
 

Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de
Justiça (187253)

Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de Justiça (187253)

  Data de envio submitdate 21/04/2016 10:53:27
Endereço IP 138.186.111.162
Identificação
Promotoria Altônia - Promotoria [7]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0004.16.000118-8

Membro responsável JESSICA ALINE SOARES [311]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Altônia
Meta Município com o Plano Implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0004.16.000119-6

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida São Jorge do Patrocínio
Meta Município com Plano Implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0004.16.000120-4

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Elaboração e desenvolvimento de projeto para atendimento de

autores de crimes de violência doméstica no Município de
Altônia, com realização de palestras de conscientização, bem
como, nos casos necessários, encaminhamento para
programas de tratamento contra alcoolismo e drogadição.

Objetivo Neutralização das causas de violência doméstica e
consequente redução da reincidência em crimes dessa
natureza no Município de Altônia.

Área de Atuação Criminal/violência doméstica
Palavra Chave violência doméstica; violência física; violência psicológica.
Meta Redução da reincidência nos crimes de violência doméstica no

Município de Altônia.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0004.16.000121-2

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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