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MISSÃO

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, contribuindo para a constru-
ção de uma sociedade livre, equitativa, justa e solidária.

VISÃO

Consolidar-se como instituição de credibilidade, inovadora e próxima ao cidadão, com atuação resolutiva no cumprimento de 
sua missão constitucional.

 VALORES

Efetividade  .  Ética  .  Gestão Democrática  
Independência . Sustentabilidade  .  Transparência.
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APRESENTAÇÃO 
 

Em 2019, o Ministério Público do Estado do Paraná promoveu 
a revisão de seu Planejamento Estratégico  com o propósito 
de delimitar as prioridades e as estratégias institucionais 
para o decênio 2019-2029. 

O modelo redefiniu a identidade da instituição (missão, 
visão e valores); promoveu a elaboração de diagnósticos 
de cada área, por meio da análise de cenários internos e 
externos, compatibilizando  as demandas apresentadas pela 
população, as  transformações tecnológicas e da sociedade 
contemporânea, com os novos desafios apontados para 
a administração pública, acompanhado da formulação 
de propostas preliminares; e  estabeleceu os objetivos 
estratégicos a serem alcançados com o desempenho da 
atuação dos integrantes do MPPR. 

Pautado pelo princípio da gestão estratégica, foi declarado 
o conjunto de objetivos, diretrizes e ações que devem 
direcionar a atuação da Instituição a longo prazo, e que 
devem ser submetidos a revisões trienais como método 
inerente ao aperfeiçoamento continuado do processo de 
execução do planejamento estratégico.

A síntese desse movimento desencadeado e a indicação 

dos resultados atingidos entre janeiro de 2020 e junho de 
2022 constam do presente material, que se compõe de 
quadros demonstrativos do atual estágio dos projetos e 
ações estratégicas desenvolvidas no período, os quais se 
destinam a atingir os respectivos objetivos estratégicos 
(e suas diretrizes) delineados no mapa, compondo a 
metodologia adotada para o planejamento institucional 
e servindo de parâmetro para definição de indicadores e 
metas institucionais.

Samia Saad Gallotti Bonavides
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos de 
Planejamento Institucional
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1. A Construção do Plano Estratégico - 
Ciclo 2019-2029 

 
O Planejamento Estratégico é um importante instrumento 
para subsidiar a decisão institucional e conferir maior 
efetividade à  intervenção ministerial  ao  estabelecer 
diretrizes e ações em relação ao conjunto de eixos 
considerados prioritários pelo MPPR, visando ao 
cumprimento de suas prerrogativas constitucionais com 
aplicação de medidas gerenciais internas que promovam 
espaços de trocas e aproximação entre as áreas de atuação, 
e de iniciativas voltadas para o atendimento das demandas 
da sociedade. 

No  final de 2018, o MPPR desencadeou o processo de 
revisão do seu planejamento para definir as prioridades 
e as estratégias institucionais para o decênio 2019-2029. 
No Comitê de Gestão Estratégica - CGE, em novembro de 
2019, foram apresentadas propostas que culminaram no 
aperfeiçoamento da redação dos objetivos e aprovado 
o novo mapa que traduz a estratégia institucional nas 

perspectivas de desenvolvimento e sustentabilidade, 
processos integradores e resultados para a sociedade, a fim 
de concretizar a missão, visão e valores do MPPR.

O momento foi propício para a avaliação dos resultados 
obtidos na última década e para a reflexão sobre os rumos 
da Instituição e seus impactos positivos na efetivação dos 
direitos da população.

https://mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/MapaEstrategico_19_29.pdf
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Para tanto, foram realizados, entre março e junho de 2019, 
10 (dez) encontros temáticos, na capital e no interior 
do Estado, oportunizando a participação de todos os 
integrantes do MPPR e o aprofundamento das reflexões, 
uma vez que esses eventos foram divididos por área de 
atuação: Consumidor; Criança e Adolescente e Educação; 
Cível, Fundações e Terceiro Setor; Criminal, Júri e Execução 
Penal; Direitos Humanos; Idoso e Pessoa com Deficiência; 
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo; Patrimônio 
Público; Ordem Tributária e Saúde Pública.

No segundo semestre de 2019 ocorreram 4 (quatro) 
encontros em Curitiba para debater temas transversais 
que incidem em todas as áreas finalísticas, abordando a 
atuação ministerial na vertente do atendimento ao público, 
inovação, assessoramento técnico à execução e capacitação 
e formação continuada.

A consolidação das propostas debatidas nas reuniões 
temáticas foi apresentada no dia 5 dezembro de 2019, 
em Curitiba, durante o Congresso Estadual do Ministério 
Público do Paraná, momento em que ocorreu a validação 
do Planejamento Estratégico do MPPR para o ciclo 2019-
2029.

