Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Estrutura Programática PPA 2016-2019 / Recorte SEDUR

PROGRAMA
Desenvolvimento
Produtivo

Infraestrutura
para o
Desenvolvimento

COMPROMISSO
1.

2.

META

Ampliar a oferta de infraestrutura
adequada para promover a segurança
no consumo de gêneros alimentícios
em mercados municipais

1.

Promover a mobilidade urbana e
interurbana, contemplando transporte
sobre trilhos, infraestrutura e
equipamentos necessários visando a
implantação do Sistema Estrutural de
Transporte Público

2.

3.

3.

Promover a infraestrutura urbana e
rural para o desenvolvimento
sustentável no Estado

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Oferecer espaços adequados para
comercialização de gêneros alimentícios

Implantar o Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas

Implantar Linha de Veículo Leve sobre Trilho
(VLT)

1

INICIATIVA
1.

Construir centros de comércio popular

2.

Requalificar mercados municipais

3.

Implantar e monitorar a operação do Sistema
Metroviário Salvador - Lauro de Freitas

4.

Implantar o Tramo 3 da Linha 1 do Sistema Metroviário
Salvador - Lauro de Freitas

5.

Implantar o VLT Comércio - São Luiz

6.

Estruturar a operação do VLT Comércio - São Luiz

7.

Elaborar estudo de alternativa para interligação Metrô x
VLT

4.

Assegurar o funcionamento do sistema de
transporte ferroviário, atendendo a demanda
de passageiros, oferecendo maior mobilidade,
conforto e segurança

8.

Assegurar o funcionamento do sistema de transporte
ferroviário, atendendo a demanda de passageiros,
oferecendo maior mobilidade, conforto e segurança

5.

Executar obras de infraestrutura viária

9.

Executar obras de infraestrutura viária

6.

Executar obras de contenção de encostas em
áreas de risco

10.

Executar obras de contenção de encostas em áreas de
risco

7.

Monitorar intervenções de urbanização,
infraestrutura e equipamentos nos municípios

11.

Monitorar intervenções de urbanização, infraestrutura e
equipamentos nos municípios
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PROGRAMA

COMPROMISSO

Infraestrutura
para o
Desenvolvimento

META
8.

Requalificar trechos de orlas nos destinos
turísticos estratégicos

INICIATIVA
12.

Requalificar trechos de orlas nos destinos turísticos
estratégicos

13.

Requalificar trechos de orlas nos destinos turísticos
estratégicos

9.

Requalificar espaços urbanos nos destinos
turísticos estratégicos

14.

Requalificar espaços urbanos nos destinos turísticos
estratégicos

Pacto pela Vida

4.

Promover melhorias urbanas em áreas
com maiores índices de violência

10.

Promover a ampliação e requalificação de
equipamentos de esporte e lazer
considerando as diretrizes de segurança para
as 10 maiores cidades do Estado

15.

Promover a ampliação e requalificação de
equipamentos de esporte e lazer considerando as
diretrizes de segurança para as 10 maiores cidades do
Estado

Desenvolvimento
Urbano

5.

Fortalecer a gestão municipal na área
de desenvolvimento urbano

11.

Implementar programa de assistência técnica
aos municípios em infraestrutura e gestão
urbana

16.

Estruturar escritório de projetos para ampliação da
assistência técnica aos municípios

17.

Ampliar a oferta de metodologias e instrumentos de
assistência técnica aos municípios na área do
desenvolvimento urbano

18.

Elaborar diagnóstico da situação atual dos Planos
Diretores de Desenvolvimento Urbano

19.

Apoiar a elaboração e implementação de Planos
Diretores de Desenvolvimento Urbano dos Municípios

20.

Apoiar a implementação da gestão participativa nos
municípios fortalecendo os instrumentos de controle
social

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019
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PROGRAMA

COMPROMISSO

Desenvolvimento
Urbano

META
12.

6.

Promover a integração das políticas
setoriais e territoriais de
desenvolvimento urbano, com ênfase
na gestão participativa

INICIATIVA
21.

Apoiar a elaboração dos planos locais de saneamento,
mobilidade e habitação dos municípios impactados
pela implantação de grandes empreendimentos e
infraestruturas

22.

Apoiar a elaboração dos planos diretores dos
municípios impactados pela implantação de grandes
empreendimentos e infraestruturas

13.

Elaborar projeto de lei da Política Estadual de
Desenvolvimento Urbano

23.

Elaborar projeto de lei da Política Estadual de
Desenvolvimento Urbano

14.

