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1APRESENTAÇÃO

O SISTEMA MILÊNIO é sistema de informação modular e integrado que dá 
suporte à implementação do “Programa Saúde + Educação: transformando 
o novo Milênio”. Suas funcionalidades apoiam os momentos de 
planejamento, implementação e monitoramento do Programa. Ele está 
disponível nas versões web e para dispositivos móveis (mobile). Os usuários 
deste sistema informacional são Promotores e Procuradores de Justiça, 
servidores e colaboradores do Programa. 

Este Guia Operacional têm como objetivo orientar a utilização das 
funcionalidades disponíveis no sistema seja no momento do Planejamento 
do Programa “Saúde + Educação: transformando o novo Milênio”, que 
permitem: (i) cadastrar as unidades de ensino que poderão ser visitados 
pelo Programa; (ii) cadastrar as unidades de atendimento à saúde que 
poderão ser visitadas pelo Programa; (iii) cadastrar os colaboradores 
do Programa; (iv) gerenciar a programação e a logística das vistas de 
fiscalização. 

Ou no momento da Implementação do Programa “Saúde + Educação: 
transformando o novo Milênio”, que oportunizam: (i) cadastrar as visitas 
e revisitas de fiscalização realizadas pelo Programa, registrar os itens e 
pontos identificados e as mídias (fotos, vídeos, etc) geradas; (ii) registrar e 
acompanhar as medidas e atuações do Ministério Público relacionadas com 
as visitas de fiscalização e gerar relatórios conclusivos das visitas e revisitas 
realizadas e seus resultados.

Boa leitura!
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2O PROGRAMA SAÚDE + EDUCAÇÃO: 
TRANSFORMANDO O NOVO MILÊNIO 

O programa Saúde + Educação: transformando o novo milênio considera 

educação e a saúde como áreas prioritárias para o futuro do país e da 

humanidade. Nelas, Estado e sociedade civil devem interagir em busca do 

ideal de respeito a esses direitos humanos.

A partir dessas premissas, o programa Saúde + Educação: transformando 

o novo milênio se propõe a exercer o papel de fiscalizador dos setores de 

saúde e educação e assim efetivar os direitos de cidadania, contribuindo 

para a prestação de serviços públicos de qualidade nas áreas de educação e 

saúde. 

Os objetivos do Programa Saúde + Educação: transformando o novo 
Milênio são:

• conhecer in locu a real situação da educação e da saúde nos 
municípios;

• estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, 
envolvendo toda a comunidade local (universidades, sindicatos, 
OAB, ONGs, igrejas, Polícias Militar e Civil, Conselhos Municipais 
de Educação e de Saúde, Conselhos Tutelares, pedagogos, 
nutricionistas, bibliotecários, médicos, enfermeiros, psicólogos, 
Corpo de Bombeiros e outros) como colaboradores e participantes 
de uma rede de proteção à educação e à saúde no município;

• obter um maior comprometimento dos gestores da educação e 
da saúde com a qualidade dos serviços oferecidos;

• contribuir com a melhoria da infraestrutura física, da destinação 
das verbas e recursos públicos e da qualidade da merenda escolar;

• ampliar e qualificar as  relações do Ministério Público da Bahia, 
especialmente com as comunidades escolares e de saúde; 

• favorecer e estimular a conscientização dos alunos e da 
sociedade sobre os malefícios da evasão escolar, destruição do 
patrimônio público, bullying e outros;

• favorecer e estimular a conscientização dos usuários da rede de 
saúde da necessidade de consultas e exames preventivos e adesão 
às Campanhas de Vacinação;

• fortalecer os conselhos municipais de saúde, educação, de 
alimentação escolar e FUNDEB, contribuindo para o melhor 
controle social da educação e da saúde.
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2.1. MOMENTOS 
A implementação do “Programa Saúde + Educação: transformando o novo Milênio” nos 
municípios baianos está dividida em 8 momentos estruturados que se interconectam. O 
sistema computacional “Milênio” dá suporte à implementação do Programa, oferecendo 
aos seus executores apoio no planejamento e operacionalização do mesmo. A figura abaixo 
traz o ciclo de implementação do Programa no município, que apresenta os seus momentos 
de: adesão, lançamento do Programa no município, planejamento, realização das visitas, 
providências pós-visitas, monitoramento das visitas, realização de revisitas, monitoramento 
das revisitas, atendimento das solicitações e/ou TAC/ ACP. 

Programa Milênio - Implementação - Execução no Município

Legenda

2.1.1. O momento da adesão
Os Promotores de Justiça titulares de Promotorias podem aderir ao “Programa Saúde + 
Educação de Qualidade: transformando o novo Milênio” em qualquer momento. Ao fazerem 
a adesão da Promotoria, esta Promotoria de Justiça passa a contar, entre suas atribuições, a 
de executar o Programa. 

Adesões ao Programa Milênio

CEDUC

CESAU

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

GERÊNCIA DE PROJETO

CGE

Legenda

Inicia

Momento Encerrado

Continua em outro momento

Processos/subprocessos ou
atividades acontecendo paralelas

Recebe informação
da adesão do

promotor

Assina termo
de adesão

Recebe termo
de adesão

Informa adesão 
do promotor e 
da promotoria

Cadastra promotor
e promotoria no
Projeto Minênio

Recebe
informação da

adesão do
promotor

Informação da
adesão do
promotorInterface com

processo de
monitoramento e

disseminação

Adere ao projeto
Inicia mobilização

para adesão ao
projeto

Adesão
Lançamento do

Programa no
Município

Planejamento
visitas

Solicitações
atendidas

Firma TAC

Faz ACP

Monitoramento
revisitasRealiza visitas Revisitas

Devolutiva
à sociedade

Monitoramento
revisitas
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2.1.3. Momento do planejamento da visita
O planejamento das visitas deve ser realizado a partir da identificação das Unidades de 
Saúde e/ou Educação existentes na localidade, mobilização da equipe de visita, preparação 
de material para visita, impressão dos formulários ou preparação dos mesmos nos tablets 
(caso seja utilizado a sistema mobile),e  agendamento da mesma com a equipe. 

2.1.4. Momento de realização das visitas
É quando as equipes de visita, compostas por Promotores de Justiça e voluntários da 
sociedade civil vão às Unidades de Saúde ou de Educação.

Planejamento Visita

Realiza Visita

Legenda

Planeja visita
Mobiliza
equipe

Realiza a visita

Prepara material -
imprime formulários 

para cada equipe,
se for o caso

APOIO PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Chega na
unidade com

equipe de visita

Inicia visita
seguindo

roteiro

Conclui a visita e
recolhe os fomulários

pela equipe de
colaboradores

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
E EQUIPE DE VISITA

É a partir deste momento que o sistema informacional Milênio inicia o 
suporte aos executores.

2.1.2. O momento do lançamento do programa do município 
O Promotor de Justiça deve fazer o lançamento do Programa no Município e mobilizar a 
comunidade local para apoiá-lo na sua implementação. 

Lançamento Projeto Milênio

Legenda

Recebe informação
de adesão de PJ e

Promotoria ao
Programa

Envia kit
(eletrônico e

impresso) com
passo-a-passo

Recebe kit
lançamento

Inicia
planejamento do

evento de
lançamento

Realiza mobilização
(check list)

Informa Gerência
do Programa

proposta de data

Alinha proposta
de data de

lançamento

Se PJ local não indica
nome de PJ de apoio,

Gerência/CEDUC/CESAU
indicam

Na vespera do
lançamento, encaminha

orientações 
Administrativas

Realiza lançamento

Divulga agenda de
visitas, com datas,

pontos de encontro
com colaboradores

Envia material do
lançamento (fotos,
texto, no MESMO
dia para divulgar

Recebe material
do evento

Encaminha material
para divulgação

Arquiva material
recebido

Recebe informação
do lançamento

Divulga
lançamento

Resgata nota do
lançamento no
sítio do MPBA

Insere notícia no
site do Milênio

Última tarefa
do lançamento

CECOM

GERÊNCIA DE PROJETO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Inicia

Momento Encerrado

indica que nesta etapa há um 
processo sistematizado
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Neste momento as equipes de visita devem levar os questionários impressos, ou na versão 
mobile, e já ir respondendo-os.

2.1.5. Momento do pós visita e elaboração dos relatórios das visitas
Se na visita utilizou-se formulários impressos, ao retornar deve-se inserir os dados no 
sistema Milênio, de modo que sejam incorporados no seu Banco de Dados. Se foi utilizada 
a versão mobile, o Promotor de Justiça deve validar os dados e na sequência gerar os 
relatórios de visita, com os apontamentos das não conformidades encontradas. E em seguida 
enviar o relatório de devolutiva às autoridades responsáveis, solicitando providências.

Pós-Visita - com formulários impressos

EQUIPE DE VISITA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Inicia

Continua em outro momento

indica que nesta etapa há um 
processo sistematizado

Processo/subprocesso ou
atividades acontecendo paralelas

Legenda

Alimenta sistema
Milênio com dados 

colhidos na visita

Emite relatório
da devolutiva

Valida cadastros
no sistema

Dá encaminhamento
imediato junto aos 
órgãos responsáveis

Realiza ato público para
entrega de relatório

devolutivo à população

Entrega
ofício/relatório aos

gestores das
unidades visitadas

Solicita
providências em

até 30 dias

Monitora solução e prazos

junta informação
as tratativas do

Programa

Outros
problemas

URGENTE

2.1.6. Momento das revistas
O seu planejamento é similar ao das Visitas, contudo sugere-se que elas 
sejam concentradas no olhar especifico em relação as não conformidades 
identificadas na Visita. O sistema gera questionários dos revisita específicos 
com as não conformidades.

2.1.7. Momento das devolutivas
Após as Revisitas, sugere-se ao Promotor de Justiça que realize no Município 
um momento de Devolutiva à comunidade local. Informando o que foi 
identificado e o que foi ajustado.

