PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta
Opção de Visualização (1-Cadastro / 2-Atendimento da Escuta) igual a Atendimento da Escuta
Nome da Região igual a Vale do Jiquiricá
Ano Início do PPA igual a 2016

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

6100 - Vale do Jiquiricá
- Tendo em vista que se trata de Atenção Básica, os
municípios poderão firmar convênios ou adquirir a unidade
com recursos próprios. O Estado já vem apoiando a
Atenção Básica no âmbito do SUS.

1. Adquirir unidade móvel para atendimento de atenção básica nos
municípios com dificuldade de acesso.

19 - SESAB

2. Ampliar a oferta de cursos de formação inicial e pós-graduação
pelas universidades públicas.

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 17 - Ofertar cursos de pós-graduação

-.

3. Ampliar cobertura de esgotamento sanitário em todos os
municípios do território, inclusive na zona rural, de forma qualificada.

8 - SIHS

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 1 - Implantar sistemas de esgotamento
sanitário

- Vai ser ampliada a cobertura de esgotamento sanitário
em alguns municípios deste território

Parcial
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 3 - Construir módulos sanitários
domiciliares

- A ação será realizada em alguns municípios.

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 6 - Fortalecer a gestão da assistência

- O Estado fornece medicamentos da farmácia básica
conforme especificado na Res. CIB 49/2015. Os
quantitativos são fornecidos conforme consumo médio

4. Ampliar e garantir a relação de medicamentos da farmácia básica e
desburocratizar o protocolo de medicamentos excepcionais com
revisão do elenco.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

19 - SESAB
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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.

5. Ampliar e requalificar os equipamentos de esporte e lazer no
territorio.

21 - SETRE

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 1 - Realizar projetos de infraestrutura
física de esporte e lazer

Justificativa
declarado pelo farmacêutico municipal. O financiamento
de medicamentos é tripartite, envolvendo a participação de
União, Estado e municípios. Quanto aos medicamentos
excepcionais, estes são fornecidos em conformidade com
os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde para cada patologia.

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 2 - Apoiar técnico e financeiramente
projetos de infraestrutura física de esporte e
lazer
6. Assessorar tecnicamente os orgãos de cultura na implantação do
sistema municipal de cultura.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

22 - SECULT

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: 1 - Realizar eventos itinerantes para
difusão dos mecanismos de controle e
participação popular

- 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

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: 10 - Realizar as Conferências Estaduais
de Cultura da Bahia

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

7. Consolidar o plano de bacias do reconcavo, recuperando e
revitalizando a bacia do rio jiquiriçá e seus afluentes.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 17 - Implementar instrumentos para a
gestão dos recursos hídricos

8. Construir um aeroporto no território.

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: 13 - Recuperar terminais aeroviários

9. Construir 3 (três) centros de abastecimento do produtor rural e de
artesanato rural e urbano no territorio.

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: 4 - Implantar mercados do produtor

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

- Serão realizadas intervenções no aeródromo de
Amargosa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

Justificativa

10. construir e manuter a malha rodoviária que integra todo o território
ligando as br 101 à 116 e construção da ponte salvador itaparica
ligando santo antônio de jesus a milagres e integrando a outros
territórios.

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

- Será realizada a manutenção de trechos rodoviários na
região.

11. Construir hospital de referencia com unidade de utis, utc, uci, uti
neo-natal e estadualizar a gestão do hospital de jaguaquara.

19 - SESAB

12. Criar e reestruturar as bibliotecas.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 8 - Dotar as bibliotecas da rede estadual
de infraestrutura física adequada

13. Criar programa de apoio financeiro e tecnico aos municipios para
implementar a gestão ambiental compartilhada em todo o território.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 1 - Promover nos municípios a
estruturação da gestão ambiental
compartilhada

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

- Plano de Atenção as Urgências aprovado em Resolução
CIB 087/2012 e aprovado pelo MS em Portaria 1723/2012.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

14. Criar programas de preservação e recuperação do patrimônio
cultural rural e urbano e natural.

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: 3 - Ampliar a capacidade de
preservação dos acervos Documentais,
Iconográficos, Bibliográficos e Expográficos