Para conferir concretude ao novo ciclo, no primeiro trimestre 
de 2020 foram realizadas reuniões sistemáticas e oficinas 
com os CAOPs, CEAF/Escola Superior, CAEx e Coordenação 
da Política Estadual de Atendimento ao Público, membros e 
servidores, visando ao detalhamento dos objetivos do mapa 
em diretrizes e ações estratégicas, por área de atuação, com 
o propósito de: i. estabelecer alinhamento institucional; ii. 
definir os processos de trabalho e instrumentos judiciais e 
extrajudiciais de implementação, a serem traduzidos em 
projetos e planos setoriais de ação, iniciativas operacionais, 
protocolos, fluxos, notas técnicas, modelos, orientações, 
entre outros; iii. definir indicadores para aferição dos 
esforços desenvolvidos e resultados obtidos; iv. programar 
a capacitação continuada e as modalidades para troca de 
experiências.
 
Ainda, no primeiro semestre de 2020, foram desencadeadas 
discussões com todas as áreas com a finalidade de avaliar 
a necessidade de reordenamento das diretrizes e ações 
estratégicas considerando as possíveis implicações da 
pandemia de Covid-19, o que permitiu o redirecionamento 
de alguns projetos e iniciativas visando assegurar uma 
resposta mais eficiente e qualificada neste novo contexto.
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Na continuidade da implementação, foram delineadas as 
diretrizes e ações estratégicas de mais duas importantes 
Unidades do MPPR, do Núcleo de Prática e Incentivo à 
Autocomposição (Nupia) em 2021 e do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça de Assistência Social 
(CAOPAS) em 2022.

De forma a registrar o suporte e o apoio metodológico aos 
integrantes (membros, servidores e estagiários) do MPPR na 
construção e validação de um planejamento rigorosamente 
técnico e amplamente participativo, foi, então, elaborado o 
Caderno de Planejamento Estratégico do ciclo 2019-2029, 
contendo todas as etapas e ferramentas metodológicas 
utilizadas para subsidiar a construção dos projetos e planos 
setoriais de ação.

1.1 O processo de implementação do Planejamento 
Estratégico, ciclo 2019-2029

Com base nas diretrizes e ações estratégicas detalhadas 
no Caderno de Planejamento, a partir de 2020, as diversas 
Unidades ministeriais têm recebido sistematicamente 
assessoramento técnico-metodológico da Subplan para:

• elaboração e acompanhamento dos projetos dos CAOPs, 
CAEx, CPEAP, NUPIA, entre outras Unidades, envolvendo 

a construção colaborativa do TAP - Termo de Abertura de 
Projeto;

• especificação das estratégias de implementação das 
ações e avaliação dos resultados;

• apoio às Promotorias de Justiça e Grupos de Atuação 
que aderiram às diretrizes e às ações estratégicas nos 
Planos Setoriais de Ação.

Como se verifica, o planejamento estratégico neste segundo 
ciclo (2019-2029) é estruturado em objetivos, que estão 
representados no Mapa Estratégico, e se desdobram em 
diretrizes e ações, sendo sua operacionalização realizada 
especialmente por meio de planos e projetos, tendo sido 
aprovado pela Resolução PGJ nº 1823/2020.

https://planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3246
https://mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/MapaEstrategico_19_29.pdf
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Planejamento_Estrategico/Normativas/1823-20_-_Planejamento_2019-2029.pdf
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1.2 Revisão trienal do Planejamento Estratégico
 
Para fim de monitoramento sistemático do planejamento, são 
definidas etapas para revisão das ações estratégicas a cada 
três anos, muito embora a avaliação da implementação seja 
um ato constante realizado durante todo o período (Resolu-
ção PGJ nº1823/2020, art. 15¹).

Assim, no decorrer do segundo semestre de 2022, será 
desencadeado o processo de revisão trienal do planejamento 
estratégico, validado pelo Comitê de Gestão Estratégica (CGE) 
(Resolução PGJ nº 1823/2020, art. 8º, V ²), e contará com a 
participação das diversas áreas de intervenção do MPPR e a 
colaboração de todos os seus integrantes, com o propósito de: 
• debater  acerca da pertinência de manutenção, 

reformulação ou encerramento das diretrizes e ações 
estratégicas, considerando o contexto e impacto da 
pandemia, a realidade local/regional e a existência de 
novos cenários;

• analisar os projetos institucionais em andamento;
• qualificar o planejamento com a inclusão de diretrizes e 

ações no âmbito das perspectivas de “desenvolvimento e 
sustentabilidade” e “processos integradores”, componentes 
do mapa estratégico;

• sugerir o aprimoramento dos sistemas de registro e 

informações; 
• definir indicadores e metas que permitam o alinhamento 

dos objetivos estratégicos à missão, visão e valores do 
MPPR e a aferição dos resultados.

