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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 2015   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais X Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 10,20 20%  X Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 5,61 8,00   Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10)  
6,28 

8,00   
Pesquisas Acadêmicas 

 (Outros) ___________________________________ 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 6,27 8,00  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 de Jandaia do 

Sul, Kaloré, Marumbi e Bom 

Sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Redução dos índices 

dos casos de dengue 

nos Municípios da 

Comarca. 

Relatório do roteiro de 

Supervisão – 

Diagnóstico de 

Situação do Programa 

de Controle de Dengue 

da 16ª Regional de 

Saúde. 

Acompanhamento, por meio de relatórios, 

requisições e ofícios, das ações de cada município 

da Comarca. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015  

Promotor de Justiça  

Acompanhamento, por meio requisições e ofícios, 

das ações de cada município da Comarca 

averiguadas pela 16ª Regional de Saúde. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

Se necessário, realização de Termo de Ajustamento 

de Conduta para a efetivação das ações necessárias 

ao combate à Dengue. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

   

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Saúde Pública 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

] 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Instrução, análise e  
encerramento de 20% dos  

inquéritos policias  
instaurados até 31 de  
dezembro de 2012.  

Análise, oferecimento 
de denúncia ou  

encerramento de pelo  
menos 20% dos  

inquéritos policiais  
instaurados até 31 de  
dezembro de 2012.  

PRO-MP Análise detida dos autos de inquérito instaurados 
até o período mencionado. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015  

Promotor de Justiça  

Requisição das diligências necessárias para 

encerramento da fase inquisitorial.  

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

Oferecimentos de denúncias nos inquéritos já 

relatados. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

Arquivamento de inquéritos policiais onde se 

constata a incidência da prescrição, atipicidade da 

conduta e ausência de autoria. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Atribuição criminal 

     



  

 
 
 
 
 
 
 

  

] 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Integração com as 
instituições de segurança 
pública da Comarca, quais 

sejam, Polícia Militar, Polícia 
Civil e Poder Judiciário.  

Redução dos crimes de 
tráfico de 

entorpecentes e 
demais delitos 

conexos na comarca.  

Relatórios com dados 
estatísticos 

provenientes dos 
comandos das Polícias 

Militar e Civil. 

Reuniões periódicas com as instituições de 
Segurança Pública da comarca para a troca de 

informações sobre os crimes de tráfico de 
entorpecentes e atividades correlatas 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015  

Promotor de Justiça  

Atuação integrada com as Polícias Militar e Civil, 

com a finalidade de subsidiar os pedidos de buscas 

e apreensões, interceptações telefônicas e demais 

medidas cautelares que se fizerem necessárias 

perante o Poder Judiciário. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

   

   

   

ALINHAMENTO Atribuição criminal 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGICO: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Agilizar o início do 
cumprimento da medida 

socioeducativa, com a rápida 
resposta Estatal à prática do 

ato infracional. 
 
 

Redução do tempo 
decorrido entre a 

prática do ato 
infracional, a remissão 
concedida pelo MP e o 
início da execução da 

medida aplicada. 
 
 

Verificação dos lapsos 
temporais pelo Sistema 

PROJUDI. 

Integração das ações da Polícia Civil, MP e Poder 
Judiciário. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015  

Promotor de Justiça  

Acompanhamento das ações para apuração de ato 
infracional pelo Sistema PROJUDI. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

Acompanhamento das execuções das medidas 

socioeducativas dos adolescentes selecionados 

pelo Sistema PROJUDI. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

Acompanhamento das execuções das medidas 

socioeducativas pelo Sistema PROJUDI. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Atribuição da área da Infância e Juventude 
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INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Acompanhamento da oferta 
de vagas da educação infantil 

para as crianças de 04 e 05 
anos de idade, em 

observância ao art. 208, IV 
da CF, com redação dada 

pela EC n.º 59/2009.  
 

Garantir o acesso de 
todas as crianças de 04 

e 05 anos de idade à 
educação infantil.  

 

Relatório dos 
Conselhos Tutelares e 

das Secretarias de 
Educação dos 

Municípios integrantes 
da. 

Acompanhamento da oferta de vagas por meio de 
procedimento próprio, já instaurado nesta 2ª 

Promotoria de Justiça. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015  

Promotor de Justiça  

Expedição de ofícios aos Conselhos Tutelares e às 
Secretarias de Educação dos Municípios 

integrantes da comarca. 

A partir do mês 

de maio de 2015 

até dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça 

   

   

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Atribuição da área da Educação 


