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PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 
                      2014 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
Promotoria de Justiça de Terra Roxa/PR 

  

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 2014   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais X Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 8 %   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7    Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 6   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 7  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?) 

Instar o Município de Terra Roxa/PR a implantar 
uma Política Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, nos termos da Lei n. 12.594/2012 

Até setembro de 
2014 

 
Promotor de Justiça 

Instar o Município de Terra Roxa/PR a contratar, 
mediante concurso público, profissionais que 

ocupem cargo de provimento efetivo para 
implementar uma verdadeira equipe de 

atendimento multidisciplinar à criança e ao 
adolescente – atuação prioritária na fiscalização e 
implementação de medidas socioeducativas em 

meio aberto e medidas de proteção (inclusive junto 
à Casa Abrigo municipal).  

 
 
 
 

Até setembro  de 
2014 

 
 
 
 

Promotor de Justiça 

Instar o Município de Terra Roxa/PR a adotar as 
providências administrativas necessárias para a 

implantação de um “CAPS”, ou então formar uma 
equipe de profissionais da área médica 

especializada e da psicologia para tratamento, em 
regime ambulatorial, especialmente de usuários de 
drogas (inclusive eventualmente com a criação de 

“comunidades terapêuticas”)  

 
 

Até fevereiro de 
2015 

 
 
 
 

Promotor de Justiça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO “PRIUS” 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer a “rede de 
proteção” da criança e 

do adolescente no 
Município de Terra 

Roxa/PR nos anos de 
2014/2015. 

 
 
 
 
 

- Número de atos 
infracionais com 
registro na VIJ; 

 
 
 
 

- Quantidade de 
crianças/adolescentes 

abrigados. 
 

Realizar esforços institucionais (palestras e 
reuniões) com o escopo de orientar a atuação dos 

 
 

Promotor de Justiça, 
eventualmente com o 



  

 
 
 
 
 

profissionais que integram (ou integrarão) a “rede 
de proteção” (inclusive mediante protocolos de 

conduta etc).  

Até outubro de 
2014 

auxílio de outros 
órgãos/profissionais 
integrantes do MPPR 

ou não 

   

Realizar esforços institucionais (palestras e 
reuniões) com a equipe pedagógica das escolas 

municipais e estaduais e com os pais de alunos que 
apresentam baixo rendimento/aproveitamento 

escolar (inclusive decorrente de faltas 
injustificadas), em especial com os genitores que se 

mostrem desidiosos em relação ao assunto, 
advertindo-os acerca das responsabilizações 

jurídicas a que estão sujeitos em caso de omissão, 
privilegiando, entretanto, uma abordagem de 

orientação/preventiva à repressiva.  

 
 
 
 
 

Até julho de 
2014 

 
 

Promotor de Justiça, 
eventualmente com o 

auxílio de outros 
órgãos/profissionais 
integrantes do MPPR 

ou não 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

 
“ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE” 

  


