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RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 
2014/2015   

Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais 
X 

Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 15%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7,0   Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 7,0   Pesquisas Acadêmicas X (Outros): pedidos da rede pública municipal de 

proteção à criança e ao adolescente 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 7,0  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?) 

- requisição de dados à Secretaria Municipal de 
Educação; 

2014/2015 Nadir Emilia de Melo 

- reunião com os Conselhos Tutelares;   
- reunião com os prefeitos;   

- propositura de ação civil pública, se necessário.   

Erradicação do déficit de 
vagas em creches nos 

municípios da Comarca de 
Cruzeiro do Oeste 

Assegurar vaga em 
creche a todas as 

crianças até 5 anos de 
idade residentes na 

Comarca  

Mensuração por dados 
fornecidos pela rede 
pública municipal de 

proteção à criança e ao 
adolescente. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a todas as crianças até 5 anos de idade, residentes na Comarca de Cruzeiro do Oeste,  o direito constitucional à educação infantil  (CF, art. 
208, inciso IV) 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
- requisição de dados à Secretaria Municipal de 

Educação; 
2014/2015 Nadir Emilia de Melo 

- coleta de dados junto aos centros de educação 
infantil de famílias que necessitam de assistência 
aos filhos durante o período de recesso e férias; 

  

- possível ajustamento de conduta com os 
municípios 

  

   

Assegurar o funcionamento 
ininterrupto das creches 

Assistência 
ininterrupta às 

crianças da Comarca 
de Cruzeiro do Oeste, 

de até 5 anos de 
idade, em espaços 
seguros, durante o 

período de recesso e 
férias 

Calendário escolar e 
dados fornecidos pela 

rede pública de 
proteção à criança e ao 

adolescente. 

   
ALINHAMENTO Assegurar a todas as crianças de até 5 anos de díade, residentes na Comarca de Cruzeiro do Oeste, a assistência gratuita e ininterrupta em creches 



  

 

ESTRATÉGICO: (CF, art. 7º, XXV) 
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