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 sisal

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

8 - SIHS

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 1 - Promover a inovação da gestão
estadual do saneamento básico,
Meta: 8 - Elaborar planos regionais de
saneamento básico

Justificativa

5600 - Sisal
1. Ampliar a acessoria de construção do planos de saneamento
básico para os municipios com mais 50 mil habitantes (esgotamento
sanitário, tratamento de resíduos sólidos e abastecimento de água)
em todos os municípios do Território, garantindo a construção de
santários para as familias que receberam cisternas.

26 - SEDUR

2. Ampliar o contigente policial, reequipando os batalhões,
fortalecendo a presença do estado no combate ao crime e no socorro
civil com uma brigada de bombeiros territorial.

20 - SSP

3. Ampliar o progama Luz Para Todos e expandir a rede de energia
elétrica nas áreas industriais, com qualidade adequada.

24 - SEINFRA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

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

- Atendida somente as áreas de esgotamento e
abastecimento de água.

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

- Com a nova estrutura do Estado, a SEDUR ficou
responsável apenas pelas ações de resíduos sólidos

- 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.
Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o

- Atendimento referente à expansão da rede de energia
elétrica para indústria. A proposta envolvendo o Programa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Desenvolvimento,
Comp: 9 - Articular junto aos agentes do setor
elétrico as expansões e reforços dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia
elétrica para assegurar a oferta e permitir a
conexão com novas usinas geradoras, com
ênfase para fontes renováveis,
Meta: 1 - Expandir o sistema de transmissão e
distribuição de energia elétrica com vistas a
atender as demandas por energia e o
escoamento da geração

Justificativa
Luz para Todos será atendida no Compromisso 17 do
Programa 206

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 17 - Promover a universalização do
acesso à energia elétrica em todo o meio rural,
com ênfase no semiárido,
Meta: 1 - Atender unidades consumidoras da
área rural com energia elétrica

- Atendimento referente à eletrificação rural. A proposta
envolvendo atendimeto à indústria será atendida pelo
Compromisso 09 do Programa 204

4. Consolidar a politica de Educação Profissional, transformando a
Superintendencia em Instituto, realizando concurso públicos,
fortalecendo e implantando CETEPS, EFAS e CEEPS, ampliando
unidades compartilhadas

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

-.

5. Construir e manter as rodovias e estradas que interligam os 20
municipios do território e conceder subsídios para manutenção de
estradas vicinais, alem de equipar os consorcios com infraestrutura
para manutenção e revitalização das estradas vicinais.

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: 5 - Ampliar a quantidade de programas
executados por meio de consórcios públicos

- Atendimento parcial no que se refere à articulação.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10
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Região
Proposta da Escuta

6. Construir novos unidades escolares do ensino médio para atender
as demandas do territorio.

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

- Está prevista a Manutenção da malha rodoviária no
território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 1 - Prover suprimentos regulares às
unidades escolares
Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 3 - Construir unidades escolares da
educação básica

7. Criar a casa de acolhimento para crianças e adolescentes em
situação de risco.

12 - SJDHDS

- Existem Serviços municipais de Acolhimento
cofinanciados.

8. Criar de um centro regional para tratamento de dependentes
químicos.

19 - SESAB

- A efetivação da proposta depende de iniciativa dos
gestores municipais, a implantação do Serviço dependerá
da aprovação da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS
pelo Ministerio da Saúde, o que inclusive já existe
Resolução CIB Nº 404/2013 e encaminhamento da
proposta para o MS.

9. Criar núcleo da SEPROMI no território e Criar um Conselho
Territorial de Desenvolvimento das comunidades negras, utilizando
este espaço como norteador para a recepção e disseminação das
politicas publicas voltadas às diversas áreas.

30 - SEPROMI

- A criação de nucleos da SEPROMI nos territórios não
está prevista. Entretanto temos metas especificas no PPA
para criação de organismo de promoção da igualdade
racial nos municípios do estado.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

10. Criar um fundo estadual para fortalecer as Secretarias Municipais
de Agricultura, com fiscalização e acompanhamento efetivos.

10 - SEAGRI

11. Desenvolver as cadeias produtivas territoriais (Sisal,
ovinocaprinocultura, mandiocultura, apicultura, fruticultura, do leite e
das culturas de subsistência - feijão e milho. Inclusive com
Implantação de fábricas de produtos e co-produtos da mandioca, com
gestão cooperativista.

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: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais

12. Distribuir terras através do crédito fundiário e da reforma agrária
para 15 mil agricultores familiares. Transformar em autarquia a CDA e
realizar parcerias com: DFDA, SEPROMI, INCRA e os municípios
para promover a discriminatória e regularização fundiária das terras
publicas, devolutas, das comunidades tradicionais, da agricultura
familiar e fundo de pasto.