- 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: 72 - Realizar atividades de educação
patrimonial

- 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: 108 - Realizar obras de infraestrutura
em perímetros tombados patrimonializados

- 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: 113 - Regularizar demandas fundiária
dos bens imóveis de propriedade do Instituto
do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da
Bahia

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

15. Criar uma diretoria territorial de cultura com sede no territorio
(secult).

22 - SECULT

- A Diretoria de Territorialização da Cultura da Sudecult Superintendência de Desenvolvimento Territorial da
Cultural já possui representantes territoriais em todos os
territórios do estado.

16. Criar unidade educativa de internação
adolescentes em conflito com a lei.

12 - SJDHDS

- Nos registros de atendimento da FUNDAC não existem
demandas que justifiquem a construção de unidades
nestes territórios.

20 - SSP

- Esta ação não guarda vinculação com as competências
da Secretaria da Segurança Pública.

territorial para

17. Desburocratizar o programa primeira terra e a politica de credito
fundiario, implementando e priorizando as políticas de acesso à terra
e assistência técnica.

18 - SDR

Atendimento

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: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
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: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

18. Desenvolver e apoiar programa territorial de valorização do
ecoturismo, turismo rural, cultural e de evento no território: a
exemplo das cachoeiras, do são joão de amargosa, são pedro em
itiruçu

32 - SETUR

19. Estruturar as escolas estaduais com a criação e manutenção de
equipe multiprofissional para mediação de conflitos com as familias, e
professores e apoio psicosocial aos profissionais de educação.

11 - SEC

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

- A princípio este território não está selecionado para este
tipo de ação

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 5 - Fortalecer a integração famíliaescola, a fim de promover avanços no
funcionamento das escolas e no desempenho
dos estudantes,
Meta: 1 - Promover a integração família-escola
nas unidades escolares
- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial, está
prevista a implantação de CAPS AD III Regional, sediado
em Itapetinga. 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).

19 - SESAB

20. Expandir o ensino médio na zona rural, inclusive
profissionalizante integrado, a exemplo emitec.

11 - SEC

Justificativa

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,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional

21. Fomentar e implantar agroindústrias e indústrias, a exemplo de
processamento de frutas e outras nos municipios com aptidão

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 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
22. Fomentar o associativismo e promover incentivo financeiro para a
criação de cooperativas de comercialização.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

21 - SETRE

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 4 - Promover o microcrédito e a
implantação do sistema de finanças solidárias
como instrumento de inclusão sócioprodutiva e
desenvolvimento de economias territoriais,
Meta: 3 - Viabilizar contratos de microcrédito
ao empreendedor individual da economia
popular e solidária
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

23. Fortalecer e ampliar a educação profissional com centro de
educação profissional territorial e políticas de permanência
(alojamento, transporte, alimentação).

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

24. Garantir e fomentar reursos públicos para eventos e produções
culturais, artisticas e artesanais dos municipios, como patrimonio
imaterial do território.

22 - SECULT

Parcial
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
eventos e atividades culturais

25. Garantir o programa de revitalização da cadeia produtiva do
cacau no territorio

10 - SEAGRI

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Justificativa

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

- A SEAGRI possui uma Biofábrica de Cacau, no município
de Ilhéus, a qual produz em larga escala mudas de cacau
resistentes à Vassoura de Bruxa, bem como outras plantas
de interesse agroecológico que são distribuídas
gratuitamente para os agricultores familiares desses
territórios. A Unidade Fabril tem uma capacidade instalada
para a produção de 8 milhões de mudas/ano e pode
ampliar seus serviços para o atendimento dessa demanda
específica. Os principais objetivos da distribuição de
mudas são: revitalizar a cadeia produtiva do cacau,
recompor a mata atlântica e contribuir na recuperação de
cacauais decadentes e estabelecimento de novos plantios.
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
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

desenvolvimento rural
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

26. Implantar a inclusão digital nas comunidades rurais, com acesso
às redes.

28 - SECTI

27. Implantar centro vocacional tecnológico territorial (cvtt) no cetep
do vale do jiquiriçá, priorizando os educandos filhos de agricultores
familiares.

