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

PPA 2004-2007

Ministério Público
PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

ÓRGÃO ENVOLVIDO

MP

OBJETIVO

Promover a cidadania, garantindo os direitos transindividuais, promovendo a inclusão social e coibindo as práticas de preconceito e discriminação

RECURSOS

Orçamentários: R$ 8.770.000,00

Extra-Orçamentários: R$ 0,00

Total: R$ 8.770.000,00

Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento
AÇÃO/META

Consumidor Respeitado
Desenvolvimento de atividade educativa para
esclarecimento à população sobre a prestação
irregular de serviços educacionais e repressão a
sanções pedagógicas praticadas por estabelecimentos
de ensino em razão da inadimplência
Edição e divulgação de documento para
esclarecimento à população sobre os malefícios
dos produtos de má qualidade
Realização de convênio com o Executivo para
realização de perícias nos sistemas de
abastecimento de água
Realização de parceria com Secretarias de Saúde
para informações sobre os autos de infração
referentes à comercialização de medicamentos
impróprios para o consumo
Realização de ação extrajudicial e/ou judicial
para erradicação dos matadouros clandestinos,
combate à comercialização irregular de alimentos
e garantia de água de qualidade
Realização de ação extrajudicial e/ou judicial em
articulação com o executivo estadual e instituições
para repressão no comércio irregular de medicamentos
Elaboração de cartilha para esclarecimento sobre os
perigos da utilização de substâncias inseticidas e raticidas
e da contratação dos serviços sem licenciamento

Quantidade
Total

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

40

9

1

1

1

1

3

3

294

294

12

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

8

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Centro
Leste
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

11

294

294 ( 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
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Ministério Público
PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Realização de acordo com prefeituras e outros
órgãos públicos, para combater a venda irregular
de GLP e de substâncias inseticidas e raticidas
Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais
objetivando a interdição dos pontos irregulares
de revenda de GLP
Realização de atividade integrada com o Executivo
e a ANP para ampliação e melhoria das perícias
sobre a qualidade do combustível, coibindo a
adulteração e a sonegação
Realização de termo de compromisso com os órgãos
competentes para intensificação de vistoria na área
de vigilância sanitária
Realização de protocolo de intenção para troca
de informação sobre a prestação irregular de
serviços educacionais com Conselhos Estaduais
de Educação e órgãos afins
Apuração da prestação de serviços irregulares
sobre a existência de cláusulas abusivas nos contratos
de adesão dos prestadores de serviços educacionais
Defesa dos Direitos Ambientais em Bacias
Hidrográficas com Ênfase na Bacia do Rio São
Francisco
Aparelhamento de unidade de promotoria visando
à melhoria da atuação ministerial
Elaboração de estudo diagnóstico na área de
saneamento básico, em parceria com universidades
e órgãos ambientalistas
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Quantidade
Total

6

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

1

1

1

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

1

Centro
Leste
S. Francisco

1

6

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

1

6(D)

1

1

1

1

1

1

50

50

34

34 ( D )

1

(T) Meta com alcance em todo o Estado

1

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

PPA 2004-2007

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

PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Realização de curso sobre o programa de Revitalização
da Bacia do Rio São Francisco, saneamento básico
e recursos hídricos para promotores de justiça e
representantes da comunidade
Instauração de inquérito civil para o cumprimento
da Lei de Política Ambiental, objetivando o combate
aos agentes poluidores e causadores de danos
ao meio ambiente
Realização de parceria para fortalecimento das
ações de revitalização do São Francisco com MP
de outros estados, MP federal e demais órgãos
públicos, privados e internacionais com atuação
na área ambiental
Realização de ação extrajudicial e/ou judicial
contra os proprietários ribeirinhos para garantir
a proteção das matas ciliares e áreas de
preservação permanente
Elaboração de cartilha sobre revitalização da
Bacia do Rio São Francisco
Realização de termo de ajustamento de conduta
para gerenciamento dos resíduos sólidos e
implantação e manutenção de aterros sanitários
controlados
Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais
para implantação do programa de educação
ambiental nos currículos escolares conforme Lei
9795/99
Realização de ações para captação de recursos
Fiscalização de cartórios de registro de imóveis
nos registros imobiliários

Quantidade
Total

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

64

64 ( D )

500

500 ( D )

1

1

80

1

80 ( D )

1

80

80 ( D )

79

79 ( D )

1
40

(T) Meta com alcance em todo o Estado

1
40 ( D )

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

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Moralidade na Gestão Pública
Implantação de sistema de informação em rede,
na área de improbidade, para dar suporte às
ações das promotorias
Realização de parceria com o Poder Judiciário para dar
celeridade aos processos de julgamento de improbidade
Implantação de sistema de acompanhamento dos
concursos realizados nas municipalidades e
proposições de ACP para combate às contratações
irregulares
Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais
no combate à publicidade autopromocional nas
propagandas oficiais
Formação de grupo de trabalho para atuar
diretamente no combate à fraude documental
nas prestações de conta, em parceria
Fiscalização de licitações e contratos dispondo
de corpo técnico especializado para auxiliar na
atuação das Promotorias
Fiscalização da aplicação da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, em caráter especial, nos aspectos de
improbidade administrativa, em parceria com
outras instituições
Infância e Juventude em Primeiro Lugar
Fiscalização de órgão/entidade visando a inserção
no seio familiar de crianças e adolescentes
institucionalizados
Implantação de sistema de informação – SIPIA,
para a identificação do quantitativo de crianças e
adolescentes institucionalizados
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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