Elaborar agenda de desenvolvimento urbano
sustentável para Territórios de Identidade
impactados por grandes empreendimentos

24.

Elaborar agenda de desenvolvimento urbano
sustentável para Territórios de Identidade impactados
por grandes empreendimentos

15.

Disponibilizar instrumentos e informações
voltados à gestão participativa e ao
aperfeiçoamento técnico-operacional para o
planejamento e desenvolvimento urbano

25.

Planejar e executar a integração dos sistemas de
informações sobre o desenvolvimento urbano

26.

Modernizar o Sistema de Informações Geográficas
Urbanas do Estado da Bahia - Informs

27.

Produzir bases de dados geoespaciais para áreas
urbanas do Estado

28.

Desenvolver um Sistema Estadual de Informações
Habitacionais georreferenciado

29.

Assegurar o funcionamento regular do Conselho
Estadual das Cidades - ConCidades

16.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Apoiar a estruturação dos sistemas de
planejamento e gestão do desenvolvimento
urbano dos municípios impactados pela
implantação de grandes empreendimentos e
infraestruturas

3

Assegurar o funcionamento regular do
Conselho Estadual das Cidades ConCidades
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PROGRAMA
Desenvolvimento
Urbano

COMPROMISSO
7.

8.

Implementar ações de planejamento e
de integração da gestão pública das
regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas do Estado

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
17.

30.

Elaborar plano de desenvolvimento integrado para
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas

31.

Definir diretrizes para reestruturação de rede urbana do
estado a partir da instituição de regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas

32.

Elaborar diagnóstico da situação atual das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas

18.

Prover suporte técnico na elaboração de
planos metropolitanos de prevenção e
redução de riscos

33.

Prover suporte técnico na elaboração de planos
metropolitanos de prevenção e redução de riscos

19.

Executar obras de habitação e urbanização
integrada

34.

Implantar unidades habitacionais e obras de
infraestrutura urbana

35.

Implantar urbanização e infraestrutura em
empreendimentos habitacionais

36.

Fiscalizar obras de infraestrutura urbanística e
habitacional

37.

Implementar estudo de priorização de municípios
visando o combate ao déficit habitacional rural

38.

Prestar assistência técnica aos municípios e entidades
por meio da realização de oficinas de capacitação para
repasse de metodologia de acesso à recursos
financeiros e técnicos

39.

Assessorar os municípios na contratação de unidades
habitacionais no meio rural

20.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Elaborar o planejamento para o
desenvolvimento integrado das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas

INICIATIVA

Assessorar os municípios baianos na
contratação de habitações de interesse social,
buscando a redução do déficit rural
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PROGRAMA

COMPROMISSO

Desenvolvimento
Urbano

META
21.

INICIATIVA
40.

Elaborar estudo de priorização de municípios, para o
combate ao déficit habitacional

41.

Atualizar o diagnóstico das necessidades habitacionais
das áreas urbanas em municípios prioritários

42.

Prestar assistência técnica a prefeituras e entidades,
por meio de oficinas de metodologia no acesso à
recursos financeiros e técnicos

22.

Apoiar a contratação de unidades
habitacionais

43.

Apoiar a contratação de unidades habitacionais

23.

Elaborar programa de habitação e assistência
técnica para as comunidades tradicionais
certificadas

44.

Realizar levantamento das necessidades habitacionais
das populações tradicionais residentes nas manchas
de pobreza

45.

Elaborar programa de atendimento habitacional
integrado para atendimento a comunidades tradicionais

46.

Prestar assistência técnica aos municípios
selecionados para realização de levantamento das
potencialidades socioprodutivas dos empreendimentos
habitacionais

47.

Atualizar o diagnóstico das necessidades habitacionais
através de levantamento direto e visitas técnicas

48.

Elaborar plano habitacional regional para as áreas
impactadas pelos grandes empreendimentos do Estado

24.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Assessorar municípios baianos e entidades
na contratação de habitações de interesse
social

5

Elaborar planos regionais de atendimento às
necessidades habitacionais de áreas
impactadas por grandes investimentos do
Estado
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PROGRAMA
Desenvolvimento
Urbano

COMPROMISSO
9.

Promover a mobilidade e
acessibilidade por meio de
implantação de infraestrutura e
equipamentos necessários em áreas
urbanas e rurais, valorizando o meio
de transporte coletivo e não
motorizado

META
25.

49.

Elaborar projeto de infraestrutura viária nos municípios

50.

