
 

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 06/05/2016 10:58:14
Endereço IP 10.65.118.246
Identificação
Promotoria Londrina - 24ª Promotoria [341]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.000974-8

Membro responsável PAULO CESAR VIEIRA TAVARES [540]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
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 TAMARANA
Meta Acompanhamento do processo de revisão do Plano Diretor do

Município de Tamarana (Lei nº 815/2011).
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.14.000615-2

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 II
Iniciativa Habitação e Urbanismo/Deficit Habitacional/Fomento à

redução do deficit habitacional [34]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA
Meta Acompanhamento das ações e políticas públicas em relação

ao deficit habitacional no âmbito do município de Londrina
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001641-2

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 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 LONDRINA
Meta Acompanhamento das ações adotadas pelo Gestor Municipal

em relação às diretrizes previstas na Programação Anual de
Saúde de 2015/2016

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

0078.16.000501-9

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 IV
Iniciativa Saúde/Atenção de Média e Alta Complexidade/Defesa de

melhoria da qualidade do serviço público de saúde de média e
alta complexidade [68]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhamento das providências adotadas para garantir o

acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e
em tempo adequado ao atendimento das necessidades de
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saúde, mediante aprimoramento das políticas de atenção
básica e especializada

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

0078.16.001737-8

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 V
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA
Meta Acompanhamento e análise da situação real da dengue no

município de Londrina, a fim de diminuir os índices já
apresentados e outras irregularidades

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

0078.16.000324-6

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 VI
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 LONDRINA
Meta Acompanhamento dos problemas e irregularidades

encontradas na Rede Municipal de Saúde mental do
município, inclusive em relação às internações involuntárias

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

0078.15.000416-2

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 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 LONDRINA
Meta Acompanhar a situação de falta de medicamentos nas

farmácias municipal e estadual, bem como nos hospitais
públicos de Londrina

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

0078.14.002679-6

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 VIII
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 LONDRINA
Meta Acompanhamento das ações do Gestor Municipal no que

tange ao orçamento previsto para as políticas de saúde
(Programação Anual de Saúde)

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

0078.16.000501-9

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 IX
Iniciativa Promoção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Objetivo Promover e adequar a educação de jovens e adultos no

âmbito do município de Londrina, em busca de melhorias na
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educação dessa área e reconhecimento dos avanços
Área de Atuação EDUCAÇÃO
Palavra Chave EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Meta Promover e adequar a educação de jovens e adultos no

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

0078.13.001929-8

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria X
Iniciativa Promoção de Educação no Trânsito
Objetivo Promover e conscientizar a população e o Poder Público da

necessidade da melhoria no trânsito
Área de Atuação DIREITOS HUMANOS
Palavra Chave TRÂNSITO/URBANIDADE
Meta Diminuir os índices de morte no trânsito e reclamações

encaminhadas ao Ministério Público no sentido de
conscientizar a população sobre a necessidade de melhoria no
trânsito

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

0078.13.001558-5

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]
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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 06/05/2016 11:38:08
Endereço IP 10.65.118.246
Identificação
Promotoria Londrina - 24ª Promotoria [341]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.000974-8

Membro responsável PAULO CESAR VIEIRA TAVARES [540]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Diagnóstico dos Indicadores Sociais
Objetivo Verificar as causas dos índices sociais e de saúde deficitários

indicados pelo Poder Público
Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave CONTROLE SOCIAL
Meta Promover melhorias nos serviços prestados pelo município e

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

0078.14.002384-5

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 II
Iniciativa Filas de cirurgia eletivas em geral no âmbito do SUS
Objetivo Diminuir a fila de pacientes, que aguardam a realização de

cirurgias eletivas, em diversas especialidades do SUS
Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave CIRURGIAS ELETIVAS
Meta Aumentar o número de cirurgias realizadas em diversas

