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Promotoria Cerro Azul - Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano Setorial 
de Ação)

0034.16.000090-6

Membro responsável RAFAEL MUZY BITTENCOURT

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Idoso/Unidades de Acolhimento/Estimulo ao reordenamento das 
unidades de acolhimento para Idosos (ILP, Casa Lar,etc.) 
fiscalizadas pelo MP

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Cerro Azul

Meta
Regularizar a unidade residencial/acolhimento informalmente em 
funcionamento, sem qualquer contributo do Poder Público

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

0034.16.000091-4

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"



Iniciativa
Direitos Humanos/Política de Assistência Social/Garantia do 
cumprimento das condições de estrutura física e de pessoal CRAS 
e CREAS

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Cerro Azul e Doutor Ulysses

Meta

Mapeamento e monitoramento dos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, assegurando, segundo as normas 
operacionais NOB/SUAS, estrutura física e de pessoal, com 
realização, inclusive, de concurso público para preenchimento dos 
cargos faltantes

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

0034.16.000092-2

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"

Iniciativa
Planej Instit/Conselhos/Fomento à implantação, estruturação, 
instrumentalização e capacitação de Conselhos Municipais

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Cerro Azul e Doutor Ulysses

Meta
Implantação e/ou acompanhamento do Conselho Municipal 
Antidrogas de Cerro Azul e Doutor Ulysses, bem como do 
Conselho de Segurança de Cerro Azul

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

0034.16.000093-0

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"

Iniciativa
Saúde/Internação Involuntária/Acompanhamento da atuação do 
serviço público de saúde nos casos de internamento involuntário



Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Cerro Azul

Meta

Acompanhamento de 100% dos casos de internação involuntária 
noticiados, distinguindo-a das demais espécies de internamento 
previstos na Lei 10216/2001, sobretudo para evitar 
encaminhamentos desnecessários à Promotoria de Justiça

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

0034.16.000094-8

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.


