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 Sudoeste Baiano

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

7200 - Sudoeste Baiano
1. Abertura e manutenção de UPAs Unidade de Pronto Atendimento,
nos municípios do território

19 - SESAB

2. Ampliar a oferta de água para consumo humano, para as
atividades da agricultura familiar e produção (agropecuária, indústria,
serviços- através de sistemas simplificados, barragens, cisternas)
visando atender municípios desassistidos especialmente na área
rural.

8 - SIHS

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

- Previsto UPA estadual em Vitória da Conquista com
inauguração para 2016.
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

- Cisternas são de competência de outro órgão.

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 6 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água

- Cisternas são de competência de outro órgão

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 1 - Implantar sistema de saneamento na
área rural
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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
3. Ampliar a relação de medicamentos de alto custo e garantir a
distribuição.

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: 2 - Acrescer a quantidade de tratamento
disponibilizado pelo Componente
Especializado em relação ao ano anterior

- Os medicamentos de alto custo são disponibilizados
pelas três esferas de gestão, em conformidade com os
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério
da Saúde para cada patologia, de acordo com a Portaria
GM/MS nº 1.554/2013.

4. Ampliar e equipar o Hospital Geral de Vitória da Conquista para
atender todo o território.

19 - SESAB

Total
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: 2 - Ampliar unidade de saúde da rede
própria

- Hospital em reforma para adequação da emergência e
instalação do serviço de radioterapia

5. Ampliar os serviços de ATER, experimentação e pesquisa para
atender todos os municipios do territorio, priorizando o cadastro
ambiental rural

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,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Página: 2 de 16

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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
6. Ampliar programas habitacionais para área rural e cidades abaixo
de 50 mil habitantes e faixa salarial de 0 a 3 salários-mínimos.

26 - SEDUR

7. Bolsa para qualificação profissional.

11 - SEC

21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Total
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 4 - Promover o acesso à moradia digna
na área urbana e rural, visando a redução do
déficit habitacional, priorizando os segmentos
populacionais de maior vulnerabilidade
considerando especificidade e características
locais,
Meta: 4 - Assessorar municípios baianos e
entidades na contratação de habitações de
interesse social
- Estimativa de receita insuficiente para atender à
demanda.
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

- Atendimento através do programa TRILHA.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

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 do programa TRILHA

8. Capacitar e acompanhar profissionais para a elaboração e
execução de Projeto Pedagógico para a Educação contextualizada do
campo.

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 7 - Atender às demandas da educação
no campo

-.

9. Construção de barragens aproveitando potencial hídrico do
território em conformidade com o desenvolvimento sustentável
(fiscalização ambiental das nascentes e recuperação de matas
ciliares). Especialmente as Barragens de Morrinhos, Rio Pardo e
Espirito Santo

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

- Ações de fiscalização ambiental de nascentes e
recuperação de matas ciliares são de competência de
outros órgãos.

10. Construção de centro de acolhimento e implantação da Casa
Abrigo para vítimas de violência doméstica.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

12 - SJDHDS

- A Casa Abrigo situa-se em Salvador atendendo a todo o
Estado.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

34 - SPM

- Casa Abrigo é um equipamento cuja criação é de
competência da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social; portanto, cabem aos Municípios
se articularem para formarem um consórcio visando a
implantação do equipamento que deve ser em local
sigiloso.; já as Casas de Passagem são de atribuição
Municipal.

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, a qual contempla a instalação
desses equipamentos, podendo ser regionalizada para o
referido território a partir da demanda identificada pela
SEAGRI.

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

12. Criação de Bases de Segurança Comunitária da PM, com
ampliação do efetivo policial, nomeação de novos delegados,
promotores e juizes nas comarcas

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território para instalação de Base
Comunitária. 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. Os novos
delegados já estão em formação. A nomeação de
promotores e juízes não guarda vinculação com as
competências da Secretaria da Segurança Pública.