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

0078.14.001779-5

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 III
Iniciativa Aprimoramento da rede de urgência municipal
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para o

aprimoramento da rede de urgência, com fortalecimento do
Complexo Regulador e unificação das centrais de regulação
de urgências, expansão das UPAs, construção da sede própria
do SAMU 192 Regional Londrina, readequação de pronto
atendimentos municipais, articulando-a com outras redes de
atenção

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave SAMU
Meta Fortalecer o complexo regulador e unificar as centrais de

regulação de urgência, visando a readequação de prontos
atendimentos municipais

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

0078.16.001742-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
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Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria IV
Iniciativa Atenção integral à saúde da mulher e da criança
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para a

implementação da atenção integral à saúde da mulher e da
criança e implementação da Rede Cegonha/Mãe Paranaense,
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Área de Atuação SAÚDE
Meta Implementar a rede de atenção à saúde da mulher e da

criança nas áreas de população de maior vulnerabilidade
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001746-9

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 V
Iniciativa Saúde da pessoa idosa e dos protadores de doenças crônicas
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para a garantia

integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e
fortalecimento das ações de promoção e prevenção.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave IDOSO
Meta Garantir a implementação de políticas públicas para a pessoa

idosa e aos portadores de doenças crônicas
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001748-5

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 Fortalecimento do vínculo entre cidadão e sociedade

organizada com o SUS
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para garantir a

implementação de novo modelo de gestão com centralidade
no usuário, garantia do acesso, gestão participativa com foco
em resultados e participação social, a fim de fortalecer os
vínculos do cidadão e sociedade civil organizada com o SUS.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave ACESSO AO USUÁRIO SUS
Meta Implementar novo modelo de gestão com centralidade no

usuário e fortalecer os vínculos do cidadão e sociedade civil
organizada com o SUS

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

0078.16.001738-6

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 VII
Iniciativa Fortalecimento da Ouvidoria do SUS
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para

qualificação de instrumentos de execução direta, com geração
de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS, a fim de
fortalecer e qualificar o trabalho da ouvidoria.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave OUVIDORIA
Meta Fortalecer e qualificar a ouvidoria do SUS
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001739-4

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
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Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria VIII
Iniciativa REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para implantar a

Rede de atenção à pessoa com deficiência, garantindo o
acesso de forma articulada com os demais pontos de atenção
em saúde e outros pontos intersetoriais, visando prestar
atenção integral à saúde, de forma qualificada, à pessoa com
deficiência, na atenção primária, secundária e terciária.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Meta Implantar a rede de atenção à pessoa com deficiência, visando

prestar atendimento integral à saúde de forma qualificada
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001740-2

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria IX
Iniciativa Política Municipal de Saúde do Trabalhador
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para implantar a

Política Municipal de Saúde do Trabalhador através da
articulação e fortalecimento das relações intra e intersetoriais,
a fim de implementar as ações de Vigilância em Saúde do
Trabalhador no âmbito do município de Londrina.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR
Meta Implantar a política municipal de sáude do trabalhador com

ações de vigilância em saúde do trabalhador
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001741-0

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 X
Iniciativa Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para implantar a

Política Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem,
reorganizando as ações de saúde através de uma proposta
inclusiva.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave SAÚDE DO HOMEM
Meta Implementar a política municipal de atenção integral à saúde

do homem através de proposta inclusiva
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001743-6

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]
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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 04/05/2016 11:44:01
Endereço IP 10.65.118.246
Identificação
Promotoria Londrina - 24ª Promotoria [341]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.000974-8

Membro responsável PAULO CESAR VIEIRA TAVARES [540]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Direitos Humanos/Comunidades Tradicionais/Monitoramento

da existência de políticas públicas voltadas às comunidades
tradicionais [13]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhar a Comunidade Indígena situada na Terra

Indígena - Apucaraninha, localizada no município de
Tamarana.

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

0078.16.001465-5

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 Apoio Comunitário/Rede de Serviço/Projeto Semear –

Fomento à implementação da Rede de Serviços para o
Enfrentamento às Drogas [3]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhar as ações da rede municipal sobre álcool e

drogas, inclusive com participação no Projeto Semear.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001655-2

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 Direitos Humanos/Conflito Fundiário/Acomp. de despejos em

conflitos coletivos e das demandas população de
acampamentos e assentamentos [14]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA
Meta Acompanhar e averiguar as ocupações irregulares no

município de Londrina, com remanejamento de famílias e
políticas habitacionais.

