


Apoiar o desenvolvimento humano no 

Estado do Piauí em um cenário pós-

pandêmico, buscando melhorar a 

preparação em meio a crises e a 

capacidade de resposta do Sistema de 

Vigilância em Saúde e dos Sistemas de 

Proteção Social e Fomento à Inclusão 

Social e Produtiva através da 

reestruturação, gestão e 

implementação de medidas que 

buscam o aprimoramento da 

efetividade do trabalho já realizado.



Aumentar a capacidade de 

monitoramento da saúde da população 

do Piauí para a detecção prematura de 

epidemias, documentação da 

disseminação de doenças, 

recomendação de medidas preventivas 

e de controle de ocorrência de agravos, 

e construção de cenários de morbidade 

e mortalidade.

Aumentar a capacidade 

protetiva do estado para 

fomentar a inclusão social e 

produtiva no Piauí por meio 

do fortalecimento da 

qualificação e integração dos 

serviços e benefícios de 

assistência social e de 

inclusão produtiva. 



Fortalecimento do Sistema de Vigilância 

em Saúde e capacidades.

Fortalecimento do sistema de proteção 

social e capacidades.

Apoio a uma maior segurança alimentar 

e acompanhamento nutricional.

Gestão do projeto.



POSSÍVEIS IMPACTOS AÇÕES MITIGADORAS

Aumento na emissão de ruídos nos canteiros de obras

Fornecimento de EPI (protetores auriculares contra ruído) para trabalhadores das obras;
Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para trabalhadores das obras

Alterações na qualidade do ar (material particulado e 
emissões de GEE)

Incômodo a moradores
Estabelecimento de horários de funcionamento das obras em concordância com os horários
comerciais; 

Alteração do tráfego local
Zoneamento adequado do canteiro de obras com planejamento de áreas para 
descarregamento e armazenamento de materiais, evitando ao máximo o comprometimento
ao tráfego local;

Possibilidade de contaminações do solo e lençol freático 
por materiais da construção civil e resíduos de esgotos

Remoção imediata da fonte de contaminação e aplicação de medidas de remediação e/ou
recuperação adequadas



POSSÍVEIS IMPACTOS AÇÕES MITIGADORAS

Geração de resíduos referentes à construção civil e ao 
descarte de bens (equipamentos e mobiliários)

Gerenciamento e descarte adequado dos resíduos em concordância com a Lei Federal N°
12.305/2010 e destinação de bens (equipamentos e mobiliários) conforme disposto no 
Decreto Nº 9.373/2018

Risco de acidentes nos canteiros de obras
Zoneamento adequado dos canteiros de obras, com disposição de placas de sinalização
visíveis por toda a área e telefones/emails para contato com a ouvidoria e registro de 
queixas do PDH; 

Risco de incêndios Evacuação imediata do local e solicitação do Corpo de Bombeiros através do número 193

Emissão de gases de efeito estufa (GEE) no processo de 
fabricação/ transporte dos bens adquiridos (equipamentos, 
materiais da construção civil, mobiliários, veículos)

Aquisição de materiais sustentáveis e de baixa cadeia de produção (menores emissões de 
GEE na fabricação) e maior durabilidade



POSSÍVEIS IMPACTOS AÇÕES MITIGADORAS

Vazamento de dados sigilosos dos beneficiários
Aprimorar o monitoramento, auditoria e operações de segurança utilizando mais recursos
de gerenciamento e monitoramento remoto; incluir o uso de serviços de segurança
cibernética; 

Lacuna digital – pessoas que não têm acesso a meios de 
comunicação digital (internet e sinal de rede telefônica) e 
equipamentos digitais (celulares, tablets e computadores)

Investir na cobertura de acesso à internet, expandindo a infraestrutura para cobrir todas as 
áreas do estado e melhorar a velocidade da conectividade para permitir os novos usos da 
internet (e.g. Piauí conectado)