2.1.8. Monitoramento
Recomenda-se que o processo de acompanhamento da situação das unidades 
de saúde e educação aconteça de forma cíclica de modo que as políticas 
públicas locais avancem no aprimoramento da oferta dos serviços de saúde e 
educação. 

Pós-Visita - com versão MOBILE

Legenda

PROMOTORIA DE JUSTIÇA Inicia

Continua em outro momento

indica que nesta etapa há um 
processo sistematizado

Processo/subprocesso ou
atividades acontecendo paralelas

Emite relatório
da devolutiva

Valida cadastros
no sistema

Dá encaminhamento
imediato junto aos 
órgãos responsáveis

Realiza ato público para
entrega de relatório

devolutivo à população

Entrega
ofício/relatório aos

gestores das
unidades visitadas

Solicita
providências em

até 30 dias

Monitora solução e prazos

junta informação
as tratativas do

Programa

Outros
problemas

URGENTE
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3O SISTEMA MILÊNIO - ACESSO

O acesso ao sistema Milênio pode ser feito pelo endereço 
eletrônico 
www.milenio.sistemas.mpba.mp.br (via internet); pela intranet do 
Ministério Público da Bahia (http://portal.intranet.mpba.mp.br/), 
em Principais Sistemas localizado na parte inferior da tela de 
abertura ou em sua versão mobile para dispositivos móveis. 

Observação:
O login e a senha identificam o perfil de acesso do usuário às 
funcionalidades do Sistema, que deve ser previamente cadas-
trado conforme seu nível de permissão.

PASSO 2: Preencher os campos Usuário, com o nome do usuário, e senha de 
acesso pessoal e intransferível, e clicar em acessar. Pronto você já está no 
Sistema Milênio.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Questionários Permite acesso aos questionários de Visita, Revisita e 
visualização de Mídias

Relatórios Permite consultar relatórios Básico, Gerencial e de Devo-
lutiva

Educação Permite acessar as funcionalidades relacionadas à área de 
Educação

Saúde Permite acessar as funcionalidades relacionadas à área de 
Saúde

Colaboradores Permite acessar as funcionalidades relacionadas à gestão 
dos colaboradores

Gerenciamento Permite consultar informação sobre o trabalho e a atuação 
do Promotor

3.2. Acesso via versão mobile para dispositivos móveis
O acesso na versão Mobile do Sistema Milênio é recurso exclusivo de lançamento dos dados 
da visita e /ou revisita no sistema, seja por meio de Tablets ou por meio de Celulares, sob a 
plataforma Android. 
Esta funcionalidade tem como objetivo oferecer rapidez e fácil acesso ao usuário nas visitas.
PASSO 1: Procurar a DTI do MP-BA para solicitar a instalação do aplicativo em dispositivo 
autorizado 
PASSO 2: Clicar no ícone do Milênio Mobile
PASSO 3: Executar download do Programa no Dispositivo Móvel
PASSO 4: Instalar o Programa no dispositivo Móvel 
PASSO 5: Clicar no ícone do programa:

3.1. ACESSO VIA INTERNET OU VIA INTRANET
PASSO 1: Acessar o sistema por um desses meios (INTERNET ou 
INTRANET), aparecerá a seguinte tela:
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E aparecerá a seguinte tela:

PASSO 6: Preencher os campos com nome/ CPF do colaborador e a senha 
(pessoal e intransferível) e clicar em LOGIN, aparecendo a seguinte tela:

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Questionários Permite acessar os questionários de visita e revisita 
relacionados às áreas de Saúde e Educação

Sincronizar Dados Permite efetuar a sincronização de dados entre o 
aplicativo Milênio e o Sistema Central para enviar e 
receber dados.

3.2. Acesso via versão mobile para dispositivos móveis
O acesso na versão Mobile do Sistema Milênio é recurso exclusivo de 
lançamento dos dados.
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4 USUÁRIOS E CADASTRAMENTO 
NO SISTEMA

4.1. USUÁRIOS DO SISTEMA MILÊNIO
Há três tipos de perfis de Usuários do Sistema Milênio: 

(i)   Promotores de Justiça que aderiram ao programa;
(ii)   Servidores que atuam no apoio e gestão do programa;
(iii)  Colaboradores que são voluntários da comunidade ou 
indicados  por instituições parceiras ou qualquer cidadão 
que tenha interesse e se dispõe a atuar no Programa. Eles 
apoiam nas visitas, revisitas, na aplicação e cadastramento dos 
questionários no sistema. 

A senha é a mesma para as versões web e mobile do Milênio!

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Usuário  - No caso de integrantes do MP-BA, será o login 
- No caso de Colaborador (externo), será o CPF

Senha - No caso de integrantes da Instituição, será a senha de 
acesso ao sistema do MP-BA 
-No caso de Colaborador (externo), será a senha disponibi-
lizada pelo sistema

4.2.2. Colaborador
ALTERNATIVA 1: o Promotor de Justiça cadastra o Colaborador no site do Sistema Milênio.

PASSO 1: O Promotor de Justiça responsável pelas ações do programa no município  deverá 
acessar o sistema e confirmar o cadastro. A confirmação é feita dentro do sistema milênio, 
na aba COLABORADORES do menu de navegação. 

PASSO 2: Ao selecionar COLABORADOR, será aberta tela EDITANDO CADASTRO DO 
COLABORADOR. Nela o Promotor de Justiça deverá preencher os campos e, em seguida, 
clicar no botão SALVAR. Caso desista, clicar em CANCELAR.

4.2. CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS
O Cadastramento dos usuários só pode ser realizado via Internet. A versão 
mobile não dá acesso a esta funcionalidade.

4.2.1. Integrantes do MPBA
(I) Integrantes: a coordenação do Programa é informada da adesão na 
Promotoria e habilita os nomes da equipe no sistema. Login e Senha são os 
mesmos utilizados para acessar os sistemas coorporativos do MPBA

PASSO 1: Na tela de acesso ao Sistema Milênio, o usuário integrante do MPBA, 
deverá preencher os campos obrigatórios e clicar em ACESSAR. 
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ALTERNATIVA 2: A gerência do programa cadastra o colaborador e o(a) Promotor(a) de 
Justiça responsável confirma.

PASSO 1: A gerência do programa,  procederá ao cadastramento acessando a aba 
COLABORADORES.  Ao clicar nela aparecerá a tela CADASTRANDO UM NOVO 
COLABORADOR. Nela devem ser preenchidos os dados do colaborador: 

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Nome Digitar o nome a ser cadastrado

CPF Digitar o CPF a ser cadastrado

E-Mail Digitar o endereço de e-mail da pessoa a ser cadastrada

Órgão/Unidade Selecionar a Promotoria de Justiça à qual será vinculada

Salva os dados digitados e envia para ser analisado e 
efetivado

Retorna à tela anterior

PASSO 3: O sistema gerará uma senha para COLABORADOR e enviará para o seu e-mail.

Após cadastramento e obtenção de senha, o COLABORADOR terá 
acesso ao sistema pelo portal do Ministério Público.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Nome Digitar o nome a ser cadastrado

CPF Digitar o CPF a ser cadastrado

E-Mail Digitar o endereço de e-mail da pessoa a ser cadastrada

Órgão/Unidade Selecionar a Promotoria de Justiça à qual será vinculada

Salva os dados digitados e envia para ser analisado e 
efetivado

Retorna à tela anterior

PASSO 2: O Promotor de Justiça responsável pelas ações do Programa deverá acessar o 
sistema e confirmar o cadastro. A confirmação deve ser feita dentro do Sistema Milênio, na 
aba COLABORADORES no menu de navegação. 

PASSO 3: Imediatamente abrirá a tela COLABORADOR/ CONSULTANDO INFORMAÇÕES 
DO COLABORADOR. Nela, o(a) Promotor(a) de Justiça poderá pesquisar os dados de 
qualquer colaborador do Programa, digitando em qualquer dos campos disponíveis e, em 
seguida, clicando no botão   .
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PASSO 4: Em seguida aparecerá, na parte de baixo da tela, uma seção com os 
dados do COLABORADOR e a sua situação. Para ativar o CADASTRO, o(a) 
Promotor(a) de Justiça responsável pelas ações do programa no município 
deverá clicar em EDITAR e na sequência ATIVAR cadastro. 
PASSO 5: O sistema gerará uma senha para o COLABORADOR e enviará para 
o seu e-mail.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Nome Digitar e selecionar o nome do colaborador

CPF Digitar e selecionar o CPF do colaborador

E-Mail Digitar e selecionar o endereço de e-mail do colaborador 
que deseja pesquisar

Órgão/Unidade Selecionar o órgão/unidade de vinculação do colaborador

Situação Selecionar a situação do cadastro do colaborador, a saber:
• ativo – caso o colaborador esteja apto para emitir ques-
tionário de visitas/revisitas
• inativo – caso o colaborador não esteja apto para emitir 
questionário de visitas/revisitas

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

Permite cadastrar um novo colaborador na tela inicial 
CADASTRANDO UM NOVO COLABORADOR

EDITAR Permite editar informações do cadastro do colaborador

EXCLUIR Permite excluir informações do cadastro do colaborador

O perfil de colaborador permite preencher os questionários de visitas 
e revisitas, editar seus dados cadastrais, além de emitir relatório 

básico das visitas e revisitas realizadas. Ele poderá lançar os dados das 
visitas e revisitas diretamente no sistema Milênio, pela Internet ou por 

meio de dispositivos móveis (mobile) do tipo tablet, sob a plataforma 
Android.

4.3. ALTERAR SENHA DO COLABORADOR
A alteração da senha do COLABORADOR pode ser realizada pelo próprio 
COLABORADOR ou pelo Promotor de Justiça responsável.