Implantar infraestrutura viária nos municípios

26.

Implantar equipamentos de mobilidade
urbana

51.

Implantar equipamentos de mobilidade urbana

27.

Implantar obras de infraestrutura viária em
centros urbanos, valorizando o meio de
transporte coletivo

52.

Implantar corredor alimentador de transporte interligação Av. Pinto de Aguiar à Av. Gal Costa, Linha
Azul

53.

Implantar corredor alimentador de transporte duplicação da Av. Orlando Gomes e implantação da
Av. 29 de Março

54.

Executar obras de continuação do corredor alimentador
II - Ligação Águas Claras - Av. São Luiz (Paripe)

55.

Implantar viaduto para inserção da Av. Noide Cerqueira
com a BR 324

56.

Implantar ligação viária entre a Av. Luiz Viana Filho à
Rua Artêmio Valente

57.

Executar obras de alargamento da Av. Tancredo Neves
- acesso à Rede SARAH de Hospitais

58.

Implantar ponte sobre o Rio de Contas em Jequié

59.

Elaborar estudos para melhoria da mobilidade urbana e
interurbana

28.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Elaborar projeto e requalificar a infraestrutura
viária nos municípios

INICIATIVA

Elaborar estudos para melhoria da mobilidade
urbana e interurbana
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PROGRAMA
Desenvolvimento
Urbano

COMPROMISSO
10.

11.

Promover a implantação do Sistema
Estadual de Mobilidade Urbana, por
meio da instituição de políticas e
planos de mobilidade urbana
sustentável

Promover o acesso à moradia digna
nas áreas urbanas e rurais, visando a
redução da inadequação habitacional,
priorizando os segmentos
populacionais e regiões de maior
vulnerabilidade

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

META

7

INICIATIVA

29.

Elaborar e implementar a Política de
Mobilidade Urbana

60.

Elaborar e implementar a Política de Mobilidade
Urbana

30.

Elaborar planos de mobilidade urbana para
regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas

61.

Elaborar plano de mobilidade urbana para regiões
metropolitanas

62.

Elaborar plano de mobilidade urbana para
aglomeração urbana

31.

Elaborar planos regionais de mobilidade
urbana, projetos e monitoramento para
Territórios de Identidade

63.

Elaborar planos regionais de mobilidade urbana,
projetos e monitoramento para Territórios de
Identidade

32.

Promover assistência técnica aos municípios
com obrigatoriedade de elaboração dos
planos municipais de mobilidade

64.

Promover assistência técnica aos municípios com
obrigatoriedade de elaboração dos planos municipais
de mobilidade

33.

Implantar obras de requalificação urbana

65.

Implantar obras de requalificação urbana

34.

Realizar diagnóstico de inadequação
habitacional em assentamentos precários dos
municípios da Região Metropolitana de
Salvador e demais cidades médias

66.

Realizar diagnóstico da inadequação habitacional, com
base nos dados do Plano Estadual de Habitação de
Interesse Social (PLANEHAB)

67.

Promover diálogos intersetoriais e regionais, para
discussão da inadequação habitacional nas cidades,
apresentando e discutindo proposta de captação de
recursos para intervenção em assentamentos precários

68.

Estabelecer áreas prioritárias para combate à
inadequação habitacional urbana e elaborar proposta
de redução da inadequação
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PROGRAMA
Desenvolvimento
Urbano

COMPROMISSO
12.

Executar ações de regularização
fundiária urbana nas áreas de
habitação de interesse social

META
35.

36.

13.

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)

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

37.

Regularizar terras para implantação de
unidades habitacionais de interesse social

Promover a regularização fundiária dos
imóveis habitacionais produzidos pelo
governo do Estado

Implementar o cadastro único de demandas
habitacionais em municípios baianos e a
seleção de beneficiários para os programas
de habitação de interesse social

INICIATIVA
69.

Instituir um banco de terras para identificação de terras
públicas passíveis de regularização

70.

Regularizar imóveis federais, estaduais e municipais
para destinação a habitação de interesse social

71.

Identificar glebas particulares passíveis de
desapropriação para implantação de habitação de
interesse social

72.

Regularizar situação jurídico-fundiária, dominial e
urbanística de imóveis produzidos pela Habitação e
Urbanização da Bahia - URBIS

73.

Regularizar unidades habitacionais situadas em áreas
ocupadas por população de baixa renda

74.

Sensibilizar os municípios baianos para a adesão ao
sistema único de demanda habitacional de interesse
social

75.

