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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  X Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 80   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 100  X Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 100   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 100  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?) 

Prevenção e Repressão no 
combate à dengue nos 

Municípios integrantes da 
Comarca (no dia de hoje, 29/04, 
foi veiculada notícia na RPC TV 
dando conta do crescimento de 
casos de dengue em Comarcas 
próximas - Rolândia e Londrina. 

Daí a fixação da iniciativa. 

 
 
Evitar casos de dengue e 
de mortes decorrentes 
da doença, pois 
tecnicamente evitáveis 

 
Reunião do CAOP da 
Saúde em Foz do 
Iguaçu/Dados (embora 
este agente ministerial 
não tenha sido 
convocado). 

 
 
Reuniões com os gestores locais; celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta para a contratação de novos 
agentes comunitários; treinamento dos atuais agentes 
comunitários para melhor atender à comunidade; e 
aquisição do material necessário para tanto. 

 
 
 

Janeiro a 
Dezembro de 2014 

 
 

 
Promotor de Justiça, com 
apoio da equipe técnica 

especializada. 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Defesa do direito coletivo à saúde dos cidadãos, direito indisponível que é. 
  

 INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
 
Combate intenso à improbidade 
administrativa, mediante a 
conclusão dos procedimentos 
preparatórios e dos inquéritos 
civis públicos instaurados. 

Conclusão dos 
procedimentos 
preparatórios e dos 
inquéritos civis, com o 
arquivamento respectivo 
ou promoção de medidas 
judiciais cabíveis, ambas 
as medidas sempre de 
modo responsável. 

 
 
 
Cotejo entre o número de 
feitos em andamento e os 

a serem instaurados. 

 
 
 
Intensa movimentação do extrajudicial e tratativas para, 

sempre que possível, evitar a judicialização (resolução 
extrajudicial, Ministério Público “Resolutivo”). 

 
 
 

Janeiro a 
Dezembro de 2014 

 
 
 

Promotor de Justiça 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Defesa do patrimônio público. 

     



  

 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
 
 
 

Na esteira do combate à 
improbidade administrativa, 
fomentar a importância do 

“voto consciente” 
 

 
 
 

Reduzir o número de 
“denúncias” trazidas à 

Promotoria de Justiça, com 
relatos de irregularidades na 

Administração Pública em 
geral, tão somente com cunho 

político 
 

 
 
 
 

Análise dos feitos registrados 
no PRO-MP que realmente 

indiquem ilicitudes ou 
irregularidades 

 
Audiências Públicas e 

palestras em geral, 
ressaltando a importância do 

voto para o futuro da 
comunidade e de que 

denúncias infundadas e 
lastreadas tão somente em 

desavenças partidárias 
prejudicam de modo 

inestimável investigações 
sobre 

irregularidades/ilicitudes 
realmente procedentes 

   

 
 
 

Janeiro a Dezembro de 2014 

 
 
 

Promotor de Justiça local, 
com auxílio de estudiosos do 

tema (dentro da 
disponibilidade daqueles que 

serão convidados) 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Efetivação do Direito Fundamental à probidade administrativa e do voto popular como forma de aprimorar a gestão da coisa pública 
 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
 

 
Combate à evasão escolar, 

além da tratativa para 
aumento do número de vagas 

em creches e no ensino 
fundamental 

 

 
 

Redução dos índices 
respectivos e aumento do 

índice de frequência no 
ensino fundamental 

 

 
 
 

Dados oriundos da SUBPLAN 
e da Secretaria de Educação 

 
 

 
   
 

Acompanhamento estratégico 
junto aos órgãos competentes 

para efetivação do direito 
fundamental à educação 

 
 
 

Janeiro a Dezembro de 2014 

 
 
 

Promotor de Justiça local 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Efetivação do Direito Fundamental à educação 
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INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

 
 
 
Combate e Prevenção às drogas 
 

 
Redução do número de 
usuários de drogas nos 
Municípios da Comarca, 
tratamento dos usuários 
e medidas preventivas de 
cunho pedagógico. 
 

 
 

Reunião Intersetorial 

 
 
 

Criação de um conselho municipal antidrogas e 
realização de palestras nas escolas (a respeito das 

consequências legais e para a saúde). 

 
 

Janeiro a 
Dezembro de 2014 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Defesa do direito coletivo à saúde dos cidadãos, direito indisponível que é. 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
 
 
Combate e Prevenção às drogas 
 

 
Redução do número de 
usuários de drogas nos 
Municípios da Comarca, 
tratamento dos usuários 
e medidas preventivas de 
cunho pedagógico. 
 

 
 

Reunião Intersetorial 

 
 
 

Criação de um conselho municipal antidrogas e 
realização de palestras nas escolas (a respeito das 

consequências legais e para a saúde). 

 
 

Janeiro a 
Dezembro de 2014 

 
Promotor de Justiça, com 

apoio com gestores 
públicos municipais dos 

Municípios que compõem 
a Comarca 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: Defesa do direito coletivo à saúde dos cidadãos, direito indisponível que é. 