4.3.1. Alteração de senha do colaborador pelo(a) Promotor(a) de Justiça
PASSO 1: Entrar no Sistema Milênio, na aba COLABORADORES, 
PASSO 2: Selecionar ALTERAR A SENHA DE COLABORADOR que abrirá a 
tela ALTERANDO A SENHA DO COLABORADOR. 
Passo 3: Digitar a nova senha e confirmar. Será gerada nova senha e enviada 
para o e-mail do colaborador.
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4.3.2. Alteração de senha pelo próprio colaborador
PASSO 1: Acessar ao Sistema Milênio, 
PASSO 2: Selecionar a aba CADASTRO DE COLABORADORES ou MEU CADASTRO. 
Aparecerá a tela EDITANDO O MEU CADASTRO DE COLABORADOR que permite ao 
próprio Colaborador fazer atualizações e salvar. 5O  SISTEMA MILÊNIO NO APOIO AO 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

O planejamento da visita tem etapas de: cadastro das unidades; 
preparação do roteiro da visita e preparação do roteiro da 
revisita. 

É a partir deste momento que o sistema informacional Milênio inicia o 
suporte aos executores do Programa!

5.1. CADASTRO DAS UNIDADES 
As operações relacionadas ao cadastro das unidades de ensino e de 
atendimento à saúde, objetos das fiscalizações do Programa, são de 
responsabilidade exclusiva do Promotor ou da coordenação do Programa, 
devendo o usuário estar autenticado no grupo de Promotor.

A base de dados do Programa contém informações relativas a cada 
estabelecimento situado nos 417 municípios da Bahia, seja público (vinculado 
à administração estadual ou municipal) ou privado. O cadastramento inicial 
foi realizado pela equipe responsável pela coordenação estadual do Programa 
Saúde + Educação: transformando o novo Milênio. As unidades de ensino 
foram cadastradas a partir da base do MEC– Ministério da Educação e as 
unidades de saúde a partir do CNES – Conselho Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde. Anualmente o cadastro é atualizado.

Planejamento Visita

Legenda

Planeja visita Mobiliza equipe

Prepara material
para a visita

Na visita utilizará
sistema Mobile?

Sim

Não

Inicia

Momento encerrado

Decisão: caminhos possíveis

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA/SERVIDOR
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O Promotor de Justiça executor do Programa pode solicitar cadastramento de 
novas Unidades. Para isso deve contatar a coordenação do Programa via e-mail 
(gestaoestrategica@mpba.mp.br), informar a existência de nova unidade que 
deseja incluir no processo de fiscalização e encaminhar os dados cadastrais 
básicos da nova Unidade (nome, endereço, etc). A equipe da coordenação 
providenciará a inclusão na base de dados do sistema.

5.2. PREPARAÇÃO DO ROTEIRO DA VISITA
Esta etapa é composta pela escolha da unidade (de saúde ou de educação) 
a ser visitada, consulta da situação da unidade, definição da data da visita, 
preparação dos questionários para a visita. 

5.2.1. Escolha/consulta da unidade a ser visitada
O Promotor escolhe a unidade de ensino ou saúde a ser visitada segundo 
informações sobre deficiências ou denúncias por parte de comunidade. 
O processo da visita deve permanecer sigiloso até muito próximo da data 
da visita, para que a unidade seja encontrada no estado em que realmente 
funciona. Então o Promotor convida a comunidade a participar da visita e 
instrui os colaboradores que acompanharão.

5.2.1.1. Escolha/consulta a uma unidade de ensino
Ao selecionar a aba EDUCAÇÃO, será aberta tela ESCOL A/CONSULTANDO 
UMA ESCOLA. Nela é possível pesquisar uma unidade de ensino cadastrada, 
digitando em qualquer dos campos disponíveis (código, cidade, nome, esfera) 
e clicando  . Automaticamente aparecerão os dados básicos da 
Unidade Escolar na parte de baixo da tela.

No lançamento do Programa o(a) Promotor(a) de Justiça apresenta o 
calendário das visitas, sem informar quais serão as unidades a serem 

visitadas, e combina encontro com a equipe de visita em local pré-
determinado.

5.2.1.2. Escolha/consulta a uma unidade de saúde 
Ao selecionar a aba SAÚDE, será aberta tela SAÚDE/CONSULTANDO UMA UNIDADE 
DE SAÚDE. Nela é possível pesquisar uma unidade cadastrada, digitando em qualquer dos 
campos disponíveis (código, cidade, nome, tipo de unidade, esfera) e clicando  .
Automaticamente aparecerão os dados básicos da Unidade de Saúde na parte de baixo da tela.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Código Indica o código da unidade de ensino/escola atribuído pelo 
MEC ou código da unidade de saúde atribuido pelo CNES

Cidade Indica o município/cidade onde está localizada a unidade 
de ensino/escola ou a unidade de saúde

Nome Indica o nome da unidade de ensino/escola ou unidade de 
saúde

Esfera Indica o âmbito institucional ou esfera da unidade de 
ensino/escola ou unidade de saúde (se federal, estadual ou 
municipal)

Arquivo Relaciona os arquivos eletrônicos, vinculados à unidade de 
ensino/escola ou unidade de saúde cadastrados contendo 
no grid com a data em que foi anexado o arquivo, a legenda 
com a descrição dos arquivos e arquivo com o arquivo 
eletrônico anexado ou arquivado

Permite voltar à tela anterior

Permite abrir o arquivo do item selecionado

Permite anexar um arquivo, por meio de uma janela con-
tendo a indicação do nome da unidade de ensino/escola, 
um campo com a data da inclusão do arquivo, um campo 
de legenda para indicar o conteúdo do arquivo e um campo 
para localizar e anexar o arquivo eletrônico. Clicando no 
botão ‘Enviar’ será efetuado o upload.

Permite excluir o arquivo do item selecionado
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5.2.2. Consulta da situação da unidade a ser visitada

5.2.2.1. Situação da escola (unidade escolar) a ser visitada
Após selecionar a Unidade Escolar, no grid da tela, ao clicar no botão       é 
possível visualizar os registros de todas as visitas realizadas na unidade de ensino, por meio 
da tela ESCOLA/VISUALIZANDO DETALHE DE UMA ESCOLA:

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Página da Unidade no Censo 
Escolar

Leva para a página da Unidade Escolar/Escola selecionada 
para o cadastro oriundo do Censo Escolar

Volta para a tela anterior

5.2.2.2. Consulta da situação da unidade de saúde a ser visitada
Selecionando um item do grid e clicando no botão    é possível visualizar os 
registros de todas as visitas realizadas na unidade de saúde, por meio da tela UNIDADE DE 
SAÚDE/VISUALIZANDO DETALHE DE UMA UNIDADE DE SAÚDE:

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Página da Unidade no 
CNES

Leva a página da Unidade de Saúde selecionada 
para o cadastro oriundo do CNES

Volta para a tela anterior

5.2.2.3. Consultando questionários de visita na versão mobile
PASSO 1: Acessar a versão Mobile no Tablet ou Smartphone
PASSO 1: Selecionar opção ‘Questionários’  

PASSO 3: escolher CONSULTANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA - que 
permitirá pesquisar um questionário cadastrado, por qualquer dos campos 
disponíveis e clicar no botão  .
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DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Indica o número correspondente à visita realizada

Cidade Indica o município onde está localizado o unidade de ensi-
no/saúde visitada ou onde foi aplicado o questionário

Data da visita Dia, mês e ano da visita ou da aplicação do questionário

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades cadastradas

Emissor Indica o nome do responsável pela aplicação do ques-
tionário

Aspecto Relaciona os aspecto abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde). 

Situação Indica o estado ou posição atual do questionário: 
• Em Elaboração – quando o questionário não foi validado 
nem invalidado.
• Enviando – quando o usuário envia o questionário, porém 
o dispositivo móvel está sem acesso à internet.
• Em Análise – quando o questionário está sendo avaliado.
• Validado – quando o questionário foi validado ou apro-
vado
• Reprovado – quando o questionário foi invalidado ou 
reprovado

5.2.3. Preparação dos questionários para a visita
Deve ser feita pelo ou gestor responsável pelo Programa no Município. Após a consulta e 
escolha da Unidade a ser visitada, pode-se incluir a data prevista da visita. Na sequência 
deve-se imprimir os questionários em pdf, em número suficiente para que a equipe de visita 
possa utilizá-los. 

Na versão mobile não é necessária a impressão de questionários de visita, na medida em que 
o sistema habilita o usuário cadastrado ao acesso e inclusão de informações de visita online.

5.2.3.1. Impressão dos questionários para a visita 
PASSO 1: Entrar na aba Questionários, nele aparecerão as seguintes opções: questionários 
de visita, questionários de revisita, questionários de visita em PDF, questionários de revisita 
em PDF e Mídias.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Questionário de Visita Permite visualizar questionários aplicados nas visitas à 
unidade de ensino ou saúde

Questionário de Revisita Permite gerar questionários aplicados nas revisitas às 
unidades anteriormente visitadas

Questionário de Visita em PDF Permite gerar questionários de visita para impressão e 
preenchimento manual.

Questionário de Revisita em PDF Permite gerar questionários de revisita para impressão e 
preenchimento manual.

Mídias Permite consultar um questionário para visualizar mídia
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PASSO 2: Selecionar opção “Questionário de Visita em PDF”. Em seguida aparecerá no menu 

inicial nova tela denominada “GERANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA NO FORMATO 

PDF”.

PASSO 3: Digitar informações sobre a Unidade a ser visitada. Automaticamente o sistema 

apresentará os dados dessa Unidade

PASSO 4: Digitar a “Data da Visita”

PASSO 5: Clicar em “gerar”. O questionário será gerado em pdf para impressão e 

preenchimento manual por ocasião da visita.

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Cidade Digitar e selecionar o município onde está localizado a 
unidade de ensino/escola  ou de saúde a ser visitada

Data da visita Dia, mês e ano de realização da visita

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Emissor Digitar e selecionar o nome do responsável pela aplicação 
ou emissão do questionário

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde). 

