
 

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 17/05/2016 14:47:03
Endereço IP 10.65.132.52
Identificação
Promotoria Marilândia do Sul - Promotoria [359]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0087.16.000070-6

Membro responsável VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS [706]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculados na pré-escola
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000011-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

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 Rio Bom
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000081-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Rio Bom
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000080-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.15.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mauá da Serra
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000079-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.15.000070-6
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Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mauá da Serra
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000078-1

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.15.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VI
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Califórnia
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000077-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VII
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Califórnia
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000076-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.15.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VIII
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.15.000075-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IX
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta Município com Portal da Transparência implantado pelos

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

0087.13.000022-4

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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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 17/05/2016 14:31:48
Endereço IP 10.65.132.52
Identificação
Promotoria Marilândia do Sul - Promotoria [359]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0087.16.000070-6

Membro responsável VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS [706]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Planej Instit/Conselhos/Fomento à implantação, estruturação,

instrumentalização e capacitação de Conselhos Municipais
[57]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta implantação/regularização do Conselho da Comunidade no

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

0087.16.000072-2

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Controle Externo da Atividade Policial/Abuso de

Autoridade/Aprimoramento do controle externo na prevenção
de abusos de autoridade [9]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta visitas trimestrais a 100% das unidades policiais da Comarca
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.15.000025-2

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Rio Bom
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000014-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Califórnia
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000013-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do 0087.16.000070-6
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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 Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mauá da Serra
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000012-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VI
Iniciativa Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000011-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VII
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
Meta Encerramento de, pelo menos, 50% dos procedimentos

administrativos instaurados antes de 31.12.2015
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.16.000101-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VIII
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Rio Bom
Meta 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculados na pré-escola
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000014-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IX
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Califórnia
Meta 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculados na pré-escola
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000013-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada X
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
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Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mauá da Serra
Meta 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculados na pré-escola
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.12.000012-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
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Justiça (187253)

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

  Data de envio submitdate 28/04/2016 10:36:27
Endereço IP 10.65.132.52
Identificação
Promotoria Marilândia do Sul - Promotoria [359]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0087.16.000070-6

Membro responsável VIVIANE MORAES RIBEIRO GERELUS [706]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Rio Bom
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0087.14.000041-2

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Califórnia
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0087.14.000048-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Marilândia do Sul
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0087.14.000049-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mauá da Serra
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0087.15.000016-1

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de

0087.16.000070-6
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Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
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
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos civis instaurados antes

de 31/12/2013
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.16.000071-4

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria VI
Iniciativa Na esteira do combate à improbidade administrativa, fomentar

a importância do "voto consciente", sobretudo em razão das
eleições municipais de Outubro do corrente ano, dando
continuidade ao Projeto "Movimento Paraná sem Corrupção".

Objetivo Reduzir o número de denúncia trazidas à Promotoria de
Justiça com relatos de irregularidades na Administração
Pública em geral, tão somente com cunho político.
Conscientizar a população a respeito da importância de
combater a corrupção, a começar pela escolha dos seus
representantes nos Poderes Executivo e Legislativo.

Área de Atuação planejamento institucional, projeto social
Palavra Chave Movimento Paraná sem Corrupção, Plano Setorial de Ação
Meta Conscientização da população dos Municípios integrantes da

Comarca, a fim de reduzir em, pelo menos, 50% as denúncias
trazidas a esta Promotoria de Justiça com cunho político.

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

0087.16.000074-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VII
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 Mauá da Serra
Meta Município com o Plano elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.14.000168-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VIII
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 Rio Bom
Meta Município com o Plano elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.14.000167-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IX
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 Marilândia do Sul
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Meta Município com o Plano elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.14.000166-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada X
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 Califórnia
Meta Município com o Plano elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0087.14.000165-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)

0087.16.000070-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
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