11 - SEC

- Estimativa de receita insuficiente para atender demanda.

28 - SECTI

- O Governo Federal suspendeu o repasse dos recursos
para o programa CVTT

12 - SJDHDS

- As escutas não estão ligadas a SJDHDS, refere-se à
SPM, SSP e Poder Judiciário.

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território no que se refere à Delegacia
de Atendimento à Mulher. As demais ações não guardam
vinculação com as competências da Secretaria da
Segurança Pública.

34 - SPM

- A implantação de Centros de Referência de Atendimento
à Mulher são de competência dos Municípios; a SPM/BA
realiza a articulação com a sociedade Civil e o Poder
Público, a visita técnica ao imóvel para verificar se está
adequado às normas técnicas, a capacitação da equipe
técnica que atua no serviço e as visitas de monitoramento
quando o Centro já se encontra em funcionamento. A
implantação de DEAMs são da competência da Secretaria

28. Implantar centros de referência, delegacia e vara judicial da
mulher.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Página: 10 de 15

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

PPA 2016-2019

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

29. Implantar órgão de atendimento, habilitação e reabilitação para
pessoas com deficiência no território.

12 - SJDHDS

Atendimento

- Esta escuta não é de competência desta pasta,
entendemos ser de competência da SESAB.

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: 5 - Ampliar o número de procedimentos
ambulatoriais do SUS realizados pelos
serviços habilitados na Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência (RCPD) no estado da
Bahia

30. Implementação de uma política mais efetiva de verticalização das
cadeias produtivas (a exemplo implementação de unidades de
beneficiamento dos produtos regionais) e melhoria no escoamento da
produção.

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

31. Implementar a política habitacional, inclusive para o homem do
campo.

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 9 - Promover a implantação do Sistema
Estadual de Habitação de Interesse Social
(SEHIS) e fortalecer os municípios para
implementação dos Sistemas Municipais de
Habitação de Interesse Social (SMHIS),
Meta: 2 - Apoiar a adesão de municípios

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Justificativa
de Segurança Pública e as Varas de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher são de competência do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia. Portanto, não faz parte da
competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres a
implantação de nenhum dos equipamentos requeridos.

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

- O Território de Identidade foi contemplado com 5.389
contratações de uidades habitacionais. Quatro municípios
estão na relação de alta prioridade dentro da
sistemáTerritório de Identidadeca de priorização de
municípios elaborado pela Superintendênica de Habitação.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
baianos ao Sistema Estadual de Habitação de
Interesse Social - SEHIS

32. Implementar política de averbação de reserva legal, sem custo
para o agricultor familiar, através do instituto do meio ambiente.

27 - SEMA

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

33. Implementar políticas de combate às drogas, articuladas e
integradas, no campo e na cidade, que incluam aspectos de
prevenção (a exemplo de ações voltadas para os jovens) e
recuperação a exemplo da implantação de caps ad, casa de apoio e
recuperação.

12 - SJDHDS

19 - SESAB

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Justificativa

- 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
infelizmente não teve nehuma OSC que se candidatasse
para a seleção. Em relação ao Caps a implantação se dá
por meio da Secretaria Municipal de Saúde dos Municípios
e Secretaria de Saúde do Estado e Governo Federal.
Total
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 6 - Ampliar o número de municípios
desenvolvendo serviços da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

- Segundo o Plano da Rede de Atenção Psicossocial esta
previsto a implantação de CAPS AD III Regional sediado
em Santo Antonio de Jesus. 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).