18 - SDR

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 14 - Promover o acesso à terra para
assentamento de famílias de trabalhadores
rurais,
Meta: 1 - Realizar assentamento de família de
trabalhadores rurais, sem terra ou
minifundiários

- realizar assentamento

Parcial
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

- A meta não comporta distribuição de terra

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural

- A meta não diz respeito à entrega de terras

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Atendimento

Justificativa
- Não é de responsabilidade da SEAGRI.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

Justificativa

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

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 4 - Atender famílias com discriminatória
em áreas urbanas e suburbanas

- Este não é o foco principal da Sepromi. Entretanto
realizamos um conjunto de ações diante do Governo do
Estado e Órgãos Federais no sentido de apoiar as
Comunidades Tradicionais diante da demanda.

30 - SEPROMI

13. Elaborar e executar programas de formação inicial e continuada
na pespectiva da historia e cultura afrobrasileira da lei 10.639/2003,
voltada para todos os profissionais de educação.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

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,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação

Justificativa

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: 4 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a temática afro-brasileira e
indígena
- Não só a articulação como iniciativas direta da Sepromi
estão sendo realizadas nesse sentido.

30 - SEPROMI

14. Fomentar e custear a politica de desenvolvimento territorial do
Sisal.

17 - SEPLAN

Total
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 1 - Prestar suporte administrativo,
técnico e financeiro ao Conselho Estadual de
Desenvolvimento Territorial - CEDETER
Total
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 2 - Prestar suporte administrativo,
técnico e financeiro aos Colegiados Territoriais
de Desenvolvimento Sustentável - CODETER

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

15. Formar educomunicadores para atuarem em comunicação nas
escolas públicas e comunicadores no Território.

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

16. Fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária,
universalizando a assistência técnica de forma continuada,
planejando a cadeia produtiva e fortalecer a produção,
comercialização. Adotar o Cooperativismo como estratégia de
desenvolvimento para a geração de trabalho e renda, inclusão social
e superação da pobreza.

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: 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: 4 - Implantar empreendimentos
solidários da agricultura familiar
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 11:10
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

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
17. Fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária,
universalizando a assistência técnica de forma continuada,
planejando a cadeia produtiva e fortalecer a produção,
comercialização. Adotar o Cooperativismo como estratégia de
desenvolvimento para a geração de trabalho e renda, inclusão social
e superação da pobreza

21 - SETRE

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

18. Fortalecer as escolas públicas implantando salas multifuncionais,
laboratórios de pesquisa, de comunicação, e ações para inclusão
sócio-digital, garantindo concomitantimente capacitação dos
profissionais que atuarão nesses espaços.

11 - SEC

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 4 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação básica
28 - SECTI

Parcial
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

19. Fortalecer as politicas educacionais voltadas para as polpulações
do campo e assentamentos, articulando a expanção do Pronera,
EFAS, Projovem Saberes da Terra, Projovem Campo, Pronatec,
Proeja.

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

20. Fortalecer o extrativismo sustentavel não madeireiro com enfase
ao umbu, licuri e maracujá de boi.

10 - SEAGRI

21. Fortalecer os consórcios públicos intermunicipais como
executores de políticas públicas mediante o apoio técnico e a
liberação de recursos para investimento.

17 - SEPLAN

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

- O atendimento será através de ações para inclusão
sociodigital por meio dos Centros Digitais de Cidadania
(CDC)

- Ação afeta à SDR e SEMA

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: 3 - Prestar suporte técnico e

- A Seplan não aporta recursos para investimentos.
Atendimento parcial no apoio técnico
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
capacitação para a gestão de consórcios
públicos

Justificativa

22. Fortalecer os empreedimentos de economia solidaria, atraves da
publicação de editais especificos com foco na gestao, capacitação,
formação de capital de giro, infraestrutura e construção de
agroindustrias de acordo com as cadeias produtivas do território

21 - SETRE

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

- Fortalecimento da cadeia produtiva e da comercialização,
sem atendimento à demanda relacionada às
agroindústrias.

23. Fortalecer os empreedimentos de economia solidaria, atraves da
publicação de editais especificos com foco na gestao, capacitação,
formação de capital de giro, infraestrutura e construção de
agroindustrias de acordo com as cadeias produtivas do território.

10 - SEAGRI

18 - SDR

24. Implantar Centro Territorial de Cultura e garantir implantação dos
centros municipais.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

22 - SECULT

- Essas ações são desenvolvidas pela SETRE e 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
- A Secretaria de Cultura não tem condição de atender
essa demanda até 2019. A implantação de Centros
Municipais é de responsabilidade dos municípios.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

25. Implantar a UFNB Universidade Federal do Nordeste da Bahia e
Ampliar o número de campus da UNEB, criando cursos adequados a
vocação do território, garantindo a construção de residências
estudantis e restaurantes universitários em todos os campis

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 10 - Promover a modernização e
ampliação da infraestrutura das universidades
estaduais, observando parâmetros técnicos,
Meta: 2 - Ampliar unidades universitárias

-.