Permite gerar um arquivo em pdf do questionário 
selecionado

PASSO 6: imprimir o questionário em número suficiente para utilização pela equipe de visita.

5.3. PREPARAÇÃO DO ROTEIRO DA REVISITA
Esta etapa é composta pela escolha da unidade (de saúde ou de educação) a ser revisitada, 
consulta da situação da unidade – incluindo análise dos dados levantados durante a visita, 
definição da data da revisita e preparação dos questionários para uso da equipe de revisita. 

A preparação para as revisitas é similar a das visitas, com uma diferença: o sistema 
Milênio gera questionários de revisita apenas com as “não-conformidades” anteriormente 
encontradas, o que facilita e orienta o olhar das equipes de visita.

A agenda das revisitas é pactuada pelo(a) Promotor(a) de Justiça 

com a equipe de visita/revisita.

5.3.1. Escolha/consulta da unidade a ser revisitada
O processo de escolha da Unidade a ser REVISITADA é similar ao apresentado no item 5.2.1. 

5.3.2. Preparação dos questionários de revisita
Na versão mobile não é necessária a impressão dos questionários de REVISITA, na medida 
em que o sistema habilita o usuário cadastrado ao acesso e inclusão de informações de 
Revisita.  

5.3.2.1. Impressão dos questionários de revisita
Da mesma forma que os questionários de Visita, ela deve ser feita do seguinte modo:
PASSO 1: entrar no sistema Milênio
PASSO 2: selecionar aba “questionários”
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PASSO 3: Selecionar opção “Questionário de revisita em PDF”. 

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Questionário de Visita Permite visualizar questionários 
aplicados nas visitas à unidade de ensino ou saúde.

Questionário de Revisita Permite gerar questionários aplicados nas revisitas às 
unidades anteriormente visitadas

Questionário de Visita em PDF Permite gerar questionários de visita para impressão e 
preenchimento manual.

Questionário de Revisita em PDF Permite gerar questionários de 
revisita para impressão e preenchimento manual.

Mídias Permite consultar um questionário para visualizar mídia

PASSO 4: Em seguida aparecerá no menu inicial nova tela denominada “Consultando um 
questionário de revisita”.

PASSO 5: Inserir dados da Unidade a ser revisitada e clicar em “pesquisar”.
PASSO 6: Em seguida a parte de baixo da tela se abrirá, apresentando lista de unidades 
visitadas.
PASSO 7: Selecionar Unidade Visitada que será objeto da Revisita.
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DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Data da visita Dia, mês e ano da realização da visita ou da aplicação do 
questionário 

Selecionar a unidade a ser revisitada para gerar Questioná-
rio de Revisita

Permite salvar o questionário, possibilitando fazer edições/
alterações posteriores

Retorna à tela anterior

PASSO 8: Clicar em “GERAR REVISITA”.
PASSO 9: Digitar a data da revisita
PASSO 10: Gerar o questionário de Revisita em PDF
PASSO 11: Imprimir o questionário em quantidade suficiente para a equipe de REVISITA.

6O SISTEMA MILÊNIO NO APOIO A 
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 
DO PROGRAMA

A Implementação da visita tem etapas de: realização da visita,  
providências pós-visita (cadastramento das informações levantadas  
na visita, sincronização dos dados – no caso da utilização da versão mobile e 
elaboração de relatório pós-visita ou relatório de devolutiva), realização de 
revisita, providências pós-revisita (cadastramento das informações levantadas 
na revisita, sincronização dos dados – no caso da utilização da versão mobile e 
elaboração de relatório pós-revisita ou relatório de devolutiva).

6.1. REALIZAÇÃO DA VISITA
É quando as equipes de visita, compostas por Promotores de Justiça, 
servidores e voluntários da sociedade civil vão às Unidades de Saúde ou de 
Educação. As equipes devem estar com os questionários impressos em mãos e/
ou os dispositivos móveis para registrar os achados encontrados. Deve-se tirar 
fotos pontuais e fazer filmes do que for possível e relevante. Ao final da visita 
o Promotor de Justiça deverá recolher os questionários preenchidos pelos 
participantes da equipe de visita para organizar as providências pós-visita.

6.2. PROVIDÊNCIAS PÓS-VISITA
Dentre as providências pós-visita estão: cadastrar os questionários, sincronizar 
dados – no caso da utilização da versão mobile, cadastrar mídias, editar 
dados cadastrais, validação pelo(a) Promotor(a) de Justiça dos questionários 
cadastrados, emitir relatórios das visitas ou relatório de devolutiva.

Realiza Visita – Promotor de Justiça e equipe

Chega na
unidade com

equipe de visita

Inicia visita
seguindo

roteiro

Conclui a visita e
recolhe os fomulários

pela equipe de
colaboradores

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
E EQUIPE DE VISITA

As fotos devem ser feitas nos diversos ambientes da unidade visitada e em ângulos 
que mostrem a real situação do local. A primeira deverá ser sempre da fachada, 

mostrando o nome da Instituição.  

Legenda
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6.2.1. Cadastramento dos questionários de visita
Há três opções de cadastramento dos questionários de visita: (1) via digitação dos dados 
no sistema, online – pela internet ou intranet do MP-BA; (2) via escaneamento dos 
questionários e inclusão dos dados escaneados - pela internet ou intranet do MP-BA ou (3) 
via cadastramento dos dados e sincronização dos mesmos pela versão MOBILE.

ALTERNATIVA 1: Cadastramento de questionários Aplicados via digitação de dados, no 
sistema pela internet ou intranet.
PASSO 1: Entrar no sistema Milênio

Alimenta o sistema
milênio com dados
colhidos na visita

Fomulários impressos:
insere formulários 

no sistema

Se formulários digitais
dar comando de envio

pela internet

Valida cadastros
no sistema

Emite relatório
de devolutiva

Outros problemas

Realiza ato público 
para entrega de

relatório devolutivo 

Entrega ofício/relatório
de devolutiva para 

gestores da Unidade 
visitadas, solicitando
providências em até 

30 dias

Recebe
informações

Problema URGENTE

Dá encaminhamento
imediato junto aos

órgãos responsáveis

Junta informação
as tratativas
do programa

Monitora
solução e prazos

Risco de dano
irrevesível

No sistema Relatório
Devolutiva = Ofício

de devolutiva

Providências Pós-Visita

Inicia

Continua em outro momento

Indica que nesta etapa há um
processo/subprocesso sistematizado

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Legenda

PASSO 2: Selecionar Módulo Questionários
PASSO 3: Clicar na Opção “questionário de visita”, aparecerá nova tela.
PASSO 4: Selecionar “CADASTRANDO QUESTIONÁRIO DE VISITA”.
PASSO 5: Iniciar a inclusão de dados no sistema, ao concluir clicar em “Salvar”.

Se o cadastramento não puder ser totalmente concluído, o 
cadastrador não deve selecionar “enviar”, apenas “salvar”. 

O sistema Milênio registrará a situação como 

“EM ELABORAÇÂO”. 

PASSO 6: Rever o cadastramento, se tudo Ok, clicar em “ENVIAR”. O sistema encaminhará 
os dados para análise e apresentará o status do questionário como “em análise”.
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ALTERNATIVA 2: Cadastramento de questionários Aplicados via OCR, no sistema pela 

internet ou intranet do MPBA.

PASSO 1: Escanear os questionários

PASSO 2: Salvar os arquivos em pasta específica, com formato JPEG

PASSO 3: Entrar no sistema Milênio

PASSO 4: Selecionar Módulo Questionários

PASSO 5: Clicar na Opção “questionário de visita”, aparecerá nova tela.

PASSO 6: Selecionar questionário cadastrado por qualquer um dos campos de pesquisa 

da tela “CONSULTANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA / CONSULTANDO UM 

QUESTIONÁRIO DE REVISITA” 

PASSO 7: Clicar no botão  

PASSO 8: Clicar o botão   

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Indica o número correspondente à visita/revisita realizada

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Cidade Indica o município onde está localizada a unidade de ensino 
ou saúde visitada, em que foi aplicado o questionário

Emissor Indica o nome do responsável pela aplicação ou emissão do 
questionário

Data da Visita/Revisita Dia, mês e ano da visita/revisita ou da aplicação do ques-
tionário

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde).

Situação Relaciona o estado ou posição atual do questionário, que 
são:
• Em Elaboração – quando o questionário não foi validado 
nem invalidado.
• Em Análise – quando o questionário está sendo avaliado.
• Validado – quando o questionário foi validado ou aprova-
do pelo Promotor de Justiça
• Reprovado – quando o questionário foi invalidado ou 
reprovado pelo Promotor de Justiça

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

Permite abrir a tela CADASTRANDO UM QUES-
TIONÁRIO DE VISITA / QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite editar questionário selecionado no Grid, na tela 
EDITANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA / EDITANDO 
UM QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite excluir o questionário selecionado no Grid

Permite ler questionário de visita ou revisita selecionado 
na tela

Permite importar imagens e documentos 

Permite validar o questionário pesquisado.
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PASSO 9: Abrirá a tela que permite a busca de arquivos a serem anexados, clicar em 
“Procurar”.

PASSO 10: Identificar o arquivo específico, clicar em “Anexar”
PASSO 11: Confirmar a anexação do arquivo.
PASSO 12: Clicar em enviar.
PASSO 13: Repetir os passos até concluir o cadastramento de todas as partes do 
questionário de visita. O sistema encaminhará os dados para análise e apresentará o status 
do questionário como “em análise”.

ALTERNATIVA 3: Cadastramento no sistema via versão MOBILE

O Usuário informa (no momento da visita) o que está observando e a unidade que está 
visitando. Para tanto, após acessar o sistema versão MOBILE deve:  
PASSO 1: Selecionar opção “Questionário” 

Usuários da Versão Mobile do Sistema Milênio, poderão fazer o 
cadastramento de dados durante a própria visita.

