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 Velho Chico

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

5400 - Velho Chico
1. ampliar a inclusão sociodigital em comunidades tradicionais,
assentamentos de reforma agrária e da zona rural, além do aumento
do número dos centros digitais de cidadania.

18 - SDR

28 - SECTI

- Não se aplica às atividades da SDR

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
- Este não é o foco principal da Sepromi, entretanto
articulamos com SECTI para estimular a execução dessas
ações.

30 - SEPROMI

2. ampliar a oferta de curso técnico e superior com a implantação de
faculdade pública e escolas técnicas, ofertando cursos na área de
zootecnia, turismo, comunicação, gestão ambiental, engenharia
florestal, engenharia agroeconômica.

11 - SEC

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

- Expansão da educação profissional

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Página: 1 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Ofertar cursos de graduação
presencial

Justificativa

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

-.

3. ampliar a oferta de cursos de nível técnico baseado nas demandas
territoriais com infraestrutura de alimentação, alojamento e transporte
que atenda todos os jovens do território como por exemplo os
seguintes cursos: panificação e confeitaria, pedreiro, eletricista,
encanação, edificações, autocad, artesanato e cultura, apicultura,
técnico em irrigação e agroecologia, corte e costura e economia
doméstica.

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

4. ampliar a participação da agricultura familiar no território nos
programas federais: paa, pnae, pronaf e seguro safra e programas da
conab.

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
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

5. ampliar a rede de assistência e defesa dos direitos da mulher, em
especial às que são vítimas de violência, estruturando os municípios
do território para lhes garantir a integridade física e psicológica.

34 - SPM

6. ampliar cobertura do sistema de esgotamento sanitário para todos
os municípios do território, além de intensificar e expandir a rede de
defesa sanitária para todo o território do velho chico, incluindo a
fiscalização participativa dos recursos.

8 - SIHS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Atendimento
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar

Justificativa

- A SPM é uma Secretaria de articulação. Portanto, não
tem previsão orçamentária para estruturar os Municípios
no que tange o enfrentamento à violência contra a mulher.
A ampliação da rede deverá ser iniciativa da sociedade
civil e do poder público de cada Município. Integra a
missão institucional da SPM a articulação de apoio para a
estruturação, ampliação, funcionamento e fortalecimento
dos organismos municipais de politicas para as mulheres,
bem como os conselhos municipais de defesa do direitos
das mulheres. A dotação orçamentária da Secretaria está
contingenciada. Não obstante o contigenciamento, a SPM
esforça-se para cumprir sua missão via execução de
convênios firmados com a administração federal,
negociação com os chefes de Executivos municipais e
secretarias parceiras do governo do Estado. Ressalta-se
as dificuldades encontradas em razão do grave momento
político e econômico que vive o país.
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

- A ação de defesa sanitária é de competência de outro
órgão

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.

Página: 3 de 17

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

7. ampliar os cursos do pronera ao crédito fundiário e às
comunidades tradicionais, formando turmas com o público do e no
território.

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

-.

8. apoiar a implantação de hortas e viveiros de mudas agroecológicas
com foco em gênero (mulheres), propiciando assistência técnica.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 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

34 - SPM

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

- A implementação de ações com essas características
são de Responsabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Rural - SDR. Esta iniciativa é realizada
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR). Trata-se de compromisso vinculado à promoção da
autonomia econômica das mulheres. Em razão do
contingeciamento orçamentário, a SPM não tem as
condições para a realização plena do objetivo do eixo de
autonoimia econômica. A alternativa que está sendo
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

9. assegurar recursos para a construção de escolas família agrícola
nos municípios de brotas de macaúbas e carinhanha, para reformar
as efas de riacho de santana e simplificar o repasse do recurso
previsto na lei nº 11.352/2008.

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

10. aumentar o número de especialidades nos hospitais regionais e
municipais: oftalmologia, exemes preventivos da mulher e do homem,
geriatria, pediatria, neurologia, ortopedia/traumatologia,
otorrinolaringologia e odontologia.

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 3 - Ampliar o acesso da população às
ações e serviços de saúde da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, com
resolutividade, fortalecendo a regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e
garantia da segurança do paciente,
Meta: 7 - Ampliar serviços de atenção
especializada no âmbito da Rede de Atenção à
Saúde

11. construir armazens da agricultura familiar, juntamente com o
cesol.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Justificativa
adotada é a execução dos convênios firmados com a
administração federal tendo em vista o atendimentos das
mulheres rurais via projeto Margarida.

- Serviço especializado será implantado em Bom Jesus da
Lapa.
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Região
Proposta da Escuta

12. construir barragens sucessivas, com o objetivo de perenizar o rio
paramirim e santo onofre.