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

0078.14.000760-6

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 IV
Iniciativa Direitos Humanos/Homofobia/Fiscalização do adequado

registro de crimes de motivação homofóbica [15]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA
Meta Acompanhamento e análise de pessoas que sofrem
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preconceito e necessitam de diversas políticas públicas (ex.
vagas em abrigos).

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

0078.16.000485-5

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 Direitos Humanos/Política de Assistência Social/Garantia do

cumprimento das condições de estrutura física e de pessoal
CRAS e CREAS [16]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA
Meta Fortalecimento da rede assistencial do município na área de

assistência social com ampliação da oferta de atendimento no
município

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

0078.13.003285-3

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 VI
Iniciativa Direitos Humanos/População em Situação de

Rua/Monitoramento da adesão do município à Política
Nacional da População em Situação de Rua [17]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhamento e continuidade do apoio institucional para

que a política municipal para a população de rua seja
aprimorada e operacionalizada com a participação dos
representantes do movimento

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

0078.16.000892-2

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 VII
Iniciativa Direitos Humanos/Racismo/Fiscalização do adequado registro

de crimes raciais [18]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Conscientizar a população dos municípios e as instituições

acerca da existência de racismo institucional e combatê-lo de
forma eficaz

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

0078.14.001538-6

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 VIII
Iniciativa Direitos Humanos/Segurança Alimentar/Fomento à adesão do

município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN [19]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Monitoramento da adesão dos municípios de Londrina e

Tamarana ao Sistema Nacional de Segurnaça Alimentar e
Nutricional (SISAN)

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

0078.15.003792-3

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 IX
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Iniciativa Apoio Comunitário/Conselho sobre Drogas/Projeto Semear –
Fomento à implantação e/ou acompanhamento do Conselho
sobre Drogas [2]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhamento das atividades realizadas pelo COMAD -

Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001380-7

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 X
Iniciativa Habitação e Urbanismo/Mobilidade Urbana e Transporte

Público/Acompanhamento contratos de concessão de
transporte público e licitações [35]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida LONDRINA E TAMARANA
Meta Acompanhamento da política de mobilidade urbana no que

tange à concessão de transporte público
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001642-0

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]
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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 06/05/2016 12:01:36
Endereço IP 10.65.118.246
Identificação
Promotoria Londrina - 24ª Promotoria [341]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.000974-8

Membro responsável PAULO CESAR VIEIRA TAVARES [540]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Fortalecimento do Controle Social
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para fortalecer,

ampliar e capacitar o controle social para melhor exercício do
seu papel (estruturar o Conselho Municipal de Saúde)

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave CONTROLE SOCIAL
Meta Fortalecer, ampliar e capacitar o controle social, com o fim de

avaliar a execução de todos os instrumentos de gestão
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001745-1

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 II
Iniciativa Qualificação das relações de trabalho dos trabalhadores do

SUS
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para a

contribuição à adequada formação, alocação, qualificação,
valorização e democratização das relações de trabalho dos
trabalhadores do SUS.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave RELAÇÃO DE TRABALHO DOS TRABALHADORES DO SUS
Meta Implementar ações de educação permanente em saúde para

qualificação das Redes de Atenção do Município
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001751-9

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 III
Iniciativa Fortalecer a promoção e vigilância em saúde
Objetivo Acompanhamento das providências adotadas para reduzir os

riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de
promoção e vigilância em saúde.

Área de Atuação SAÚDE
Palavra Chave VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Meta Reduzir riscos e agravos à saúde da população; implementar

ações de saneamento básico e saúde ambiental para a
promoção da saúde e redução de desigualdades sociais; e
reduzir o óbito por dengue aprimorando a vigilância ambiental
no controle de endemia

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

0078.16.001750-1
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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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