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Identificação
Promotoria Guaratuba - 1ª Promotoria [288]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0060.16.000135-4

Membro responsável RAPHAEL FLEURY ROCHA [571]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Estímulo ao reordenamento de unidades de longa

permanência para abrigamento e tratamento a pessoas com
transtornos mentais, sem condições financeiras e/ou em
situação de abandono.

Objetivo Prover condições dignas de para pessoas portadoras de
transtornos psíquicos e em situação de abandono/sem
condições financeiras que necessitem abrigamento de longa
permanência para tratamento.

Área de Atuação PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Palavra Chave PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TRANSTORNOS MENTAIS) -

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA
Meta Promover ao menos duas alternativas de longa permanência

às pessoas que o necessitem para abrigamento e tratamento,
em relação ao que há atualmente do município de Guaratuba
(uma instituição em situação irregular).

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

0060.16.000135-4

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" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Habitação e Urbanismo/Plano Diretor/Acompanhamento do

processo de revisão participativa do Plano Diretor Municipal
[38]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida GUARATUBA
Meta Promover a participação da população por meio de audiências

públicas e outros instrumentos na revisão do plano diretor que
está em curso.

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

0060.16.000136-2

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 Meio Ambiente/Licenciamento Ambiental/Análise dos

Procedimentos de Licenciamento Ambiental [49]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida GUARATUBA
Meta .
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0060.16.000137-0

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
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Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Meio Ambiente/Resíduos Sólidos/Fomento à elaboração e

implementação Plano Munic. de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/10) [52]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida GUARATUBA
Meta .
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0060.16.000137-0

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/Unidades de Conservação/Fomento à

fiscalização das UCs e à formalização de UCs municipais em
áreas de mananciais [54]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida GUARATUBA
Meta .
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0060.16.000137-0

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 VI
Iniciativa Acompanhamento/controle/recomendação relativo a cargos

em comissão no âmbito do Executivo Municipal e da Câmara
de Vereadores.

Objetivo Verificar inconsistências, expedir recomendações, acompanhar
se foram seguidas e, se necessário, ajuizar ACP,
relativamente a cargos em comissão no âmbito do Executivo
Municipal e da Câmara de Vereadores.

Área de Atuação PATRIMÔNIO PÚBLICO
Palavra Chave PATRIMÔNIO PÚBLICO - CARGOS EM COMISSÃO
Meta .
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0060.16.000138-8

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. [3]
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