Órgão(s)

Atendimento

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

Justificativa

8 - SIHS

- O governo do Estado elaborou, recentemente, um projeto
de segurança hídrica para a Bacia do Paramirim, que
contempla o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário das sedes municipais do território, modernização
da irrigação e construção de 2 barragens, além da adutora
Zabumbão/Boquira

27 - SEMA

- Não é atribuição da Sema.

13. construir unidade regional como ponto de apoio para ações em
defesa civil.

12 - SJDHDS

- Essa escuta não está ligada a SJDHDS.

14. criar centros de convivência para idosos e abrigos para idosos em
situação de risco, contemplando todas as cidades do território.

12 - SJDHDS

- O não atendimento no PPA deveu-se a insuficiência de
recursos orçamentários para implementação da ação.

15. criar no território um sub-grupamento de bombeiros militares, uma
unidade de proteção ambiental e uma unidade de polícia
especializada.

20 - SSP

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

16. criar o instituto de educação profissional da bahia (suprof).

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 3 - Implantar o Instituto Estadual de
Educação Profissional
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

17. criar o programa de acompanhamento e monitoramento dos
pacientes que apresentam quadro clínico de anemia falciforme e
doenças raras.

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

- Previsto criação do Programa de Acompanhamento das
Pessoas com Anemia Falciforme, em todas as regiões do
estado.

18. criar políticas públicas para modernização da agricultura familiar
na aquisição de equipamentos agrícolas adequados.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido

19. desenvolver a cadeia apícola através da certficação (sie, sif, sim),
fortalecimento da rede de economia solidária (sabor natural do
sertão), financiamento da atividade, estudo de floradas e qualificação
dos apicultores.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido

21 - SETRE

Parcial
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 3 - Promover o comércio justo de

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

- Investimento no desenvolvimento de redes de Economia
Solidária para as Cadeias Produtivas prioritárias do
território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
produtos e serviços das cooperativas,
associações e empreendimentos de economia
popular e solidária,
Meta: 6 - Implantar redes de comercialização
dos produtos e serviços da economia solidária
e da agricultura familiar

20. estruturar espaços para o escoamento da produção da agricultura
familiar, como feiras regionais e centrais de comercialização, e
construção de armazens de estoque de produtos da conab.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

21. estruturar todas as estradas que dão acesso aos
empreendimentos de economia solidária dos municípios do território
velho chico - parceria: as três esferas de governo.

24 - SEINFRA

22. fomentar a cadeia produtiva do leite da agricultura familiar com a
instalação de tanques de resfriamento de leite.

18 - SDR

23. implantar delegacia da mulher (deam) e criar abrigo territorial para
mulheres em situação de risco.

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Justificativa

- Será feita a restauração e conservação de trechos no
território.

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
- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa
- Compete a Secretaria de Segurança Pública a
implementação de DEAMs. Já a criação de casa abrigo
integra a política de Assistência Social, sob
responsabilidade da Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social, cabem aos
Municípios se articularem para formarem um consórcio
visando a implantação deste equipamento. A SPM tem
empenhados 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. Ante o exposto, no presente
exercício, a SPM, SSP e SJDHDS não conseguirão
ampliar a rede em face da restrição orçamentária e
financeira, conforme Decreto nº 16.593, de 18 de fevereiro
do corrente ano.

34 - SPM

24. implantar o programa de habitação por interesse social,
ampliando a política habitacional para todos os municípios do
território.

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
baianos ao Sistema Estadual de Habitação de
Interesse Social - SEHIS

- O Território de Identidade foi contemplado com 5.188
contratações de unidades habitacionais. Para o PPA
2016/2016 o Território de Identidade será contemplado
com a ampliação de ações de habitacão e assistência
técnica, incluindo comunidades tradicionais. Muitos
municípios fazem parte da mancha de pobreza do São
Francisco, priorizado pela SH no âmbito da elaboração do
PPA.

25. implantar o sistema banda larga e melhorar/ampliar o sistema de
telefonia móvel para facilitar a comunicação e o atendimento em
tempo real do samu e polícia militar.

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 18 - Promover a universalização do
acesso aos meios de telecomunicação em
todo o meio rural,

- Atendimento apenas com telefonia móvel e internet
(dados de baixa velocidade) num raio de 30 km de
distância da sede de cada município. A disponibilização de
acesso em banda larga é da competência da SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

26. implantar todas as redes do programa de assistência social nos
municípios ainda não contemplados.

12 - SJDHDS

- Todos os 417 municípios da Bahia conta com a Política
de Assistência Social, são 611 CRAS que garantem a
proteção social básica no território baiano. 557 CRAS
recebe confinanciamento tanto do Governo federal /
Estadual/ municipal para execução do PAIF - Serviço de
Proteção e Atendimento Integral á Familia que realizado
no CRAS.