Consolidar o sistema de cadastro único do Estado da
Bahia

76.

Implantar o sistema e a metodologia de
acompanhamento do sistema de seleção usado pela
SEDUR/CONDER

77.

Compatibilizar e consolidar os critérios municipais de
seleção da demanda habitacional de interesse social

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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PROGRAMA

COMPROMISSO

Desenvolvimento
Urbano

META
38.

39.

14.

Implementar o Plano de Reabilitação
do Centro Antigo de Salvador em suas
dimensões urbano-ambiental,
habitacional, social,cultural, turístico e
econômico.

40.

41.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Apoiar a adesão de municípios baianos ao
Sistema Estadual de Habitação de Interesse
Social - SEHIS

Capacitar municípios visando a estruturação
dos sistemas municipais de interesse social

Recuperar imóveis que se encontram
fechados, em ruínas, subutilizados e em lotes
baldios no Centro Antigo de Salvador

Recuperar imóveis abandonados no Centro
Antigo de Salvador para produção de
unidades habitacionais e instalação de
residências estudantis

9

INICIATIVA
78.

Mobilizar os municípios para a adesão ao sistema
estadual de habitação de interesse social,
implementando ações de capacitação

79.

Garantir a publicação oficial (Diário Oficial da Bahia)
dos Termos de Adesão assinados pelo executivo
municipal, atendendo à obrigatoriedade legal para
acesso ao recursos estaduais destinados à habitação
de interesse social

80.

Atualizar o diagnóstico das necessidades habitacionais
dos municípios prioritários através de levantamento
direto e visitas técnicas

81.

Realizar oficinas de capacitação municipal para
estruturação do Sistema Municipal de Habitação de
Interesse Social (SMHIS)

82.

Desapropriar imóveis a serem integralizados no Fundo
de Investimento Imobiliário - FII

83.

Contratar Instituição financeira para construir,
administrar e gerir o Fundo de Investimento Imobiliário.

84.

Elaborar estudos e projetos de viabilidade econômicofinanceira, impacto de vizinhança, arquitetônicos e
complementares.

85.

Construir unidades habitacionais em imóveis
abandonados no Centro Histórico de Salvador para
atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade
social
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PROGRAMA

COMPROMISSO

META

Desenvolvimento
Urbano

86.

Construir unidades habitacionais em imóveis no Centro
Histórico de Salvador para cumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público

87.

Construir unidades habitacionais em imóveis
abandonados no Centro Histórico de Salvador para
atendimento ao servidor público

88.

Concluir as obras de reforma e recuperação de imóveis
localizados na Rua Padre Vieira para instalação de
residência estudantil

89.

Executar obras de reforma e recuperação de imóveis
localizados na ladeira do Carmo para instalação em
residência estudantil

42.

Construir unidades habitacionais, parte
integrante da urbanização integrada da Vila
Nova Esperança/Rocinha no Centro Histórico
de Salvador

90.

Atender famílias em situação de vulnerabilidade com a
construção de unidades habitacionais

43.

Recuperar parte da encosta do frontispício de
Salvador no limite do Centro Histórico

91.

Executar obras de contenção e requalificar mirante no
Santo Antônio Além do Carmo

92.

Executar obra de contenção e recompor a vegetação
nativa do frontispício

93.

Construir a passarela (Via Histórica) conectando o
Campo da Pólvora ao Pelourinho no Centro Antigo de
Salvador (CAS)

44.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

INICIATIVA

Construir equipamentos urbanos para
melhorar as condições de mobilidade e
acessibilidade no Centro Antigo de Salvador
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PROGRAMA

COMPROMISSO

META

Desenvolvimento
Urbano

45.

46.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Executar obras de requalificação da
infraestrutura urbana em logradouros no
Centro Antigo de Salvador

Implantar equipamentos no Centro Antigo de
salvador para valorização e difusão da
história e da cultura da Bahia

11

INICIATIVA
94.

Instalar um ascensor-plano inclinado no Bairro do
Santo Antônio

95.

Construir estacionamentos com a criação de vagas nos
bairros Castro Alves, São Dâmaso e Santo Antônio

96.

Executar obras de pavimentação e requalificação de
vias no âmbito do PAC 2

97.

Reformar imóveis no Centro Histórico de Salvador

98.

Dar suporte técnico para fiscalização das obras no
Centro Antigo de Salvador

99.

Gerenciar as obras no Centro Histórico de Salvador

100.

Executar obras de pavimentação e requalificação na
J.J. Seara no âmbito do Pró-Segurança

101.

