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

  Data de envio submitdate 28/04/2016 11:38:37
Endereço IP 10.65.129.46
Identificação
Promotoria Colombo - 6ª Promotoria [103]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0039.16.000309-9

Membro responsável RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO [602]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Idoso/Unidades de Acolhimento/Estimulo ao reordenamento

das unidades de acolhimento para Idosos (ILP, Casa Lar,etc.)
fiscalizadas pelo MP [40]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Garantir a construção de Instituição Pública de Longa

Permanência ou Convênios com entidades particulares para
acolhimento de idosos em situação de risco no Município de
Colombo.

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

0039.16.000147-3

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Pessoa com Deficiência/Acessibilidade/Garantia de

acessibilidade às pessoas com deficiência em edificações e
espaços públicos [56]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Apurar situação dos prédios públicos municipais no Município

de Colombo, quanto a observância das regras de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

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

0039.16.000268-7

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Pessoa com Deficiência/Acessibilidade/Garantia de

acessibilidade às pessoas com deficiência em edificações e
espaços públicos [56]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Apurar situação dos prédios públicos municipais no Município

de Colombo, quanto a observância das regras de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

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

0039.16.000266-1

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Pessoa com Deficiência/Acessibilidade/Garantia de

acessibilidade às pessoas com deficiência em edificações e
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espaços públicos [56]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Apurar situação dos prédios públicos municipais no Município

de Colombo, quanto a observância das regras de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.

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

0039.16.000265-3

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Saúde/Orçamento/Acompanhamento da previsão e destinação

de recursos públicos para as ações e serviços de saúde [72]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Apurar utilização adequada de verba pública Federal

destinada a construir e ampliar Unidades Básicas de Saúde
para serem utilizadas como base para o trabalho da equipe de
saúde da família.

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

0039.16.000263-8

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

0039.16.000309-9

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

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Averiguar a incidência de casos de dengue, chikungunya, zika

vírus e febre amarela urbana no Município de Colombo, além
da destinação de verba de custeio para o combate das
doenças.

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

0039.16.000001-2

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada VII
Iniciativa Saúde/Medicamentos/Garantia da oferta pelo Poder Público

de medicamentos especializados e de atenção básica [71]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta Averiguar notícias de atrasos no cronograma de programação

e entrega de medicamentos de atenção básica para o
Município de Colombo-ARQUIVADO

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

0039.13.000520-8

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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  Data de envio submitdate 28/04/2016 11:57:18
Endereço IP 10.65.129.46
Identificação
Promotoria Colombo - 6ª Promotoria [103]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0039.16.000309-9

Membro responsável RODRIGO BAPTISTA BRAZILIANO [602]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
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 Colombo
Meta Expedição de recomendação administrativa aos órgãos de

saúde pública para que adotem os procedimentos corretos
para internação de pacientes.

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

0039.16.000114-3

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Saúde/Atenção Básica/Defesa da melhoria do acesso e da

qualidade da atenção básica em saúde [67]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Colombo
Meta EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA AOS

ÓRGÃOS DE SAÚDE PÚBLICA PARA QUE ADOTEM OS
PROCEDIMENTOS CORRETOS E PROVIDÊNCIAS
ADEQUADAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
COMPLEMENTOS E/OU OBTENÇÃO DE LEITOS.

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

0039.16.000161-4

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

0039.16.000309-9

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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