1

30

3

3

24

Todo Estado/
Diversas
Regiões

24 ( D )

24

68

1

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

1(D)

30

24

Centro
Leste
S. Francisco

68 ( D )

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

PPA 2004-2007

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

PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Realização de eventos para promotorias de distintas
comarcas, visando à integração dos Conselhos Tutelares
e execução de medidas conjuntamente liberadas
Implantação de cadastro das entidades locais
interessadas em participar do Programa de Execução
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
Instauração de inquérito civil para implantação
de Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos
Municipais da Criança e do Adolescente
Realização de parceria com os Conselhos
Tutelares, exigindo uma atuação mais efetiva no
combate à evasão e à cobrança sistemática da
ficha de infrequência junto à SEC
Realização de parceria com o Poder Judiciário
para criação de vara especializada de infância
em comarcas de 2ª e 3ª entrâncias com maior
demanda a atender e garantia de prioridades aos
feitos dessa área
Realização de ação extrajudicial e/ou judicial
visando ao atendimento a crianças e adolescentes
vítimas de violência, a partir de pesquisas de
demanda, em parceria com Universidades
Realização de termo de ajustamento de conduta
com o Governo Estadual para criação/regionalização
de unidades específicas para atendimento a
adolescentes autores de ato infracional
Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais,
visando a ampliação de conselhos tutelares na capital

Quantidade
Total

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

16

16 ( D )

13

13 ( D )

304

304 ( D )

113

113 ( D )

1

1

1

1

1

1

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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Ministério Público
PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Realização de parceria com as prefeituras, a
sociedade civil e o Poder Judiciário, visando a
implantação de medidas socioeducativas em meio
aberto e a criação de unidades especializadas,
casa de passagem e abrigo
Fiscalização de conselho tutelar quanto às condições
de estrutura e funcionamento (conselho)
Realização de acordo com judiciário e representantes
da sociedade civil, visando o encaminhamento das
crianças e adolescentes do interior em situação de risco
Meio Ambiente: Defesa do Patrimônio Natural e
Cultural
Campanha educativa para combate à poluição sonora
Elaboração de projeto para ação integrada em
defesa do Rio Paraguaçu
Fiscalização de atividade impactante ao meio
ambiente, notadamente do gerenciamento da
poluição industrial e dos resíduos químicos,
mediante parcerias
Realização de convênio com os Poderes Executivos
Estadual e Municipal, para inclusão da educação
ambiental no currículo escolar
Realização de seminário itinerante para discutir o
estatuto das cidades com mais de 20.000 habitantes
Instauração de inquérito civil na área de gerenciamento
dos resíduos sólidos, especialmente dos resultantes
dos serviços de saúde
Realização de parceria com instituições da área
ambiental para fortalecimento das ações na Mata
Atlântica
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Quantidade
Total

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

6

6(D)

271

271 ( D )

1

1

14
1

1

9

5

1

1

14 ( D )

3

1

13

13 ( D )

100

100 ( D )

20

20 ( 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

PPA 2004-2007

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

PROGRAMA

DIREITOS DA COLETIVIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Adoção de medidas extrajudiciais e/ou judiciais
para combater loteamentos clandestinos
Fiscalização de praias, complexos dunares e manguezais
Implantação de grupo de trabalho para intensificação
de ações e serviços na área ambiental
Realização de campanha de reflorestamento da
Mata Atlântica
Realização de atividade integrada com o Ibama
para intensificação do combate ao tráfico de
animais silvestres
Fiscalização da exigência da reserva legal nos registros
de imóveis rurais com ênfase na Mata Atlântica
Cidadania Plena
Desenvolvimento de atividade preventiva para garantir
a acessibilidade universal e assistência integral pelo SUS
Elaboração de estudo diagnóstico sobre a presença
de equipamento de segurança pública nas
comunidades e da acessibilidade à justiça
Implantação de central de informação e documentação,
na área de direitos difusos, para coleta e divulgação
da legislação pertinente à cidadania
Realização de curso para formação de agente de
cidadania voltado à redução de danos sociais
Realização de eventos voltados à prevenção da
segurança da saúde do trabalhador e conscientização
sobre os seus direitos
Capacitação de profissional do Ministério Público
nas áreas de fiscalização e de direito sanitário (pessoa)
Implantação de cadastro informatizado dos
equipamentos públicos de saúde, educação
e segurança

Quantidade
Total

15

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

15

14
16

14 ( D )
16 ( D )

2

2(D)

13

13 ( D )

80

80 ( D )

108

108 ( D )

3

3

1

1

28

28 ( D )

6

6(D)

8

8(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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AÇÃO/META

Realização de campanha educativa para divulgação
dos direitos do cidadão e do papel do MP
na sua defesa
Fiscalização da aplicação da lei que rege o sistema
educacional, com ênfase no combate à evasão
junto às Secretarias Estadual e Municipais
de Educação
Implantação de força tarefa para fiscalização
das instituições de longa permanência no
cumprimento dos direitos dos idosos e portadores
de deficiência
Fiscalização do atendimento aos dispositivos legais
que disciplinam o SUS e dos processos de adesão
dos municípios a sua implantação
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Quantidade
Total

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

4

4(D)

418

418 ( T )

12

12 ( D )

417

417 ( T )

(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

