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INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 

Implementação e 
aprimoramento do Sistema 
de Atendimento 
Socioeducativo 

Efetiva implantação do 
sistema em ambos os 
Municípios (Palmas e 
Coronel Domingos Soares), 
de modo a eliminar a 
reincidência infracional 

Reincidência infracional dos 
adolescentes submetidos a 
atendimento 

Reuniões de trabalho, 
palestras e fiscalização da 
implantação do sistema 
 
 

 

Janeiro a Dezembro de 2015 Juliano Marcondes Paganini 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Processos – Ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos 
Alianças externas – intensificar a interação com a sociedade e aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais 
Impacto social – Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente e defender interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade familiar, 
social e econômica 
 

 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Estruturação e 
aprimoramento da rede 
municipal de proteção à 
infância e juventude 

Ampliação da resolutividade 
das medidas de proteção, 
de modo a evitar a 
colocação em família 
substituta e o acolhimento 
institucional em ambos os 
municípios 

Número de crianças 
acolhidas 
institucionalmente e 
colocadas em família 
substituta 

Reuniões de trabalho, 
palestras e fiscalização da 
implantação da rede de 
proteção. 
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ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Processos – Ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos 
Alianças externas – intensificar a interação com a sociedade e aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais 
Impacto social – Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente e defender interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade familiar, 
social e econômica 
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(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2015  x Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 10   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública x Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 8  x Audiências Públicas / Consultas Públicas x Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 8   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 9  X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 



  
 
 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Combate à evasão escolar Eliminação da evasão e do 
abandono escolar em 
ambos os Municípios 
(Palmas e Coronel Domingos 
Soares) 

Índices de evasão e 
abandono escolar 

Reuniões de trabalho, 
palestras e fiscalização da 
implantação da rede de 
proteção resolutiva ao 
fenômeno da evasão e do 
abandono 
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ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Processos – Ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos 
Alianças externas – intensificar a interação com a sociedade e aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais 
Impacto social – Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente e defender interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade familiar, 
social e econômica 
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