Ação dos Poderes Legislativo e Judiciário
e Ministério Público em Defesa do Interesse Público

PPA 2004-2007

Ministério Público
PROGRAMA

LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE E DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

ÓRGÃO ENVOLVIDO

MP

OBJETIVO

Mobilizar o Governo e a Sociedade para redução da violência e garantia dos direitos individuais como fatores de consolidação da democracia

RECURSOS

Orçamentários: R$ 3.000.000,00

Extra-Orçamentários: R$ 0,00

Total: R$ 3.000.000,00

Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento
AÇÃO/META

Combate à Criminalidade e Luta pela Dignidade
nas Prisões
Edição e publicação de manual prático contra o
crime de tortura
Fiscalização de sistema de segurança municipal
através de inspeção às delegacias e a
destacamentos da PM e encaminhamento de
relatório à unidade central – PGJ (sistema)
Implantação de sistema de informática para
controle dos inquéritos policiais, facilitando o
cumprimento dos prazos legais
Capacitação de profissional em execuções penais,
gerenciamento de crises, técnica de interrogatório
e interpretação policial (pessoa)
Implantação de cadastro de armas, instrumentos
e produtos de crime apreendidos
Implantação de força-tarefa na área criminal para
reforçar a atuação das promotorias no controle
externo da atividade policial
Implantação de promotoria especializada na
capital, para controle externo da atividade policial
Implantação de grupo de trabalho na área criminal
para intensificação de ação de combate aos crimes
contra a ordem tributária, através de atualização de
promotores, padronização de instrumentos
e informatização
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Quantidade
Total

1

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Centro
Leste
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

1

312

312 ( D )

1

1(D)

200

200 ( D )

1

1

14

2

5

5

4

4

(T) Meta com alcance em todo o Estado

3

2

1

2

(D) Meta realizada em mais de um eixo de desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

2

2
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PROGRAMA

LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE E DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Fortalecimento da Central de Inquérito para
agilização e melhoria de qualidade dos trabalhos
Realização de ação extrajudicial e/ou judicial
visando ao controle do combate ao uso, fabrico e
comercialização dos fogos de artifício
Cadastramento de órgão/entidade locais, que já
participam, ou que estejam interessadas em participar,
do Programa de Implantação das Penas Alternativas
Levantamento das ações penais atinentes a crimes
de abuso de autoridade, de tortura e outros
praticados por policiais
Reordenamento das Ações na Área Cível
Campanha educativa mobilizando a população para
a necessidade de regularização de registro civil e
paternidade responsável
Fiscalização de órgão/entidade do terceiro
setor visando o seu acompanhamento
Realização de parceria com o Poder Judiciário na
atualização dos serventuários quanto a
procedimentos de registros públicos
Realização de acordo na área cível com o Poder
Judiciário, visando à criação de uma 2ª vara de registros
públicos e outra privativa de falência e concordata
Cadastramento de órgão/entidade que recebe
recursos públicos, visando ao acompanhamento do
terceiro setor
Elaboração de cartilha orientadora sobre a
constituição de fundações e prestação de contas
Levantamento estatístico de ações de paternidade
e padronização de procedimentos para agilização
dos processos

Quantidade
Total

1

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Centro
Leste
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

1

3

3(D)

1

1(D)

1

1

6

6

77.000

77.000 ( D )

1

1

1

1

1

1(D)

2

2(D)

1

1

(T) Meta com alcance em todo o Estado

(D) Meta realizada em mais de um eixo de desenvolvimento, a ser definido no momento da execução
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PROGRAMA
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Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Implantação de central de recursos judiciais visando
acompanhar os pareceres encaminhados ao STJ
Realização de atividade integrada para implantação
de laboratório de DNA como unidade pública e para
ampliação e gratuidade de exames de DNA reunindo
MP, Judiciário e Executivo
Combate às Organizações Criminosas
Implantação de sistema de informática com dados
estatísticos dos inquéritos e ações penais em trâmite,
no combate ao tráfico de drogas
Realização de curso, palestras e seminários para
capacitação de promotores no enfrentamento do
crime organizado
Implantação de cadastro de internos do sistema
prisional, ligados a organizações criminosas, para
intensificação do combate ao crime organizado
Implantação de força-tarefa na área criminal para
intensificação das ações do combate a grupos de
extermínio
Implantação de força-tarefa na área criminal para
junto com as policiais rodoviária e civil, aprimorarem
as investigações quanto ao roubo de carga
Implantação de sistema disque-denúncia estadual,
do próprio MP, possibilitando o combate às
organizações criminosas
Implantação de segurança preventiva para proteção
de Promotores em situação de risco/ameaça
Aparelhamento do serviço de inteligência e
integração com as Polícias Estadual e Federal,
para controle da macrocriminalidade
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Quantidade
Total

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

1

1

1

1

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Centro
Leste
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

1

Todo Estado/
Diversas
Regiões

1(D)

24

4

1

1

2

2

4

4

4

4

4

8

8(D)

1

1(D)

1

1(D)

1

1(D)

(T) Meta com alcance em todo o Estado

(D) Meta realizada em mais de um eixo de desenvolvimento, a ser definido no momento da execução