13. Criar cursos de nível Superior do PRONERA nas universidades
do territorio

11 - SEC

11. Construção de entrepostos com camara fria e sala de desossa de
bovinos, caprinos, ovinos e suinos em todos os municipios do
territorio

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

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

-.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

14. Criar extensões em municípios do território visando oferecer
novas vagas no ensino superior.

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

15. Criar programa de formação em parceria com movimentos,
organizações sociais e universidades que possam capacitar
permanentemente os conselhos atuantes no controle social, em
especial os CMDS

17 - SEPLAN

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Justificativa

- Não é atribuição da Seplan

18 - SDR

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 3 - Fomentar a atuação dos colegiados
territoriais com apoio técnico e infraestrutura

- A meta visa fomentar a atuação dos colegiados

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 articula com as Secretarias finalísticas de
acordo com as demandas.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

16. Desenvolvimento de campanha de educação ambiental voltada
para a reeducação sobre o lixo.

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

36 - SECOM

17. Desenvolvimento e melhoria de politicas publicas voltaas para
jovens, crianças e adolecente

12 - SJDHDS

Parcial
Prog: 215 - Cidadania e Direitos,
Comp: 7 - Promover o protagonismo juvenil
através da articulação e da execução de
políticas, para a garantia da vida, com
dignidade e sem violência.,
Meta: 1 - Beneficiar jovens através de práticas
pedagógicas que estimulem a permanência na
escola, elevação da escolaridade e inclusão
sócio produtiva.

18. Ênfase na recuperação e preservação das nascentes e rios
através da criação de comitês de bacias e aplicação dos recursos do
fundo de reserva oriundo ds taxas da Embasa para educação
ambiental e recupração de mananciais

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

19. Estabelecer maior empenho ampliando os investimentos de
implementação das leis que tornam obrigatorios os conteudos da
grade curricular, a exemplo da lei 10.639/2003 e da lei 11.769/2011,

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Justificativa

- a execução da meta depende de múltiplas ações
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Região
Proposta da Escuta
considerando a necessidade de elaboração do Plano Estadual Para
Aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação das
Relações Étnico-Raciais e Para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indigena.

Órgão(s)

Atendimento
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 2 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a política da educação das
relações étnico-raciais, de gênero e de
sexualidades

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
20. Fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas do cafe, do
leite, da caprinoovinocultura, mandioca, cana de açúcar, frutas, mel,
psicultura e outras importancia para a agricultura familiar do territorio,
mediante incentivos a explemplo da oferta de ATER, credito, energia
eletrica trifasica e recursos hidricos

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: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 9 - Implantar unidades produtivas de
aquicultura
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 11:12
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 14 - Assistir famílias com serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

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. Fortalecer e/ou construir hospitais regionais disponibilizando
equipamentos e pessoal especializado

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

22. Fortalecer os consorcios públicos e o colegiado territorial

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

Justificativa

- Região possui Plano de Atenção as Urgências - RUE,
aprovado em Resolução CIB 286/2013, sendo
encaminhada proposta para o MS em 04/10/2013.
Atualmente existe convênio vigente entre os municípios de
Jacaraci e Barra do Choça com a SESAB, para
respectivamente Aquisição de Equipamentos e Reforma
da Estrutura Física de Unidades Hospitalares.

Total
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

Justificativa

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: 5 - Realizar eventos para qualificação de
atores sociais públicos, institucionais e de
redes territoriais
Total
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
capacitação para a gestão de consórcios
públicos
23. Garantir a aquisição dos generos alimenticios da alimentação
escolar da rede estadual junto as organizações do territorio

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 10 - Garantir alimentação saudável nas
unidades escolares da rede estadual
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

24. Garantir a implantação plano de saneamento básico e residuos
sólidos em todos os municipios do territorio

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 14 - Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos,
Meta: 4 - Elaborar estudos na área de
Resíduos Sólidos

- Será elaborado o plano estadual de resíduos sólidos.
Não serão elaborados planos municipais, cuja
responsabilidade de elaboração e implementação é do
titutar (município). O Programa Pró Catador está sendo
conduzido pela SETRE, que desenvolve ações
diretamente com catadores, associações e cooperativas
de reciclagem.

25. Implantação de uma casa de apoio para mães, ou outro familiar,
de crianças internadas em UTIs e não residentes na zona urbana de
Vitória da Conquista

12 - SJDHDS

26. Implantação dos centros territoriais profissionalizantes e IFS nos
polos territoriais, Poções e Condeuba

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

27. Implantar e estruturar escolas de tempo integral em todos os
municípios do território.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 6 - Melhorar a estrutura física de
unidades escolares da educação integral

- Essa escuta não pertence a SJDHDS.