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

- Proposta de ampliação na oferta de cursos nas
Universidades Estaduais

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 10 - Assegurar o funcionamento regular
das unidades de educação profissional e suas
atividades curriculares

-.

26. Implantar ações de reestruturação fisica, bem como de
assistencia estudantil para pemanência dos estudantes de cursos
técnicos nos CETEPS, CEEP e nas EFAS.

11 - SEC

27. Implantar Delegacias de Defesa da Mulher e garantir a
contratação de Delegados(as) de Carreira para atuação nos
municípios do Território.

9 - SAEB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

- Esta proposta foi atendida parcialmente, ao serem
incluídas Iniciativas que contemplam a demanda, e
constitui-se em um assunto afeto à pasta da Secretaria da
Segurança Pública - SSP, com o apoio da Secretaria de
Políticas para as Mulheres - SPM. Assim sendo, cabe à
SSP acolher essa demanda com vistas ao seu melhor
atendimento, através do Programa Pacto Pela Vida e da
Meta sob sua responsabilidade "implantar plano de
fortalecimento do sistema de garantia de direitos e
enfrentamento à violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade", que tem como Iniciativa "articular com as
setoriais a implementação de ações de acompanhamento,
monitoramento e registro de dados referentes à violência
contra a mulher". Destaca-se ainda que esta Iniciativa
comporta uma Ação de implantação de delegacias de
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Região
Proposta da Escuta

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
defesa da mulher. Em relação à contratação de Delegados
de carreira para atuação nos municípios do Território, cabe
à SAEB as atividades de apoio, através da recepção da
demanda da SSP e sua devida análise, considerando a
disponibilidade orçamentária, impactos na folha de pessoal
e questões legais atinentes a cargos e carreiras,
articulando-se com o órgão demandante no cumprimento
dos requisitos necessários para um parecer favorável à
realização do concurso público, além da elaboração de
parecer técnico para apreciação do Conselho de Política
de Recursos Humanos - Cope. Sendo assim, opinamos
que a aferição da efetividade desta demanda fica mais
adequada no âmbito do Programa Pacto Pela Vida.

20 - SSP

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

34 - SPM

- Compete a Secretaria de Segurança Pública a
implementação de Delegacias de Defesa da Mulher. A
contratação de delegadas/os depende de concurso público
cujo edital é da competência da Secretaria de
Administração do Estado da Bahia - SAEB. A SPM tem
empenhado esforços para cumprir o Programa Mulher
Cidadã, especialmente os compromissos vinculados ao
enfrentamento à violência contra as mulheres. De modo
que a ampliação das estruturas que compõem a rede de
enfretamento à violência é uma ação relevante no âmbito
desses compromissos. Mas a grave situação econômica
do País e seus reflexos na programação orçamentária e
financeira do Executivo Estadual têm dificultado a
execução do planejamento da Secretaria e de suas
parceiras estratégicas.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

28. Implantar mini abatedouros para cabrinos e ovinos nos municipios
onde a atividade tem relevância.

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

29. Implantar novas unidades de Farmácias Populares no território e
ampliar o número de medicamentos nos postos de saúde dos
municípios para melhorar o atendimento.

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.

30. Implantar o juventude viva no territorio.

30 - SEPROMI

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 15 - Promover a inclusão social e a
autonomia dos jovens negros, reduzindo a
vulnerabilidade da juventude negra em
situação de violência física e simbólica,
Meta: 1 - Ampliar o número de municípios
baianos com adesão ao Plano Juventude Viva

31. Implantar o SAMU com base no município de Serrinha,
ramificando sua abrangencia nos 20 municipios e articular a
construção de UPA s em todos os municípios, com população acima
de 50 mil habitantes. Adequar o Hospital de Serrinha para atender as
demandas do território do Sisal, com maternidade, Urgência,
Emergência, UTI e Traumato. Implantação de um hospital regional de

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Justificativa

- Tendo em vista disponibilização de medicamentos nos
postos de saúde. Conforme diretriz do Ministério da
Saúde, não há perspectiva de implantação de novas
unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil.
Quanto à ampliação do número de medicamentos nos
postos de saúde, o Estado fornece os medicamentos
definidos na Res. CIB 49/2015, com quantitativos
estabelecidos conforme consumo médio declarado pelo
farmacêutico municipal. Cabe salientar, que o
financiamento é tripartide considerando a participação de
municípios, Estado e União.

