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Endereço IP 10.65.148.125

Promotoria Palmas - 2ª Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA instaurado 
para registro e acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0097.16.000140-6

Membro responsável ANDRE LUIZ DE ARAUJO

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Segurança pública - diminuição da criminalidade

Objetivo
Intensificar ações integradas de combate à 
macrocriminalidade e de controle externo da atividade 
policial.

Área de Atuação Segurança pública.

Palavra Chave Criminalidade

Meta

Elaboração dos Planos Municipais de Segurança Pública e 
criação dos Fundos Municipais de Segurança Pública nos 
municípios de Palmas e Cel. Domingos Soares até 30 de 
julho de 2016.

Procedimento PRO-MP (Informe o número
do procedimento instaurado para 
acompanhamento ou execução da 
iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional (Informe 
o número do procedimento instaurado para
registro do Plano Regional de Ação)

 



Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos 
inquéritos policiais instaurados antes de 31/12/2011

Descreva em qual município a iniciativa 
será desenvolvida

Palmas e Cel. Domingos Soares.

Meta
Finalizar todos os inquéritos policiais instaurados antes de 
2011 até 31 de dezembro de 2016.

Procedimento PRO-MP (Informe o número
do procedimento instaurado para 
acompanhamento ou execução da 
iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional (Informe 
o número do procedimento instaurado para
registro do Plano Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Reduzir o número de crimes de corrupção de menores, 
violência doméstica e estupro no Município de Palmas, cujas
estatísticas estão acima do Estado.

Objetivo Intensificar o combate à criminalidade própria do Município.

Área de Atuação Segurança pública.

Palavra Chave Corrupção de menores, violência doméstica e estupro.

Meta
Finalizar todos os inquéritos em andamento em 4/5/2016 de 
corrupção de menores, violência doméstica e estupro até 
30/7/2016.

Procedimento PRO-MP (Informe o número
do procedimento instaurado para 
acompanhamento ou execução da 
iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional (Informe 
o número do procedimento instaurado para
registro do Plano Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário.
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Endereço IP 10.65.148.125

Promotoria Palmas - 2ª Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0097.16.000140-6

Membro responsável ANDRE LUIZ DE ARAUJO

Informe o tipo da iniciativa que 
será cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Estimular e acompanhar a elaboração e execução do Plano Municipal 
de Saneamento Básico; Plano Municipal de Redução de Risco e Plano 
Municipal de Transportes. Paralelo a isto, estimular e acompanhar a 
criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico; Conselho 
Municipal de Saneamento Básico; Fundo e Conselho Municipal de 
Transportes.

Objetivo
Criação de fundos, conselhos e planos relacionados à habitação e 
urbanismo até 31/12/2016.

Área de Atuação Habitação e Urbanismo.

Palavra Chave Fundos. Conselhos. Planos.

Meta
Aprovação de fundos , conselhos e planos em 2016 e execução em 
2017.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 

 



procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Reunião com gestores, instauração de procedimento, vistoria e coleta 
de dados para analisar a precariedade habitacional no Município de 
Palmas.

Objetivo
Reduzir o número de edificações em loteamentos clandestinos de 376 
para 200 e de assentamentos precários de 644 para 500.

Área de Atuação Habitação e urbanismo.

Palavra Chave Precariedade habitacional.

Meta
Reduzir o número de edificações em loteamentos clandestinos e 
assentamentos precários.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Estimular e acompanhar a criação, implantação e execução do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. Reunião, procedimentos e recomendações.

Objetivo
Plano e Fundo Municipal do Meio Ambiente em funcionamento até 
31/12/2016.

Área de Atuação Meio Ambiente

Palavra Chave Meio Ambiente. Plano Municipal. Fundo Municipal.

Meta
Plano e Fundo Municipal do Meio Ambiente em funcionamento até 
31/12/2016.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento

0097.16.000140-6



ou execução da iniciativa)

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Reuniões, procedimentos e medidas extrajudiciais para elevar os níveis
de salubridade do sistema hídrico.

Objetivo
Elevar a carga de poluição orgânica remanescente na bacia 
hidrográfica para patamares superiores aos atuais, mais próximos do 
nível estadual.

Área de Atuação Meio ambiente e segurança hídrica.

Meta
Elevar a carga de poluição orgânica remanescente na bacia 
hidrográfica para patamares superiores aos atuais, mais próximos do 
nível estadual.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Meio Ambiente/Unidades de Conservação/Fomento à fiscalização das 
UCs e à formalização de UCs municipais em áreas de mananciais

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Palmas

Meta
Aumentar o percentual de unidades de conservação e cobertura vegetal
para índices mais próximos do estadual.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6



Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Institl/Fundos/Fomento à constituição de Fundos Municipais e 
acompanhamento da aplicação dos recursos

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Coronel Domingos Soares

Meta
Criação,implentação e execução do Plano, Fundo e Conselho 
Municipal de Segurança Pública até 31/12/2016.

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Institl/Fundos/Fomento à constituição de Fundos Municipais e 
acompanhamento da aplicação dos recursos

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Coronel Domingos Soares

Meta
Planos, fundos e conselho de saneamento básico, habitação, redução 
de riscos e transporte (implementados até 31/12/2016).

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 



Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Habitação e Urbanismo/Deficit Habitacional/Fomento à redução do 
deficit habitacional

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Coronel Domingos Soares

Meta
Criação do PLano Habitacional e vinculação do município ao Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social

Procedimento PRO-MP (Informe 
o número do procedimento 
instaurado para acompanhamento
ou execução da iniciativa)

0097.16.000140-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.