PASSO 2: Escolher CONSULTANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA - que 
permitirá pesquisar um questionário cadastrado, por qualquer dos campos 
disponíveis e clicar no botão 
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PASSO 3: Selecionar o ícone  , automaticamente será aberta a tela 
CADASTRANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA:

PASSO 4: Cadastrar as respostas no aparelho (Tablet ou Smartphone).
PASSO 5: Sincronizar os dados.

6.2.2. Sincronização dos dados – versão MOBILE
A sincronização dos dados registrados no aparelho móvel junto ao Banco de 
dados do Sistema Milênio é etapa importante para garantir a integridade da 
base de dados. Para tanto, após o preenchimento dos questionários deve-se:
PASSO 1: Conectar o dispositivo móvel a internet;
PASSO 2: Entrar na tela sincronizar
PASSO 3: Selecionar o tipo de sincronização: se tudo, se dados de Educação ou 
dados de Saúde
PASSO 4: Digitar a cidade fiscalizada
PASSO 5: Clicar em sincronizar
PASSO 6: Aguardar a informação de que a sincronização foi concluída
PASSO 7: Sair do aplicativo.
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6.2.3. Cadastro de mídias
As visitas e revisitas relativas às fiscalizações nas unidades de ensino e saúde podem ser 
registradas em mídias diversas (fotos, vídeos, etc). O CADASTRO dessas mídias é realizado 
da seguinte forma:
PASSO 1: Entrar no sistema Milênio.
PASSO 2: Selecionar a aba “Questionários”.
PASSO 3: Clicar na opção ”Mídias”. 

PASSO 4: Abrirá tela “CONSULTANDO UM QUESTIONÁRIO PARA VISUALIZAR A MÍDIA”. 

Nela é possível pesquisar as unidades visitadas.

PASSO 5: Digitar em qualquer dos campos disponíveis informações da Unidade que deseja 

incluir mídia em qualquer dos campos disponíveis e clicar em 

Recomenda-se que antes de anexar qualquer mídia, se observe se já há mídia anexada, 

para que não sejam cadastrados arquivos repetidos

DESCRIÇÃO DO MENU

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Indica o número correspondente à visita realizada

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Cidade Indica o município onde está localizada a unidade de saúde/
escola visitado, onde foi aplicado o questionário

Emissor Indica o nome do responsável pela aplicação ou emissão do 
questionário

Data Dia, mês e ano da visita ou da aplicação do questionário

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde).

Situação Relaciona o estado ou posição atual do questionário: 
• Em Elaboração – quando o questionário não foi validado 
nem invalidado.
• Enviando – quando o usuário envia o questionário, porém 
o dispositivo móvel está sem acesso à internet.
• Em Análise – quando o 
questionário está sendo 
avaliado.
• Validado – quando o questionário foi validado ou 
aprovado pelo Promotor de Justiça.

Tipo de questionário Indica se é um Questionário de Visita ou Revisita

Permite incluir uma mídia no questionário (visita ou revisi-
ta) selecionado, na tela VISUALIZANDO A MIDIA

PASSO 6: Abrirá campo na parte de baixo da tela, com lista das unidades visitadas. 
PASSO 7: Selecionar a unidade “de interesse” e clicar em cima.
PASSO 8: Aparecerá informações sobre a unidade selecionada.
PASSO 9: Clicar em   , para ver quais as mídias já cadastradas na visita da 
Unidade. 

PASSO 10: aparecerá a tela VISUALIZANDO A MÍDIA:

Recomenda-se que antes de anexar qualquer mídia, se observe se já há mídia anexada, 

para que não sejam cadastrados arquivos repetidos
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DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Relaciona as fotos cadastradas, para abrir basta clicar na 
foto

Relaciona os vídeos cadastrados, para abrir basta clicar no 
vídeo

PASSO 11: Observar se a mídia que se deseja cadastrar ainda não foi inserida. Se não foi, 
clicar em Voltar. Retornará a tela anterior.
PASSO 12: Selecionar o botão  . Na sequência tela que permitirá incluir uma 
mídia (fotos e vídeos) no cadastro da visita ou revisita selecionada.

PASSO 13: Buscar o arquivo no diretório.
PASSO 14: Confirmar a anexação do arquivo.
PASSO 15: Clicar em enviar.
PASSO 16: Repetir os passos até concluir o cadastramento de todas as mídias.

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades cadastradas

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades cadastradas

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado

Data Dia, mês e ano do cadastramento ou inclusão da mídia

Legenda Digitar o conteúdo ou indicativo da mídia cadastrada

Arquivo Caminho e nome do arquivo da mídia cadastrada, obtido a 
partir do botão   , que busca a localização do 
arquivo

Permite efetivar a inclusão da mídia

Retorna à tela anterior

6.2.4. Editando questionários de visitas
O Sistema oportuniza a edição de informações de questionários ainda “Não enviados”, para 
tanto deve-se:
PASSO 1: Entrar no sistema Milênio
PASSO 2: Selecionar Módulo Questionários
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PASSO 3: Clicar na Opção “questionário de visita”, aparecerá nova tela.
PASSO 4: Escolher o questionário que deseja editar as respostas
PASSO 5: Selecionar o botão EDITAR, na tela “questionário de visita”, aparecerá a tela 
“EDITANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA / EDITANDO UM QUESTIONÁRIO DE 
REVISITA”
PASSO 6: Editar o questionário salvo e não enviado.
PASSO 7: Salvar as alterações realizadas.
PASSO 8: Enviar questionário. O sistema encaminhará os dados para análise e apresentará o 
status do questionário como “em análise”

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Cidade Digitar o município onde está localizado a unidade visitada

Data da visita Dia, mês e ano da realização da visita 

Cidade Digitar o município onde está localizado a unidade visitada

Data da visita Dia, mês e ano da realização da visita 

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Emissor Digitar o nome do responsável pela emissão do questioná-
rio (promotor, servidor do MP ou colaborador)

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde).

Questionário
Pergunta/Resposta 

Selecionar as respostas da visita de acordo com o aspecto 
selecionado

Permite salvar o questionário, possibilitando fazer edições/
alterações posteriores

Permite enviar o questionário, não mais possibilitando 
fazer edições/alterações

Retorna à tela anterior

6.2.5. Validação dos questionários de visita pelo(a) Promotor(a) de Justiça responsável
É de responsabilidade EXCLUSIVA do Promotor(a) de Justiça a validação das informações 
obtidas nas visitas e incluídas no Sistema Milênio. Apenas no PERFIL Promotor(a) de Justiça 
ela fica habilitada.
PASSO 1: Entrar no sistema Milênio.
PASSO 2: Selecionar “Questionários”.
PASSO 3: Selecionar “Questionários de Visita”.
PASSO 4: Entrar em “consultando questionário de visita”.
PASSO 5: Digitar nos campos de pesquisa, dados da Unidade visitada.
PASSO 6: Clicar em “pesquisar”.
PASSO 7: Abrirá parte inferior da tela, com dados da Unidade Visitada. Na Coluna Situação, 
aparecerá escrito “em Analise”.
PASSO 8: O(A) Promotor(a) de Justiça deverá abrir os formulários, analisa-los. E se “de 
acordo”, clicar em “Validar”. Pronto. O questionário foi validado! E aparecerá no sistema, na 
coluna Situação, o status “validado”.
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6.2.6. Relatório pós-visita ou relatório devolutiva
O Relatório de Devolutiva apresenta as informações relativas às irregularidades 
encontradas nas respostas dos questionários de visita e revisita a uma unidade de ensino/
saúde, agrupadas por aspecto. A partir de sua análise, o(a) Promotor(a) de Justiça dará os 
encaminhamentos cabíveis.

Sugere-se que Relatório de Devolutiva seja encaminhado 

pelo(a) Promotor(a) de Justiça ao gestor da Unidade, 

solicitando providências. 

Para gerar o relatório de devolutiva deve-se:
PASSO 1: Acessar o sistema Milênio
PASSO 2: Entrar na opção RELATÓRIOS. Aparecerão três possibilidades: relatório Básico, 
Relatório Gerencial e Relatório da Devolutiva.
PASSO 3: Selecionar “relatório da devolutiva”.

PASSO 4: Aparecerá uma tela de consulta “CONSULTANDO UMA DEVOLUTIVA”. Nela é 
possível pesquisar um relatório de devolutiva dos questionários de visita e revisita aplicados, 
digitando em qualquer dos campos disponíveis e, em seguida clicando no botão 

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Dia, mês e ano inicial e dia, mês e ano final do período cor-
respondente à realização da visita ou revisita 

Cidade Digitar e selecionar o município onde está localizada a 
unidade de ensino/saúde onde foi aplicado o questionário

Tipo de Instituição Selecionar a opção de Instituição de Ensino ou Saúde 
pesquisada

Instituição Digitar e selecionar o nome da instituição a ser pesquisada
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PASSO 5: A parte de baixo da tela será ampliada, apresentando relação das unidades 
visitadas e/ou revisitadas no período indicado. 

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Apresenta o total de questionários registrados no dia da 
visita ou revisita à Instituição e não validados

Permite gerar Relatório de Devolutiva na versão Word

Permite gerar Relatório de Devolutiva na versão Libre 
Office

PASSO 6: Selecionar a Unidade onde há interesse de gerar Relatório da Devolutiva.
PASSO 7: Clicar no ícone “gerar Word” para gerar relatório em word ou no ícone “gerar 
libreoffice”, para gerar em libreoffice o documento.
PASSO 8: O Relatório será gerado.
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MODELO DE RELATÓRIO DA DEVOLUTIVA 6.3. REALIZAÇÃO DE REVISITAS
As Revisitas são realizadas pelas Equipes do Programa para observar se as “não 
conformidades” encontradas nas primeiras visitas foram solucionadas. 

6.3.1. Preparação das revisitas
As Revisitas iniciam-se com a verificação dos relatórios onde constam as inconformidades 
constatadas.  