Conservar o Centro Histórico de Salvador

102.

Implantar acessibilidade urbana no entorno da Arena
Fonte Nova

103.

Implantar o Centro de Referência do Centro Antigo de
Salvador

104.

Implantar o Memorial do Corpo de Bombeiros no
Centro Antigo de Salvador

105.

Desenvolver o Programa de Educação Patrimonial em
instituições de ensino público do Centro Antigo de
Salvador (CAS)

106.

Implantar centro de serviços e de convenções no Bairro
do Comércio - Pilar
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PROGRAMA
Desenvolvimento
Urbano

Turismo

Água para Todos

COMPROMISSO

META

INICIATIVA

15.

Melhorar os serviços públicos
qualificando as obras de construção e
reforma dos bens móveis do Estado

47.

Elaborar projetos de arquitetura, engenharia e
prospecção para melhoria das edificações
públicas

107.

Elaborar projetos de arquitetura, engenharia e
prospecção para melhoria das edificações públicas

16.

Valorizar o servidor garantindo acesso
à moradia digna e segurança familiar

48.

Apoiar financeiramente a aquisição de imóvel
residencial para o servidor público

108.

Apoiar financeiramente a aquisição de imóvel
residencial para o servidor público

17.

Fortalecer as áreas turísticas
garantindo a infraestrutura urbana e a
qualificação de novos espaços
urbanos

49.

Requalificação urbanística de espaços
urbanos em áreas turísticas

109.

Requalificar a orla marítima de Salvador

110.

Requalificar a Feira de São Joaquim

Implementar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos

50.

Regulamentar a Política Estadual de
Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº
12.932/2014)

111.

Elaborar a minuta do Decreto Regulamentador da
Política Estadual de Resíduos Sólidos

51.

Prestar Assistência técnica a consórcios
públicos de resíduos sólidos

112.

Prestar Assistência técnica a consórcios públicos de
resíduos sólidos

52.

Elaborar planos de resíduos sólidos

113.

Elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos

114.

Elaborar planos regionais e/ou intermunicipais de
resíduos sólidos

115.

Revisar o Estudo de Regionalização da Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

116.

Desenvolver um modelo de gestão integrada de
resíduos sólidos no estado da Bahia, considerando os
estudos, planos e projetos existentes

117.

Elaborar estudos e projetos de engenharia na área de
resíduos sólidos

18.

53.

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Elaborar estudos na área de Resíduos
Sólidos
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PROGRAMA

COMPROMISSO

Água para Todos

19.

Esporte
e Lazer

Gestão
Participativa

20.

21.

META

13

INICIATIVA

54.

Estruturar o Sistema Estadual de Informações
sobre a Gestão de Resíduos Sólidos

118.

Estruturar o Sistema Estadual de Informações sobre a
Gestão de Resíduos Sólidos

55.

Elaborar Planos de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, com implantação do
Projeto de Inclusão Socioprodutiva dos
Catadores de Recicláveis

119.

Elaborar Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, com implantação do Projeto de Inclusão
Socioprodutiva dos Catadores de Recicláveis

Promover o manejo das águas
pluviais, em parcerias com os
municípios, priorizando as áreas de
maior sensibilidade e risco ambiental,
bem como aqueles objeto de
implantação de infraestrutura urbana e
turística

56.

Executar obras de macrodrenagem com
sistema de águas pluviais e galerias e
readequação de canais

120.

Executar obra de drenagem urbana e readequação de
canal

121.

Implantar sistema de manejo de águas pluviais

Ampliar a oferta de infraestrutura
adequada para a prática de lazer e
esporte propiciando a saúde física e
mental

57.

122.

Implantar e requalificar praças

123.

Implantar parque ecoesportivo

124.

Revitalizar parques urbanos

125.

Requalificação do Parque São Bartolomeu - 2ª etapa

Implementar um processo de Gestão
da Estratégia formalizado e
permanente para acompanhamento de
resultados e avaliação de desempenho

Planejamento Estratégico SEDUR 2016-2019

Oferecer espaços adequados para a prática
de esporte e lazer

58.

Aprimorar a arquitetura de processos com
foco em resultados

126.

Aprimorar a arquitetura de processos com foco em
resultados

59.

Desenvolver competências estratégicas

127.

Desenvolver competências estratégicas

60.

Fortalecer a comunicação interna e externa
de forma transparente e acessível

128.

Fortalecer a comunicação interna e externa de forma
transparente e acessível

