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Identificação
Promotoria Mangueirinha - Promotoria [352]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0083.16.000076-2

Membro responsável NATASHA SCAFI DE VASCONCELOS [524]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Apoio Comunitário/Rede de Serviço/Projeto Semear –

Fomento à implementação da Rede de Serviços para o
Enfrentamento às Drogas [3]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida MANGUEIRINHA
Meta Implantação e acompanhamento da Rede de Serviços para o

Enfrentamento às Drogas no Município de Mangueirinha
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0083.16.000077-0

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 II
Iniciativa Saúde/Internação Involuntária/Acompanhamento da atuação

do serviço público de saúde nos casos de internamento
involuntário [70]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mangueirinha
Meta Acompanhamento de 100% dos casos de internação

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

0083.16.000078-8

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 Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mangueirinha
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos policiais instaurados

antes de 31.12.2011
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0083.16.000079-6

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/Revisão e avaliação dos

procedimentos administrativos em andamento quanto à
necessidade de manutenção [62]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mangueirinha
Meta Revisão de 100% dos Procedimentos Administrativos

instaurados até 31.12.2015 e avaliação da necessidade de
manutenção deles em andamento
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Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0083.16.000080-4

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Planej Institl/Papel do MP/Esclarecimento acerca do papel do

Ministério Público [64]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mangueirinha
Meta Promover reuniões, encontros e palestras a fim de propiciar

melhor compreensão à sociedade a respeito das atribuições e
do funcionamento do Ministério Público enquanto integrante do
Sistema de Justiça

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

0083.16.000081-6

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria VI
Iniciativa Análise e encerramento dos inquéritos policiais instaurados até

31.12.2015 para investigar a prática de crimes de homicídio e
de estupro

Objetivo Garantir a celeridade e eficácia na atuação extrajudicial
visando o encerramento de 100% dos inquéritos policiais
instaurados até 31.12.2015 para investigar a prática de crimes
de homicídio e de estupro

Área de Atuação Planejamento institucional
Palavra Chave Eficiência e Eficácia
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos policiais instaurados até

31.12.2015 para investigar a prática de crimes de homicídio e
de estupro

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

0083.16.000082-0

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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