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INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Município de Palmas: 
Reuniões com gestores 

municipais de saúde. 

Melhoria da gestão da 

saúde pública, 

principalmente da saúde 

mental. 

Peças que serão inseridas 

no PRO, dentro de 

procedimento 

administrativo 

correspondente. 

Reuniões regulares a cada 

bimestre. 

Durante todo ano de 2015. 

Promotor de Justiça da 2ª 

Promotoria de Palmas. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Identidade com a diretriz do Plano setorial de 2014- melhoria saúde pública. 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Município de Palmas: 

Execução de termos de 

ajustamento de conduta, na 

área da saúde, cujos prazos 

vencem no início do ano de 

2015. 

Melhoria da saúde pública, 

principalmente da saúde 

mental. 

Ações judiciais Ações judiciais ao fim do 

prazo dos TACS 

Durante todo ano de 2015. 

Promotor de Justiça da 2ª 

Promotoria de Palmas. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Identidade com a diretriz do Plano setorial de 2014- Melhoria da saúde pública, principalmente da saúde mental, que é deficitária no Município. 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Município de Palmas: 

Reuniões, articulação 

política com gestores 

municipais do meio 

ambiente e câmara de 

Implementação de políticas 

públicas para diminuir 

população de animais de 

rua. 

Peças que serão inseridas 

no PRO, dentro de 

procedimento 

administrativo 

correspondente. 

Mobilização da população e 

parceria com Associação 

Palmense de Proteção 

Animal. 

Durante todo ano de 2015. 

Promotor de Justiça da 2ª 

Promotoria de Palmas. 
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vereadores. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Redução de zoonoses, melhoria na urbanização e prevenção contra maus tratos e abuso de animais no Município de Palmas. 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Município de Palmas: 

Fiscalização das obras de 

urbanização 

Aferição da lisura dos 

procedimentos licitatórios 

elaborados para obras e 

serviços de urbanização em 

Palmas. 

Peças que serão inseridas 

no PRO, dentro de 

procedimento 

correspondente. 

Investigações em 

Procedimentos, parceria 

com observatório social 

Durante todo ano de 2015. 

Promotor de Justiça da 2ª 

Promotoria de Palmas. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Garantir que não houve dano ao patrimônio público municipal. . 

 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Município de Coronel 
Domingos Soares: 
Fiscalizar o cumprimento de 

termo de Ajustamento de 

Conduta para realização de 

concurso público para 

servidores municipais. 

Fomentar o preenchimento 

de cargos públicos com 

pessoas aprovadas em 

concurso público municipal 

Peças que serão inseridas 

no PRO, dentro de 

procedimento 

correspondente. 

Acompanhamento de 

procedimentos e termo de 

ajustamento de conduta. 

Durante todo ano de 2015. 

Promotor de Justiça da 2ª 

Promotoria de Palmas. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Garantir a efetivação da regra constitucional de concurso público na administração pública. 
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