Possibilidade de exclusão de populações vulneráveis tidas 
como invisíveis 

Aumento na identificação das famílias por meio de esforços para auxílio dos municípios na
realização das visitas do Busca Ativa para a identificação de possíveis beneficiários; 
mobilizações junto à sociedade civil organizada para ampliar o alcance da informação, 
aumentando as chances de identificação e atendimento das famílias; 



POSSÍVEIS IMPACTOS AÇÕES MITIGADORAS

Mal uso e/ou não cumprimento das normativas sobre 
proteção e sigilo de dados

Monitoramento e treinamento de pessoal e revisão das metodologias utilizadas; determinar
nos termos de referência as políticas de privacidade que devem ser adotadas e possíveis
punições legais nos casos de descumprimento; 

Aumento da pressão social e dos papéis de gênero sobre as 
mulheres que são responsáveis pelo cumprimento de 
critérios, condicionantes e responsabilidades em todos os 
programas de proteção social

Seminários, palestras e rodas de conversas com grupos de mulheres; utilização do 
mecanismo da busca ativa; disponibilização de redes de apoio (monitores, creches, entre 
outros) para as crianças no horário dos cursos, conforme previsto também em atividades do 
Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI)



IMPACTOS POSITIVOS

Diminuição dos índices de pobreza

Diminuição dos índices de desemprego e/ou pobreza

Inclusão da população vulnerável em programas sociais importantes para o desenvolvimento humano

Assistência a famílias pobres em situação de vulnerabilidade

Fortalecimento dos programas de transferência de renda para grupos prioritários no Estado do Piauí

Aumento de oportunidades de qualificação nas diferentes esferas

Aumento da preparação da equipe técnica nos sistemas de vigilância em saúde, proteção social e gestão de Projetos

Melhoria das metodologias de seleção e inclusão de beneficiários nos Programas

Modernização das estruturas físicas por meio de construções mais sustentáveis, seguras e acessíveis

Aumento da eficiência energética nos órgãos beneficiados



VALOR TOTAL

US$ 62.500.000,00

BIRD

80%

CONTRAPARTIDA

20%



SEPLAN | UGP 
Coordenará e articulará as ações do Projeto junto às co-executoras e os financiadores

SESAPI
Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, melhorando suas estruturas e 

introduzindo mecanismos de coordenação e gestão da prestação de serviços, com foco em 

populações prioritárias e regiões/áreas do Estado com serviços mais deficitários

SASC
Melhorar o Sistema Estadual de Proteção Social, as políticas de inclusão produtiva e as 

capacidades institucionais/governamentais, fortalecendo os benefícios da assistência social 

para aqueles que necessitam de apoio imediato, também buscará estruturar serviços para 

uma inclusão produtiva mais sustentável, melhorando a capacidade do estado de 

desempenhar um papel mais efetivo na fiscalização e apoio às atividades de proteção social e 

trabalhista no estado, especialmente para responder de forma mais eficaz aos choques 

econômicos e ambientais



Ouvidoria Geral do Estado | OGE

SESAPI | Ouvidoria Setorial

SASC | Ouvidoria Setorial
Atendimento online
• E-mail: regiano1352@gmail.com

Atendimento online
• E-mail: ouvidoriasetorial@sesapi.pi.gov.br

DIVISA/CEREST
• (86) 3216-3652 e (86) 3221-6686

Atendimento online
• E-mail: atendimento@ouvidoriageral.pi.gov.br
• http://eouv.pi.gov.br
• http://acessoainformacao.pi.gov.br

Na Sede da OGE
• Avenida Pedro Freitas, 1900 Térreo, 38 - Centro Administrativo, Prédio CGE/ ATI, Teresina-PI

Atendimento via Telefone
• (86) 99424-5794 (whatsapp)

Atendimento via Telefone
• (86) 99544-7924 (whatsapp)
• 162 (ligação gratuita)