27. implantar um centro especializado vinculado ao cepred com o
objetivo de edificar os programas direcionados à pessoa com
deficiência.

12 - SJDHDS

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

28. implantar uma unidade para pesquisa e beneficiamento de
sementes crioulas no território.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido

29. implementar a política estadual de ater, priorizando as cadeias
produtivas em potencial, as mulheres, os povos e comunidades
tradicionais, as áreas de reforma agrária, assegurando a prestação
deste serviço pelas entidades de ater do território.

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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Atendimento
Meta: 1 - Atender localidades rurais com
serviços de telecomunicações

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

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: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais
30. incentivar a criação de micro e pequenas empresas e
agroindústrias de economia solidária no território.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

21 - 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

- Será atendido apenas o seguimento da Economia
Solidária, não sendo atribuição da SETRE/SESOL o
atendimento aos outros seguimentos citados na escuta.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

31. incentivar o reflorestamento das nascentes, matas ciliares e a
recuperação das aguadas.

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

32. intensificar e expandir a cobertura do programa água para todos
(pat),em especial para o campo, e comunidades
ribeirinhas,integrando ações do programa água para todos e luz para
todos (com instalação de rede trifásica), universalizando o acesso.

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

- Luz para todos 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

- Luz para todos 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: 7 - Ampliar sistemas de abastecimento
de água

- Luz para todos de competência de outro órgão.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Justificativa
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Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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

- Luz para todos de competência de outro órgão

24 - SEINFRA

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 apenas com energia.

33. mapear, monitorar e fiscalizar áreas de proteção permanente,
cercando-as e punindo os infratores, além de combater as carvoarias,
serrarias e cerâmicas ilegais.

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 4 - Aprimorar a qualidade e o controle
ambiental,
Meta: 12 - Realizar a fiscalização ambiental de
atividades e empreendimentos

34. melhorar o sistema de ater, possibilitando o atendimento aos
agricultores familiares de forma contínua e qualificada.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15
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Órgão(s)

Atendimento
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural

Justificativa

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: 2 - Contratar entidade para prestar
assistência técnica e extensão rural para
famílias de agricultores
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
35. pavimentar estradas vicinais visando o crescimento de povoados
turísticos que interligam as cidades, incentivando a implantação de
um balneário turístico nos municípios do território.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

24 - SEINFRA

- Haverá restauração de trechos na região
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Órgão(s)

36. promover a recuperação asfáltica da rodovia ibotirama / barra (ba
161), a construção da br 030 carinhanha / côcos, da ba 161 de
gameleira à br 242 e da ba 160 que liga morpará / br 242, e a
recuperação asfáltica da ba 160 contemplando a criação de
acostamentos no trecho entre ibotirama / bom jesus da lapa /
malhada.

24 - SEINFRA

37. promover a regularização fundiária, principalmente nos territórios
quilombolas, áreas de fundo de pasto e comunidades indígenas.

18 - SDR

Atendimento

Justificativa
- Há previsão de Restauração de trechos nos municípios
de Ibotirama, Barra e Gameleira da Lapa.

Total
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
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 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

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15
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Órgão(s)

Atendimento

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

38. realizar formação especializada, inicial e continuada de
professores quilombolas, do campo, povos e comunidades
tradicionais e demais modalidades.

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: 3 - Implementar, nas unidades escolares
quilombolas da rede estadual, a política da
educação escolar quilombola

39. reformar e ampliar as duas escolaS família agrícola do município
de Riacho de Santana, construir e estruturar a escola família agrícola
do município de brotas de macaúbas.

11 - SEC

Parcial
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

-.

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 19 - Prover infraestrutura e
suprimentos adequados na rede escolar
estadual,
Meta: 5 - Ampliar as unidades escolares da
educação básica
40. universalização do programa água para todos - implementar
tecnologias de captação de água de chuva para produção (barragens

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

8 - SIHS

Parcial
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e

- Previsto sistema simplificado de abastecimento de água
em áreas de povos e comunidades tradicionais
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Proposta da Escuta
subterrâneas, barreiros trincheiras e cisternas) nos assentamentos,
áreas de agricultura familiar e comunidades tradicionais para garantir
o umedecimento das áreas de baixadas, criando condições para a
produção e consumo humano, unificando a implantação dos sistemas
de abastecimento, tratamento e distribuição de água totalizando
100% das comunidades pertinentes aos municípios do território velho
chico.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 11:15

Órgão(s)

Atendimento
Comunidades Tradicionais,
Comp: 16 - Ampliar a oferta de água em áreas
de povos e comunidades tradicionais e em
assentamentos rurais,
Meta: 1 - Implantar sistemas simplificados de
abastecimento de água em áreas de povos e
comunidades tradicionais e em assentamentos
rurais

Justificativa
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