- Há um compromisso no PPA (Fortalecer o sistema de
garantia de direitos, a promoção da cultura da paz e a
ampliação da Polícia Comunitária, inclusive com ações de
enfrentamento à violência contra grupos em situação de
vulnerabilidade) voltado para este pleito. A implantação de
CAPS e de casas de apoio e recuperação não guardam
vinculação com as competências da Secretaria da
Segurança Pública.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

34. Instalar universidade do vale do jiquiriçá.

11 - SEC

Total
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

35. Organizar a cadeia produtiva da mandioca, banana e outras frutas

10 - SEAGRI

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 2 - Promover a sanidade na
agropecuária no estado por meio da ampliação
e intensificação das vigilâncias
epidemiológicas,
Meta: 1 - Realizar barreiras móveis (Blitz) nas
rodovias para fiscalização do trânsito de
animais vivos, de vegetais e seus produtos

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
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Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica
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36. Produzir e implentar o plano de desenvolvimento sustentável com
levantamento do potencial turístico do vale do jiquiriça, cuidando do
meio ambiente e potencializando as culturas regionais.

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

32 - SETUR

- Integra o planejamento inicial para o desenvolvimento do
turismo, mas foi suspenso por falta de recursos

22 - SECULT

- No PPA 2016-2019 a Secretaria de Cultura priorizou a
produzição de conteúdos para educação e difusão dos
conhecimentos e práticas identitárias.

37. Promover a pesquisa no territorio, visando o fomento para as
questões turisticas (inventário) e culturais.

38. Promover ações de políticas de igualdade racial e saúde da
população negra, ampliando os recursos da secretarias, sesab e
sepromi.

39. Reestruturar e pavimentar o trecho amargosa - ubaira (via
brejões) como alternativa de escoamento da produção agricola do

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Atendimento

Justificativa

32 - SETUR

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 19 - Fortalecer o sistema estadual de
gestão do turismo,
Meta: 4 - Realizar estudos e pesquisas para o
fortalecimento das atividades turísticas

- A meta refere-se a estudos e pesquisas para o
fortalecimento das atividades turísticas

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 5 - Promover a equidade e a
humanização no cuidado à saúde das
populações historicamente excluídas,
discriminadas e/ou estigmatizadas,
Meta: 1 - Apoiar o município no
desenvolvimento de ações para o cuidado à
saúde das populações: negra, indígenas,
quilombolas, pescadores artesanais, situação
de rua, privada de liberdade, LGBT, cigana e
assentado, pessoa com albinismo e com
doença falciforme

- Programado apoio técnico do Estado para o
desenvolvimento dessas ações, ficando o município com a
responsabilidade pela execução direta dessa ação.

30 - SEPROMI

- Articulação que a Sepromi vem fazendo com a Sesab,
para os cuidados com a saúde da população negra.

24 - SEINFRA

- Será restaurado o trecho que liga Amargosa a Mutuípe.

Página: 14 de 15

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta
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Atendimento

Justificativa

vale do rio brejões e ligação das brs 116 a 101
40. Reformar as cadeias públicas existentes e construir unidade
prisional para atender o território, com atendimento psico social para
presidiários e familiares, além da implantação do batalhão com
serviÇos de ronda na área rural e implantação da coordenadoria da
polícia civil.

35 - SEAP

- Não há, neste momento, previsão de inauguração de
unidade(s) prisional(is) dentro dos próximos quatro anos
neste Território de Identidade, o que torna inviável o
atendimento psicossocial para as pessoas detidas e seus
familiares. As demais sugestões propostas, como reforma
das cadeias públicas (delegacias) e implantação de
batalhão específico e implantação de coordenadoria da
polícia civil, não é competência da Seap.

41. Regionalizar a sesab com base nos territórios de identidade.

19 - SESAB

- A Saúde tem uma regionalização própria conforme Plano
Diretor de Regionalização - PDR.

42. Revisar o zoneamento agrícola e ecológico focado em produtos
da agricultura familiar.

27 - SEMA

43. territorializar as ações da casa de cultura e modificar o nome para
casa de cultura do vale do jiquiriça, visando o fomento, exposição,
divulgação e comercialização da produção artística.

22 - SECULT

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:21

Total
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 37 - Promover o Ordenamento
Territorial, por meio do Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE,
Meta: 5 - Realizar estudos ecológico e
econômico para o aprimoramento de
planejamento setoriais
- No PPA 2016-2019, a Secretaria de Cultura prevê ações
de fortalecimento da territorialização da cultura, de forma
geral.
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