6.3.2. Escolha da unidade a ser revisitada
O processo de escolha da Unidade a ser REVISITADA é similar ao apresentado no item 5.2. 
(pág. 32)

6.3.3. Cadastramento dos questionários de revisita
Há três opções de cadastramento dos questionários de revisita: (1) via digitação dos 
dados no sistema, online – pela internet ou intranet do MP-BA; (2) via escaneamento dos 
questionários e inclusão dos dados escaneados - pela internet ou intranet do MP-BA ou (3) 
via cadastramento dos dados e sincronização dos mesmos pela versão MOBILE.

ALTERNATIVA 1: Cadastramento de questionários Aplicados via digitação de dados, no 
sistema via internet ou intranet.
PASSO 1: Entrar no sistema Milênio
PASSO 2: Selecionar Módulo Questionários
PASSO 3: Clicar na opção “questionário de revisita”, aparecerá nova tela.
PASSO 4: Digitar dado da Unidade a ser revisitada e clicar em pesquisar.
PASSO 5: Na parte de baixo da tela abrirá quadro com lista de unidades revisitadas
PASSO 6: Selecionar “NOVO”

Página 1 de 6 

DEVOLUTIVA 

SAÚDE + EDUCAÇÃO: TRANSFORMANDO O NOVO MILÊNIO 

 

Unidade: ESCOLA DE 1° GRAU YEDA BARRADAS CARNEIRO 
Data da �scalização: 01/04/2015  
 
 

No dia 01 de abril de 2015, foi realizada visita na ESCOLA DE 1° GRAU YEDA BARRADAS 
CARNEIRO, dando continuidade aos trabalhos do programa Saúde + Educação: Transformando 
o novo milênio, oportunidade em que esteve presente o Promotor de justiça signatário, bem 
como voluntários que aderiram ao programa. Foram verificados diversos aspectos da unidade, 
com o preenchimento de fichas de fiscalização e o devido registro fotográfico. 

Na ocasião, constatou-se o que segue: 

1. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – COZINHA: 
1.1) A cozinha não é refrigerada; 
1.2) Texto provisório de devolutiva da seguinte questão: Caso tenha, estão 

funcionando?; 
1.3) O local de preparo de alimentos não estava limpo; 
1.4) O corte de alimentos não é feito em tábuas de vidro; 
1.5) A(s) pia (s) não tem tamanho adequado (obs.: APENAS UMA PIA); 
1.6) As janelas comongós não têm telas; 
1.7) O acesso à cozinha não é restrito a pessoas autorizadas; 
1.8) Há objetos na cozinha que não pertencem à área de manipulação; 

 
 

2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – GERAL: 
2.1) A merenda da escola não segue um cardápio (obs.: NÃO FOI ENCONTRADO 

CARDÁPIO; NÃO SEGUIDO; FEITO PELA MERENDEIRA); 
2.2) Não existe acompanhamento de uma nutricionista na escola; 
2.3) Não existe acompanhamento de nutricionista para elaboração do cardápio 

e /ou fiscalização da qualidade, do preparo e do acondicionamento da 
alimentação escolar; 

2.4) A alimentação do dia da visita não correspondia ao 
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DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Digitar o município onde está localizado a unidade visitada

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Cidade Indica o município onde está localizada a unidade de ensino 
ou saúde visitada, em que foi aplicado o questionário

Emissor Indica o nome do responsável pela aplicação ou emissão do 
questionário

Data da Visita/Revisita Dia, mês e ano da visita/revisita ou da aplicação do ques-
tionário

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde).

Situação Relaciona o estado ou posição atual do questionário, que 
são:
• Em Elaboração – quando o questionário não foi validado 
nem invalidado.
• Em Análise – quando o questionário está sendo avaliado.
• Validado – quando o questionário foi validado ou aprova-
do pelo Promotor de Justiça
• Reprovado – quando o questionário foi invalidado ou 
reprovado pelo Promotor de Justiça

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

Permite abrir a tela CADASTRANDO UM QUES-
TIONÁRIO DE VISITA / QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite editar questionário selecionado no Grid, na tela 
EDITANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA / EDITANDO 
UM QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite excluir o questionário selecionado no Grid

Permite ler questionário de visita ou revisita selecionado 
na tela

Permite importar imagens e documentos

Permite validar o questionário pesquisado.

PASSO 7: Iniciar a inclusão de dados no sistema, ao concluir clicar em “Salvar”.

Se o cadastramento não puder ser totalmente concluído, 

o cadastrador não deve selecionar “enviar”, apenas “salvar”. 

O sistema Milênio registrará a situação como “EM ELABORAÇÂO”. 

PASSO 8: Rever o cadastramento, se tudo Ok, clicar em “ENVIAR”. O sistema encaminhará 
os dados para análise e apresentará o status do questionário como “em análise”.

ALTERNATIVA 2: Cadastramento de questionários Aplicados via OCR, no sistema via 
internet ou intranet.
PASSO 1: Escanear os questionários
PASSO 2: Salvar os arquivos em pasta específica, com formato JPEG
PASSO 3: Entrar no sistema Milênio
PASSO 4: Selecionar Módulo Questionários
PASSO 5: Clicar na Opção “questionário de revisita”, aparecerá nova tela.

PASSO 6: Digitar dados da Unidade Revisitada e clicar em “Pesquisar”. 
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PASSO 7: A parte de baixo da tela será aberta e aparecerão Unidades Revisitadas. Selecionar 
questionário cadastrado. 
PASSO 8: Clicar em “importar”.

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Indica o número correspondente à visita/revisita realizada

Tipo de Instituição Permite selecionar a opção de ensino ou saúde e relaciona 
o nome das unidades visitadas

Cidade Indica o município onde está localizada a unidade de ensino 
ou saúde visitada, em que foi aplicado o questionário

Emissor Indica o nome do responsável pela aplicação ou emissão do 
questionário

Data da Visita/Revisita Dia, mês e ano da visita/revisita ou da aplicação do ques-
tionário

Aspecto Relaciona os aspectos abordados no questionário aplicado, 
segundo o tipo de Instituição visitada (ensino ou saúde).

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Situação Relaciona o estado ou posição atual do questionário, que 
são:
• Em Elaboração – quando o questionário não foi validado 
nem invalidado.
• Em Análise – quando o questionário está sendo avaliado.
• Validado – quando o questionário foi validado ou aprova-
do pelo Promotor de Justiça
• Reprovado – quando o questionário foi invalidado ou 
reprovado pelo Promotor de Justiça

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

Permite abrir a tela CADASTRANDO UM QUES-
TIONÁRIO DE VISITA / QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite editar questionário selecionado no Grid, na tela 
EDITANDO UM QUESTIONÁRIO DE VISITA / EDITANDO 
UM QUESTIONÁRIO DE REVISITA

Permite excluir o questionário selecionado no Grid

Permite ler questionário de visita ou revisita selecionado 
na tela

Permite importar imagens e documentos

Permite validar o questionário pesquisado.

PASSO 9: Abrirá a tela que permite a busca de arquivos a serem anexados, clicar em “Procurar”.
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PASSO 10: Identificar o arquivo específico, clicar em “Anexar”
PASSO 11: Confirmar a anexação do arquivo.
PASSO 12: Clicar em enviar.
PASSO 13: Repetir os passos até concluir o cadastramento de todas as partes do 
questionário de revisita. O sistema encaminhará os dados para análise e apresentará o 
status do questionário como “em análise”.

ALTERNATIVA 3: Cadastramento no sistema via versão MOBILE

Usuários da Versão Mobile do Sistema Milênio, poderão fazer o cadastramento de 
dados durante a própria revisita.

O Usuário informa (no momento da revisita) o que está observando e a unidade que está 
revisitando. Para tanto, após acessar o sistema versão MOBILE deve:  
PASSO 1: Selecionar opção “Questionário” 

PASSO 2: Escolher CONSULTANDO UM QUESTIONÁRIO DE REVISITA - que permitirá 
pesquisar um questionário cadastrado, por qualquer dos campos disponíveis e clicar no 
botão  

PASSO 3: Selecionar o ícone   , automaticamente será aberta a tela CADASTRANDO UM 
QUESTIONÁRIO DE REVISITA:

PASSO 4: Cadastrar as respostas no aparelho (Tablet ou Smarphone).

PASSO 5: Sincronizar os dados.
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6.3.4. Sincronização de dados – versão MOBILE

A sincronização dos dados registrados no aparelho móvel junto ao Banco de dados do 

Sistema da revisita deve ser realizada do mesmo modo que na visita. Ver descrição no item 

6.2.2. (pág.50)

6.3.5. Cadastro de mídias 

O cadastramento das mídias produzidas na revisita se dá do mesmo modo que o 

cadastramento de mídias produzidas na visita. Ver descrição no item 6.2.3. (pág. 52)

6.3.6. Editando questionários da revisita 

A edição de questionários da Revisita é similar a da visita. Ver descrição no item 6.2.4. (pág. 55)

6.3.7. Validação dos questionários da revisita pelo(a) Promotor(a) de Justiça responsável

É de responsabilidade EXCLUSIVA do Promotor(a) de Justiça a validação das informações 

obtidas nas revisitas e incluídas no Sistema Milênio. Apenas no PERFIL Promotor(a) de 

Justiça ela fica habilitada.

PASSO 1: Entrar no sistema Milênio.

PASSO 2: Selecionar “Questionários”.

PASSO 3: Selecionar “Questionários de Revisita”.

PASSO 4: Entrar em “consultando questionário de revisita”.

PASSO 5: Digitar nos campos de pesquisa, dados da Unidade revisitada.

PASSO 6: Clicar em “pesquisar”.

PASSO 7: Abrirá parte inferior da tela, com dados da Unidade Revisitada. Na Coluna 

Situação, aparecerá escrito “em Análise”.

