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Identificação
Promotoria Campo Mourão - 3ª Promotoria [55]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0024.16.000771-2

Membro responsável MARCOS JOSE PORTO SOARES [465]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Consumidor/Alimentos /Fomento à fiscalização pelo Poder

Público da adequada rotulagem de produtos de origem vegetal
[4]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Campo Mourão, Luiziana, Farol, Janiópolis
Meta Municípios que possuem produção de produto de origem

vegetal com o serviço de fiscalização implantado ou
adequado.

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

0024.15.001077-5

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 Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Campo Mourão, Farol, Luiziana e Janiópolis
Meta Municípios com o Portal da Transparência devidamente

implantado pelos Poderes Executivo e Legislativo.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0024.16.000772-0

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 III
Iniciativa Planej Institl/Eficiência e Eficácia/Analise e conclusão dos

procedimentos preparatórios e inquéritos civis instaurados [59]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Campo Mourão, Farol, Luiziana e Janiópolis.
Meta Encerramento de pelo menos 50% dos procedimentos

preparatórios ou inquéritos civis instaurados.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0024.16.000774-6

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 IV
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

civis instaurados antes de 31/12/2013 [60]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Campo Mourão, Farol, Luiziana e Janiópolis.
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos civis instaurados, com a

redução dos prazos de tramitação.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0024.16.000774-6
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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 V
Iniciativa Fomento a discussão e estudos do novo Código de Processo

Civil e Código Civil e a relação com a atuação do Ministério
Público.

Objetivo Promover debates entre os servidores sobre o novo Código de
Processo Civil e o Código Civil e a relação com a atuação do
Ministério Público.

Área de Atuação Planejamento institucional
Palavra Chave Eficiência e eficácia
Meta Melhorar a qualidade da prestação dos serviços, celeridade e

atendimento às demandas da sociedade com adequação
técnica.

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

0024.16.000777-9

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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