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: 1 - Ampliar a oferta de educação de
tempo integral na rede estadual de ensino

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

28. Implantar o armazem da agricultura familiar e o armazem da
CONAB no municipio de Vitoria da Conquista e estruturar o centro de
educação ambiental e tecnologias sociais aproriadas em Condeuba

11 - SEC

18 - SDR

29. Implantar um programa de saude especifico para Prevenção e
Recuperação de Dependentes Químicos, com construção de um
centro territorial

30. Incentivar o associativismo, o cooperativismo e a economia
solidária e consolidar as redes existentes, e implantando o CESOL

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Atendimento

Justificativa
- Compete a SEAGRI - Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Pesca e Aquicultura

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
- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS ) 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. Em 2016
temos 14 comunidades terapêuticas conveniadas que
atendem demanda de toda a Bahia.

12 - SJDHDS

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)

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,

- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial esta
prevista a implantação do CAPS AD III em Vitória da
Conquista. 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).
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

31. Incrementar os repasses financeiros para UESB, proporcionando
o ivestimento em estrutura, pessoal e permanencia estudantil e,
apoiar a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia,
tendo em vista a ampliação das vagas no ensino superior público no
territorio

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

-.

32. Instrumentalizar o colegiado terrirorial e os CMDS para o controle
e acompanhamento social na execução de politicas publicas e dos
instrumentos de planejamento

17 - SEPLAN

Parcial
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

- Atendimento parcial na instrumentalização dos Codeters

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 13 - Promover processos de
planejamento, integração e gestão do
desenvolvimento rural sustentável dos
territórios de identidade, considerando as
dimensões de gênero, etnia, geração, povos
tradicionais e de terreiros,
Meta: 3 - Fomentar a atuação dos colegiados
territoriais com apoio técnico e infraestrutura

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

33. Investimento e disponibilização de recursos financeiros
específicos para a assistência e permanência estudantil nas
universidades estaduais;

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 13 - Consolidar e ampliar ações de
assistência estudantil para a educação
superior, voltadas à democratização do
acesso, efetiva permanência e sucesso, com
vistas a uma formação integral e qualificada,
Meta: 2 - Contemplar estudantes das
universidades públicas estaduais com ações
de assistência estudantil

34. Melhoria e Construção de pontes e passagens molhadas nas
estradas vicinais

24 - SEINFRA

35. Priorizar a implantação dos sistemas municipais de cultura no
territorio, bem como prestar assistencia aos que o possuem

22 - SECULT

36. Reaparelhamento e territorialização do novo corpo de bombeiros,
qualificação profissional, especialmente na formaçao e abertura de
novos grupamentos com aumento de efetivos

20 - SSP

37. Recuperação das bacias hidrograficas do Território

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12

Justificativa

- Não está na programação por insuficiência de recursos.

Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 6 - Promover o desenvolvimento
territorial da cultura respeitando a diversidade
de expressões presentes em todo o estado,
Meta: 2 - Assistir municípios para a
implantação e implementação dos Sistemas
Municipais de Cultura

- 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: 6 - Promover o desenvolvimento
territorial da cultura respeitando a diversidade
de expressões presentes em todo o estado,
Meta: 5 - Realizar nos territorios ações de
fortalecimento da territorialização da cultura

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

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

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

38. Redefinição dos Centros Sociais Urbanos (CSUs), tornando-os
espaços de acompanhamento, organização, execução de ações do
desenvolvimento social e Diretos Humanos, em parceria com as
secretarias de cultura, desenvolvimento social, segurança pública e
cidadania, trabalho, emprego renda e esporte

12 - SJDHDS

39. Reforma ou construção de rodovias, estradas intermunicipais e
vias que interligam os municípios do território (Mirantes, Caetanos,
Bom jesus da Serra; Vitoria da Consquista, Caetanos, via Lindo
Horizonte; Guajeru, Condeuba; Condeuba, Cacule; Condeuba,
Mortugaba; Caraibas, Tremedal; Complementação (sussuarana,
entrocamento de Boa Nova) e da BA 148, de Cordeiros a São João
do Paraiso; Licinio de Almeida a Urandi; Poções, Iguai; Ribeirão do
Largo, Itambe; Vitoria da Conquista, tremedal via são felipe;
Presidente janio quadros, Condeuba; BR 116 sentido Encruzilhadas
passando por Ribeirão do Largo até Macarani; BA Belo Campo,
Vitoria da Conquista passando por distrito de Igua; BA 640.

24 - SEINFRA

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

40. Regularização fundiária priorizando quilombolas, fundos de
pastos e regiões de conflitos com investimento em infraestrutura.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

Justificativa

- A escuta refere-se as ações da CSU desta Secretaria.

- Restauração de rodovias no território.

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 6 - Promover a regularização fundiária
em propriedades

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:12
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