PASSO 8: O(A) Promotor(a) de Justiça deverá abrir os formulários, analisa-los. E se “de 

acordo”, clicar em “Validar”. Pronto. O questionário foi validado! E aparecerá no sistema, na 

coluna Situação, o status “validado”.

6.3.8. Relatório pós-visita ou relatório pós-visita ou relatório devolutiva da revisita
O Relatório de Devolutiva da revisita deve ser produzido da mesma forma que o Relatório 
da devolutiva da Visita. Ver item 6.2.6. (pág. 58)
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7O  SISTEMA MILÊNIO - RELATÓRIOS

O Módulo RELATÓRIOS do Sistema Milênio disponibiliza dados 
consolidados das visitas e revisitas realizadas nos municípios atendidos 
pelo Programa. São disponibilizados três tipos de relatórios: Básico, 
Gerencial e de Devolutiva.

7.1. RELATÓRIO BÁSICO
O Relatório Básico apresenta os dados obtidos dos questionários de visita e 
revisitas aplicados em uma unidade de ensino ou saúde visitada, agrupados por 
aspecto, e seu acesso será procedido da seguinte forma:
PASSO 1: Na aba “Relatórios”, selecionar “ Relatório Básico”. 

PASSO 2: Abrirá tela “RELATÓRIO BÁSICO – consultando um relatório básico”.
PASSO 3: Selecionar o tipo de informação que deseja, digitando em qualquer 
dos campos disponíveis. 
PASSO 4: Clicar em “PESQUISAR”.

O acesso aos relatórios se dá da seguinte forma:
PASSO 1: Acessar o sistema.
PASSO 2: Clicar na aba “RELATÓRIOS”. Aparecerão as alternativas: Relatório 
Básico, Relatório Gerencial, Relatório de Devolutiva. 

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Protocolo Digitar o número correspondente à visita realizada

Período Dia, mês e ano inicial e dia, mês e ano final do período cor-
respondente à realização da visita ou revisita

Cidade Digitar e selecionar o município onde está localizada a 
unidade de ensino/saúde visitada, onde foi aplicado o 
questionário

Tipo de Instituição Selecionar a opção de Instituição de Ensino ou Saúde 
visitada

Promotor Digitar e selecionar o nome do Promotor de Justiça re-
sponsável pela validação ou aprovação do questionário

Aspecto Selecionar um tipo ou aspecto abordado no questionário 
aplicado (Estruturais – Rede Física, instalações físicas e 
prediais, Estruturais – Biblioteca, Estruturais – Informáti-
ca, Estruturais – Quadra de Esportes, Pedagógico, Ali-
mentação Escolar – Geral, Alimentação Escolar – Cozinha, 
Alimentação Escolar – Merenda Escolar, Social, Sanitário, 
Segurança ou Financeiro)

Situação Selecionar o estado ou posição atual do questionário (Em 
Elaboração, Em Análise, Validado ou Reprovado)

Tipo de questionário Selecionar o tipo do questionário (Visita ou Revisita)
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DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

PASSO 5: Aparecerá na parte de baixo da tela as instituições visitadas.
PASSO 6: Selecionar a Instituição que deseja que seja emitido Relatório Básico.
PASSO 7: Clicar em “VISUALIZAR” se desejar ver o relatório em tela e/ou 
salvar em pdf.

PASSO 8: Clicar em “ENVIAR POR EMAIL”, se desejar receber o relatório e/ou 
compartilhar com alguém. 
PASSO 8.1.: Ao selecionar “ENVIAR POR EMAIL”, aparecerá tela para inserir 
e-mail, e na sequência deve clicar em “ENVIAR”.

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Permite apresentar o relatório básico do item selecionado 
no Grid

ermite o envio do Relatório Básico do item selecionado, 
quando aparecerá a seguinte janela para digitar o e-mail e 
enviar:

MODELO DE RELATÓRIO BÁSICO
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7.2. RELATÓRIO GERENCIAL 
O Relatório Gerencial apresenta as informações dos questionários de visita e revisita 
aplicados, agrupados por unidade e aspecto. O acesso será procedido da forma a seguir:
PASSO 1: Na aba “Relatórios”, selecionar “ Relatório Gerencial”. 

PASSO 2: Abrirá tela “RELATÓRIO GERENCIAL – consultando um relatório gerencial”.
PASSO 3: Digitar o período de informação sobre a aplicação dos questionários de visita e 
revisita produzidos ou nome do promotor, ou cidade. 
PASSO 4: Clicar em “VIZUALIZAR”, se desejar ver o relatório em tela e/ou salvar em pdf.
PASSO 5: Clicar em “ENVIAR POR EMAIL”, se desejar receber o relatório e/ou compartilhar 
com alguém. 
PASSO 5.1.: Ao selecionar “ENVIAR POR EMAIL”, aparecerá tela para inserir e-mail, e na 
sequência deve clicar em “ENVIAR”

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Mês e ano correspondente à realização da visita ou revisita

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

Permite apresentar o relatório gerencial do item 
selecionado no Grid

Permite o envio do Relatório Gerencial do item selecionado, 
quando aparecerá a seguinte janela para digitar o e-mail e 
enviar:

MODELO DE RELATÓRIO GERENCIAL
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7.3. RELATÓRIO DE DEVOLUTIVA 
O Relatório de Devolutiva apresenta as informações relativas às irregularidades 
encontradas nas respostas dos questionários de visita e revisita a uma unidade de ensino/
saúde, agrupadas por aspecto, seu acesso será procedido da seguinte forma:
PASSO 1: Na aba “Relatórios”, selecionar “Relatório de Devolutiva”. 

PASSO 2: Abrirá tela “RELATÓRIO de DEVOLUTIVA – consultando uma devolutiva”.
PASSO 3: Selecionar o tipo de informação que deseja, digitando em qualquer dos campos 
disponíveis. 
PASSO 4: Clicar em “PESQUISAR”.

DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Dia, mês e ano inicial e dia, mês e ano final do período cor-
respondente à realização da visita ou revisita  

Cidade Digitar e selecionar o município onde está localizada a 
unidade de ensino/saúde onde foi aplicado o questionário

Tipo de Instituição Selecionar a opção de Instituição de Ensino ou Saúde 
pesquisada

Instituição Digitar e selecionar o nome da instituição a ser pesquisada

Relaciona o resultado da pesquisa no Grid

PASSO 5: Aparecerá na parte de baixo da tela as instituições visitadas.
PASSO 6: Selecionar a Instituição que deseja que seja emitido Relatório de Devolutiva.
PASSO 7: Clicar em “GERAR WORD” se desejar ter o relatório em word.
PASSO 8: Clicar em “GERAR LIBREOFFICE”, se desejar receber o relatório em libreoffice. 
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DESCRIÇÃO DO GRID

CAMPO DESCRIÇÃO

Apresenta o total de questionários registrados no dia da 
visita ou revisita à Instituição e não validados

Permite gerar Relatório de Devolutiva na versão Word

Permite gerar Relatório de Devolutiva na versão Libre 
Office

MODELO DE RELATÓRIO DA DEVOLUTIVA

Página 1 de 6 

DEVOLUTIVA 

SAÚDE + EDUCAÇÃO: TRANSFORMANDO O NOVO MILÊNIO 

 

Unidade: ESCOLA DE 1° GRAU YEDA BARRADAS CARNEIRO 
Data da �scalização: 01/04/2015  
 
 

No dia 01 de abril de 2015, foi realizada visita na ESCOLA DE 1° GRAU YEDA BARRADAS 
CARNEIRO, dando continuidade aos trabalhos do programa Saúde + Educação: Transformando 
o novo milênio, oportunidade em que esteve presente o Promotor de justiça signatário, bem 
como voluntários que aderiram ao programa. Foram verificados diversos aspectos da unidade, 
com o preenchimento de fichas de fiscalização e o devido registro fotográfico. 

Na ocasião, constatou-se o que segue: 

1. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – COZINHA: 
1.1) A cozinha não é refrigerada; 
1.2) Texto provisório de devolutiva da seguinte questão: Caso tenha, estão 

funcionando?; 
1.3) O local de preparo de alimentos não estava limpo; 
1.4) O corte de alimentos não é feito em tábuas de vidro; 
1.5) A(s) pia (s) não tem tamanho adequado (obs.: APENAS UMA PIA); 
1.6) As janelas comongós não têm telas; 
1.7) O acesso à cozinha não é restrito a pessoas autorizadas; 
1.8) Há objetos na cozinha que não pertencem à área de manipulação; 

 
 

2. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – GERAL: 
2.1) A merenda da escola não segue um cardápio (obs.: NÃO FOI ENCONTRADO 

CARDÁPIO; NÃO SEGUIDO; FEITO PELA MERENDEIRA); 
2.2) Não existe acompanhamento de uma nutricionista na escola; 
2.3) Não existe acompanhamento de nutricionista para elaboração do cardápio 

e /ou fiscalização da qualidade, do preparo e do acondicionamento da 
alimentação escolar; 

2.4) A alimentação do dia da visita não correspondia ao 
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8            O SISTEMA MILÊNIO E O(A) PROMOTOR(A) 
            DE JUSTIÇA - GERENCIAMENTO

                     O Sistema Milênio foi construído com objetivo de facilitar e otimizar 
              o trabalho do(a) Promotor(a) de Justiça. Para tanto, ele oferece um 
módulo de “GERENCIAMENTO”. Nele estão disponibilizados relatórios e 
acesso a banco informatizado que compila informações do Trabalho do(a) 
Promotor(a) de Justiça responsável pelas ações do Programa no Município, 
seja seu trabalho ou sua atuação em relação ao tema, de tal modo que são 
ofertadas informações consolidadas para, por exemplo, atualizar o seu 
relatório de atuação funcional (RAF) mensal.

É módulo acessível EXCLUSIVAMENTE pelo(a) 

Promotor(a) de Justiça responsável pelo Programa no Município.

