povos tradicionais e reordenamento agrária para Regularização
fundiária e titulação da terra

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 10:47
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- Ação que a Sepromi vem desempenhando em
articulação com a SDR.

30 - SEPROMI

25. Implantar unidades produtivas e de beneficiamento no território
como: Casa de Mel, Farinha, Peixe, Frutas, Leite,
caprinos,ovinos(pequenos abatedouros)

10 - SEAGRI

Justificativa

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
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
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 13 - Requalificar as instalações
produtivas de fomento à pesca e aquicultura
no Estado

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar
26. Implantar centro de zoonoses regional.

19 - SESAB

27. Implantar Centros Digitais de Cidadania na zona rural.

28 - SECTI

28. Implantar e apoiar centro de atendimento e recuperação para
usuários e dependentes de substâncias psicoativas.

12 - SJDHDS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

- Não existe programação estadual para implantação de
centro de controle de zoonose. Ressaltamos que esta
politica é gerenciada pelo MS/SVS de responsabilidade
municipal.
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
Inclusão Sociodigital - PISD
- A SJDHDS apoia as organizações da Sociedade Civil,
caracterizadas como Comunidade Terapêutica
anualmente, por meio de Chamamento Público. Nesse ano
de 2016 na região do Médio Sudoeste da Bahia

Página: 12 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

29. Implantar e apoiar escolas técnicas no território voltadas para a
vocação socioeconômica e ambiental.

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
infelizmente não teve nehuma OSC que se candidatasse
para a seleção.

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, está
prevista a implantação de CAPS AD III Regional, sediado
em Juazeiro. 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)

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
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional

27 - SEMA
30. Implantar e estruturar um centro de oncologia no âmbito do TSSF
para atendimento e tratamento especializado aos pacientes, evitando
deslocamentos frequentes, despesas excessivas aos municípios e
sobrecarga da rede hospitalar em Salvador.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

19 - SESAB

- Não é atribuição da Sema.
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

- O atendimento dessa demanda refere-se a ampliação de
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON
no município de Juazeiro.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Saúde
31. Implantar programa de bolsa auxílio para os trabalhadores rurais
assalariados no período da entressafra

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

21 - SETRE

- Demanda com foco nas atividades da SDR

32. Implantar rede de alta complexidade em neurologia, ortopedia e
oncologia.

19 - SESAB

- A Unacon de Juazeiro foi implantada, com referência às
especialidades de neurologia e traumaortopedia ficou
pactuado junto ao Ministério da Saúde, para este território,
no município de Petrolina - PE.

33. Implantar sistema hidroviário, portos e atracadouros, para sentosé, remanso, pilão arcado, sobradinho, casa nova, curaçá, juazeiro e
canudos.

24 - SEINFRA

- Não foi programado por insuficiência de recursos.

34. Implantar tanques - redes na Barragem de Cocorobo, Pinhões e
Sobradinho.

10 - SEAGRI

- O Programa 216, Compromisso 14, possui meta que
contempla a implantação de 06 unidades produtivas de
aquicultura no território do Sertão do São Francisco.

35. Implantar UTI Neonatal.

19 - SESAB

- O Plano da Rede Cegonha foi aprovado em Resolução
CIB 318/2011 e aprovado pelo MS em Portaria PT/MS
2448/2012.

36. Incentivar a expansão do programa PROJOVEM Trilha.(serviço
de convivência e fortalecimento do vínculo)

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

21 - SETRE

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.
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Região
Proposta da Escuta

37. Incentivar programa de hortas orgânicas nas escolas públicas.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Órgão(s)

11 - SEC

Atendimento
profissional,
Meta: 1 - Inserir trabalhadores no mundo do
trabalho em atividade formal e remunerada

Justificativa

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 6 - Qualificar profissionalmente jovens
em situação de vulnerabilidade social

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

Parcial
Prog: 208 - Bahia Trabalho Decente,
Comp: 7 - Fortalecer ações de emprego,
trabalho e renda ampliando a rede de serviços
e promovendo ações de qualificação social e
profissional,
Meta: 7 - Qualificar pessoas em situação de
vulnerabilidade social e em situação de
desemprego, que buscam colocação no
mercado de trabalho com foco nos grandes
empreendimentos públicos e privados

- Atendimento através dos programas TRILHA e
QUALIFICA BAHIA.

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 5 - Promover a qualificação social e
profissional de trabalhadores (as) e jovens em
situação de insegurança alimentar e
nutricional,
Meta: 1 - Qualificar jovens em situação de
insegurança alimentar e nutricional

- Atendimento através do programa TRILHA.

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
educação básica na rede estadual,
Meta: 8 - Realizar ações socioeducacionais
especiais - Proease

Justificativa

38. Intervenção do Estado na definição do georeferenciamento da
poligonal do entorno do Lago do Sobradinho que está e/ou deveria
estar sob o domínio da Uniao

27 - SEMA

Parcial
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

- A Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do
Sobradinho foi criada pelo Estado da Bahia, sua poligonal
está georeferenciada. A CHESF faz a gestão
compartilhada do Lago

39. Investir em segurança pública (aumentar e qualificar o efetivo,
melhorar a infraestrutura para fiscalização de fronteiras e
deslocamento: viaturas e estradas); prevenção ao uso, combate ao
tráfico e tratamento ao usuário de drogas.

12 - SJDHDS

- A SUPRAD/SJDHDS desenvolve projetos de prevenção
e tratamento de pessoas que fazem uso de drogas. O
combate ao tráfico e as demandas relacionadas a
segurança pública é desenvolvido pela Secretaria Estadual
de Segurança Pública.

20 - SSP

- 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. Há ações previstas para
todos os pleitos apontados pelo Território.

40. Ofertar de forma regular os medicamentos da atenção básica
para hipertensos e diabéticos, bloqueador solar para albinos e
ampliação do programa de medicamento em casa.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 6 - Fortalecer a gestão da assistência
farmacêutica assegurando o acesso aos
medicamentos e apoiando a produção de
insumos estratégicos para a saúde,
Meta: 1 - Atender os municípios,
trimestralmente, com o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.

41. Plano de Manejo das áreas de Fundo de Pasto e Assentamentos
de RA.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

- O Estado fornece medicamentos da farmácia básica
conforme especificado na Res. CIB 49/2015. Os
quantitativos são fornecidos conforme consumo médio
declarado pelo farmacêutico municipal. O financiamento
de medicamentos é tripartite, envolvendo a participação de
União, Estado e municípios. Quanto à oferta do
bloqueador solar, foi descontinuada em decorrência da
suspensão do Programa Medicamento em Casa pelo
COSEMS.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

42. Realizar concurso para coordenadores pedagógicos, servidores
das áreas administrativa e de apoio e bibliotecários

11 - SEC

43. Recuperar e construir estradas estaduais como as Bas 210, 220,
120 e entre outras

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:47

Atendimento
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

Justificativa

- Existem 4 processos. 1 em andamento (REDA
0200150187280-6145) 3 aguardando SAEB aprovar com
previsão de 7.131 vagas
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 da BA.210.

Página: 17 de 17