- O atendimento dessa demanda refere-se a demanda de
implantação do SAMU 192.
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grande porte (consorciado) aparelhado com equipamentos
instrumentais e cirúrgicos das diversas especialidades e
complexidade. Ampliar e qualificar os serviços do PSF

Órgão(s)

Atendimento

32. Implantar programas de formação continuada para gestores,
técnicos e agentes culturais no território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão democrática e
participativa no órgão central, nos núcleos
regionais de educação das unidades escolares
da educação básica,
Meta: 2 - Valorizar os gestores escolares dos
núcleos regionais de educação e diretores das
unidades escolares da rede estadual

22 - SECULT

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 6 - Promover a economia da cultura
como área estratégica de desenvolvimento,
Meta: 13 - Realizar eventos de formação e
qualificação nas áreas das artes e da cultura

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

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 2 - Promover a formação, a inovação
tecnológica e a cultura do cooperativismo e do
associativismo,

33. Implantar programas de geração de renda para Inclusão de Povos
e Comunidades Tradicionais.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

34. Implantar usinas de compostagem para geração de compostos
orgânicos e assistência técnica ambiental na extensão rural,
fomentando a criação de cooperativas de catadores.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

35. Promover formação inicial e continuada específica para
professores da Educação de Jovens e Adultos.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 8 - Fortalecer a alfabetização e a
educação de jovens, adultos e idosos que não
concluíram a educação básica no tempo
correto,
Meta: 2 - Alfabetizar jovens, adultos e idosos
analfabetos.

36. Publicar editais específicos para a cultura urbana e alternativa: hip
hop, skate, reggae, rock.

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

37. Qualificar e expandir o programa trilha para atender os estudantes
fora da faixa etaria prevista na lei, com dificuldade de acesso a escola
pública convencional, aportando recursos destinados a transporte,
alimentação, material didatico.

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: 7 - Implementar programa de correção

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Justificativa

- 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
da distorção idade/série/ano - Ressignificando
a Aprendizagem

38. Recuperar as areas degradadas e matas ciliares do territorio,
incentivando a construção de viveiros, distribuição de mudas nativas,
criando condições para aplicação da lei de preservaçõ da caatinga,
garantindo seu acompanhamento, atraves das equipes tecnica em
parceria com as comunidades.

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

39. Reestruturar e pactuar o orçamento para que o centro de
referencia para atendimento as mulheres violentadas possa atender
todo o territorio.

12 - SJDHDS

- Essa escuta não está ligada a SJDHDS, refere-se a
PPM.

34 - SPM

- Os Centros de Referência de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência são mantidos pelos Municípios. No
Território do Sisal existem dois Centros de Referência nos
Municípios de Serrinha e de Conceição do Coité; sendo
que no momento de sua implantação, o CRAM de
Conceição do Coité deveria ter abrangência territorial; no
entanto, os Municípios não pactuaram Consórcio para a
manutenção do serviço, que atualmente é mantido
exclusivamente pelo Município. Não faz parte das
atribuições da Secretaria de Políticas para as Mulheres
interferir no orçamento que os Municípios destinam para a
manutenção dos Centros de Referência.

40. Restruturar e/ou reativar unidades de Centros de Cidadania
Digital no Território

28 - SECTI

- A demanda será atendida na Região Sisal, mas não foi
possível vinculá-la ao Tema Estratégico Desenvolvimento
Urbano e Rede de Cidades

41. Revitalizar a cultura sisaleira com investimento na vocação
territorial, recuperando a lavoura e fortalecendo o Sistema de
Produção e Industrialização do Sisal, com investimento em novas
tecnologias para desfibramento, com aproveitamento dos

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 9, já tem algumas metas
com regionalização estadual que a depender da demanda
poderão abranger o território do Sisal. E nos
Compromissos 10 e 11 temos metas referentes a cultura

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
sisaleira já regionalizadas no território do sisal, a exemplo
da meta 45 - Implantar unidade de desfibramento de sisal
com aproveitamento total da planta.

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: 5 - Implantar sistemas convencionais de
abastecimento de água

- Aguadas de médio e grande porte 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 de médio e grande porte 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: 8 - Perfurar poços artesianos

- Aguadas de médio e grande porte competência de outro
órgão

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 13 - Reduzir o déficit hídrico através do
aproveitamento de água subterrânea com
elevado teor de sal para uso múltiplo e
sustentável no âmbito do programa água doce,

- 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

sobprodutos.

42. Universalizar o acesso a Água para o consumo humano (familiar
e escolar) e de produção nas zonas rural e urbana, constuindo novas
barragens e adutoras, melhorando as existentes, inclusive sisternas e
poços artesianos e suas instalações, aguadas de médio e grande
porte

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10
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Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:10

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Promover a implantação e
recuperação de sistema de dessalinização
ambientalmente sustentável

Justificativa
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