8.1. CADASTRO DO TRABALHO DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Indica a produção do Promotor(a) de Justiça em termos de números de ACP’S, 
TAC’S, reuniões devolutivas e medidas adotadas, permitindo a extração da 
produtividade do(a) promotor(a) em um período.

8.1.1. Consultando o trabalho do(a) Promotor(a) de Justiça
PASSO 1: Acessar o sistema
PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”

PASSO 3: Selecionar “Cadastro do Trabalho do Promotor”.
PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DO TRABALHO DO 
PROMOTOR. 
PASSO 5: Delimitar um período de tempo e, em seguida, clicar no botão 
“pesquisar”. O sistema identificará: o nº de ações civis públicas desenvolvidas 
pelo Promotor, o nº de termos de ajustamento de conduta e o nº de reuniões de 
devolutivas realizado no período.

PASSO 6: Aparecerá tela com os dados cadastrados.

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Mês e ano inicial e final da pesquisa

Nº de Ações Civis Públicas Relaciona o quantitativo de ações civis públicas decor-
rentes das fiscalizações do Programa ajuizadas no período

Nº de Termo de Ajuste de 
Conduta

Relaciona o quantitativo de termos de ajuste de conduta 
decorrentes das fiscalizações do Programa firmados no 
período

Nº de Reuniões Devolutivas Relaciona o quantitativo de reuniões devolutivas decor-
rentes das fiscalizações do Programa realizadas no período

Permite cadastrar dados do trabalho do(a) promotor(a) 
relacionados às ações das fiscalizações do Programa, na 
tela CADASTRAR INFORMAÇÃO DO TRABALHO DO(A) 
PROMOTOR(A)

8.1.2. Cadastrando o trabalho do(a) Promotor(a) de Justiça
PASSO 1: Acessar o sistema
PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”
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PASSO 3: Selecionar “cadastro do Trabalho do Promotor”.

PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DO TRABALHO DO 

PROMOTOR. 

PASSO 5: Selecionar “NOVO”

PASSO 6: Aparecerá a tela “cadastrar informação do trabalho do Promotor”

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Dia, mês e ano de referência da atuação (trabalho) 
do(a) Promotor(a) a ser cadastrado

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Nº de Ações Civis Públicas Indicar o quantitativo de Ações Civis Públicas in-
stauradas resultantes das ações do Programa 

Nº de Termo de Ajuste de 
Conduta

Indicar o quantitativo de Termos de Ajuste de Con-
duta firmados resultantes das ações do Programa 

Nº de Reuniões 
Devolutivas 

Indicar o quantitativo de reuniões devolutivas havi-
das resultantes das ações do Programa 

Providências adotadas Indicar as diversas medidas adotadas pelo(a) Promo-
tor(a) no curso das ações do Programa 

Observações Indicar demais observações relativas à atuação 
(trabalho) do(a) Promotor(a) relacionadas às ações 
do Programa

Confirma os dados digitados

Retorna à tela inicial

PASSO 7: Incluir as informações pertinentes e selecionar “salvar”.

8.1.3. Editar trabalho cadastrado do(a) Promotor(a) de Justiça

PASSO 1: Acessar o sistema

PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”
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PASSO 3: Selecionar “cadastro do Trabalho do Promotor”.

PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DO TRABALHO DO PROMOTOR. 

PASSO 5: Selecionar o trabalho cadastrado que deseja editar

PASSO 6: Clicar “EDITAR”.

PASSO 7: Aparecerá a tela “editando informação do trabalho do Promotor”

PASSO 8: Ajustar / complementar as informações e clicar em “salvar”. 

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Período Dia, mês e ano de referência dos dados relacionados à 
atuação (trabalho) do promotor resultantes das ações do 
Programa 

Nº de Ações Civis Públicas Relaciona o quantitativo de Ações Civis Públicas instaura-
das resultantes das ações do Programa 

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Nº de Termo de Ajuste de 
Conduta

Relaciona o quantitativo de Termos de Ajuste de 
Conduta firmados resultantes das ações do Progra-
ma

Nº de Reuniões 
Devolutivas 

Relaciona o quantitativo de reuniões devolutivas 
havidas resultantes das ações do Programa 

Providências adotadas Relaciona as diversas medidas adotadas pelo pro-
motor no curso das ações do Programa cadastradas

Observações Relaciona as observações relativas à atuação (tra-
balho) do(a) promotor(a) relacionadas às ações do 
Programa cadastradas

Confirma a edição/alteração dos dados 

Retorna à tela inicial

8.2. CADASTRO DA ATUAÇÃO DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Indica em quais cidades e áreas (saúde e/ou educação) o(a) promotor(a) atua no 
programa.

8.2.1 Consultando a atuação do Promotor(a) de Justiça
PASSO 1: Acessar o sistema
PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”

PASSO 3: Selecionar “cadastro da atuação do Promotor”.

PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 

PROMOTOR. 

PASSO 5: Selecionar o que deseja identificar da sua atuação em relação ao 

Programa: a partir da cidade ou por tipo de instituição, ou tudo. Clicar em 

“Pesquisar”.
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DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Promotor Relaciona o nome do(a) promotor(a) responsável pelas 

ações do Programa 

Cidade Relaciona o município correspondente à atuação do pro-

motor nas ações do Programa 

Tipo de instituição Relaciona o tipo de instituição na qual o(a) promotor(a) 
atua com relação às ações do Programa, se unidade de 
ensino ou saúde

PASSO 6: Aparecerá tela com os dados cadastrados.

8.2.2. Cadastrando a atuação do(a) Promotor(a) de Justiça 

PASSO 1: Acessar o sistema

PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”

PASSO 3: Selecionar “cadastro da atuação  do Promotor”.
PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 
PROMOTOR. 
PASSO 5: Selecionar “NOVO”
PASSO 6: Aparecerá a tela “cadastrar informação da atuação do Promotor”

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Promotor Digitar e selecionar o nome do(a) Promotor(a) de 
Justiça responsável pela atuação a ser cadastrada

Cidade Digitar e selecionar o município correspondente à 
atuação a ser cadastrada

Tipo de instituição Selecionar o tipo de instituição objeto da atuação a 
ser cadastrada, se unidade de ensino ou saúde
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DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Adicionar nova Cidade

Confirma os dados digitados

Retorna à tela inicial

PASSO 7: Incluir as informações pertinentes e selecionar “salvar”.

8.2.3. Editar a atuação cadastrada do(a) Promotor(a) de Justiça

PASSO 1: Acessar o sistema

PASSO 2: Clicar na aba “GERENCIAMENTO”

PASSO 3: Selecionar “cadastro da atuação do Promotor”.
PASSO 4: Aparecerá a tela CONSULTAR INFORMAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PROMOTOR. 
PASSO 5: Selecionar a atuação cadastrada que deseja editar.
PASSO 6: Clicar “EDITAR”.
PASSO 7: Aparecerá a tela “Editando informação da atuação do Promotor”

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Promotor Indica o nome do(a) Promotor(a) de Justiça responsável pela 
atuação cadastrada

Cidade Indica o município correspondente à atuação cadastrada

Tipo de instituição Relaciona o tipo de instituição objeto da atuação cadastra-
da, se unidade de ensino ou saúde

Confirma a edição/alteração dos dados 

Retorna à tela inicial

PASSO 8: Ajustar / complementar as informações e clicar em “salvar”. 
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9   O SISTEMA MILÊNIO - VISÃO GERAL

O sistema Milênio está composto por seis (6) módulos;  
 - QUESTIONÁRIOS 
- RELATÓRIOS 
- EDUCAÇÃO 
- SAÚDE
- COLABORADORES 
- GERENCIAMENTO.

DESCRIÇÃO DA TELA

CAMPO DESCRIÇÃO

Questionários Permite acesso aos questionários de Visita, Revisita e 
visualização de Mídias

Relatórios Permite consultar relatórios Básico, Gerencial e de 
Devolutiva 

Educação Permite acessar as funcionalidades relacionadas à 
área de Educação

Saúde Permite acessar as funcionalidades relacionadas à 
área de Saúde

Colaboradores Permite acessar as funcionalidades relacionadas à 
gestão dos colaboradores

Gerenciamento Permite consultar informação sobre o trabalho e a 
atuação do(a) Promotor(a)

 1.  Como acessar o sistema Milênio via internet, intranet e 
mobile (item  3.1 e 3.2)  |  Pg. 20

2. Como cadastrar usuários (item 4.2)  |  Pg.  24

3. Como alterar senha de colaborador (item 4.3)  |  Pg. 29

4. Como cadastrar unidades (item 5.1)  |  Pg. 31

5. Como preparar visita às unidades (item 5.2)  |  Pg. 32

6. Como consultar unidades a serem visitadas (item 5.2.1)  |  Pg. 32

7. Como preparar e imprimir questionários de visitas (item 5.2.3)  |  Pg. 37

8. Como preparar e imprimir questionários de revisita (item 5.3)  |  Pg. 39

9. Como cadastrar questionários de visita (item 6.2.1)  |  Pg. 43

10. Como sincronizar dados na versão mobile (item 6.2.2)  |  Pg. 50

11. Como cadastrar mídias (item 6.2.3)  |  Pg. 52

12. Como editar questionários de revisita (item 6.2.4)  |  Pg. 55

13. Como editar e validar questionários de visita (item 6.2.5)  |  Pg. 57

14. Como cadastrar relatórios de revisita (item 6.3.1)   |  Pg. 63

15. Como preencher relatórios básico, gerencial e de devolutiva (item 7)  |  Pg. 72

16. Como consultar trabalho do Promotor (item 8.1.1)  |  Pg. 82

17. Como cadastrar trabalho do promotor (item 8.1.2)  |  Pg. 83

18. Como consultar, cadastrar e editar atuação do Promotor (item 8.2.1)  |  Pg.  87

10PERGUNTAS FREQUENTES
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www.milenio.sistemas.mpba.mp.br


