
 

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 31/05/2016 10:50:14
Endereço IP 10.65.38.12
Identificação
Promotoria Bandeirantes - 1ª Promotoria [35]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0014.16.000188-0

Membro responsável VIRGINIA GRACIA PRADO DOMINGUES [701]
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 Bandeirantes e Santa Amélia
Meta Verificar a atual situação em ambos os Municípios da

Comarca, especialmente, cumprimento das metas do plano de
açã para superação das fragilidades identificadas no
Monitoramento do Programa Municipal de Controle da
Dengue.

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

0014.16.000189-8

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 II
Iniciativa Meio Ambiente/Intervenção em APP/Fomento à fiscalização

ambiental do Município em Áreas de Preservação Permanente
[48]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Bandeirantes e Santa Amélia
Meta Recuperação de Mata Ciliar através de celebração de Termo

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

0014.16.000154-2

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 Bandeirantes e Santa Amélia/PR
Meta Análise e conclusão dos procedimentos preparatórios e

inquéritos civis instaurados até 31/12/2014
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.16.000188-0

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria IV
Iniciativa Redução de passivo de Inquéritos Policiais
Objetivo Reduzir o passivo de Inquéritos Policiais existentes na

Promotoria de Justiça, através da análise e conclusão dos
Inquéritos Policiais instaurados antes de 31/12/2013.
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Meta Redução de passivo de Inquéritos Policiais instaurados antes
de 31/12/2013.

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

0014.16.000188-0

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 V
Iniciativa Meio Ambiente/Agrotóxico/Orientação quanto ao uso e aos

impactos causados pelos agrotóxicos e apuração dos
respectivos danos [46]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Bandeirantes/PR
Meta Desenvolver trabalho preventivo a respeito do uso de

agrotóxicos nas culturas de olericultura do Município de
Bandeirantes/PR.

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

0014.16.000190-6

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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