Ao final desta etapa, espera-se que o planejamento institucional 
se consolide como ferramenta de direcionamento e organização 
da atuação finalística e das diversas áreas de suporte do MPPR, 
e de monitoramento dos resultados alcançados. 

2. Projetos e Iniciativas desenvolvidas 
entre 2020 e 2022

 
A revisão periódica é uma inovação trazida nesse novo ciclo 
do planejamento e foi adotada com a finalidade de proceder 
regularmente a avaliação dos esforços empreendidos 
na implementação das diretrizes e ações estratégicas, 
desdobradas em projetos e iniciativas institucionais.

Observa-se, ainda, elevado  quantitativo de iniciativas  
de  alcance estratégico para atingimento dos objetivos e 
que requerem aprimoramento metodológico para que 
se estruturem de acordo com todos os componentes do 

¹Art. 15. O plano estratégico será revisto de três em três anos e validado pelo CGE.
²Art. 8º O Comitê de Gestão Estratégica tem por atribuições: V -aprovar revisões do plano estratégico, a cada três anos ou sempre que entender necessário.
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planejamento.

Os projetos e iniciativas elencadas correspondem a nove 
objetivos da perspectiva “Resultados para a Sociedade”, 
cinco objetivos da perspectiva “Processos Integradores” 
e dois objetivos da perspectiva “Desenvolvimento e 
Sustentabilidade”, constantes do Mapa Estratégico do MPPR.

Na sequência estão detalhados, de acordo com cada objetivo 
estratégico, o conjunto de diretrizes, ações, projetos/ iniciativas 
e unidade proponente correlacionados com o estágio em que 
se encontram e com as entregas e resultados do período de 
janeiro de 2020 a junho de 2022.
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Pró-Conselho - Programa de Apoio e 
Fortalecimento dos Conselhos Municipais de 

Saúde
Fortalecimento dos Conselhos de Saúde 

e das Ouvidorias do SUSFomento ao Controle Social na Saúde

Governança Ambiental

Fomento à instituição e qualificação de 
órgãos estaduais e municipais, Conselhos, 
Comitês e outras estruturas de gestão e de 

controle social
Governança ambiental

Monitoramento do SUAS - Controle Social
Fortalecimento à estruturação  

e ao efetivo funcionamento das instâncias 
de controle social do SUAS

Fortalecimento à estruturação 
e ao efetivo funcionamento das instâncias 

de controle social do SUAS

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
Fomento à constituição e efetivo 

funcionamento dos conselhos e planos 
municipais do idoso e da pessoa com 

deficiência

Fomento à constituição e efetivo 
funcionamento de Conselhos e elaboração dos 
Planos Municipais dos Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência

Conselhos da Comunidade - regularização, 
estruturação e fiscalização de recursos

Atuação para a efetividade 
do cumprimento de penas em meio aberto 

e de medidas alternativas

Aperfeiçoamento da atuação ministerial em 
prol da maior eficácia das políticas estaduais 

prisional e penitenciária

Conselho Estadual dos Direitos da MulherMonitoramento do Plano Estadual dos 
Direitos da Mulher (2018-2021)

Prevenção, apuração e monitoramento 
dos casos de violência contra a mulher, 

especialmente de feminicídios

Ministério Público, Democracia Participativa e 
Conselhos de Direitos Humanos

Fomento à criação e/ou ampliação de 
Conselho de Direitos Humanos com atribuições 

plenas para defesa dos diversos segmentos 
(igualdade racial, igualdade de gênero, população 

LGBTI, população de rua etc)

Proteção, promoção e reparação às 
violações de direitos humanos das pessoas 

em situação de vulnerabilidade

Conselho Estadual de Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais

Fomento ao cumprimento do regime jurídico 
especial dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais (PCTs); Reconhecimento dos povos 
indígenas e das comunidades tradicionais e 

monitoramento do acesso às políticas públicas por 
meio de indicadores sociais

Proteção, promoção e reparação à violação 
dos direitos dos Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais (PCTs)

DIRETRIZ AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Defender o regime 
democrático e 

contribuir para o seu 
aperfeiçoamento
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Pró-Conselho - Programa de Apoio e Fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de Saúde CAOP Saúde Em andamento

1) Encaminhamentos propositivos sobre questões sanitárias relevantes na região, a partir de exposição de dificuldades, 
conhecimentos e experiências consideradas nos encontros.

Governança Ambiental CAOP MAHU Em andamento
1) Recomendação Administrativa;
2) Capacitações.

Monitoramento do SUAS - Controle Social CAOP AS Em andamento

1) Articulação com instâncias estaduais e municipais de deliberação e pactuação;
2) Publicações - Instrumental técnico para análise e monitoramento dos Conselhos Municipais de Assistência Social - 
CMAS;
3) Execução de projetos pilotos com Promotorias de Justiça, em parceria com o CAEx, para acompanhamento dos 
Conselhos e troca de experiências;
4) Capacitações continuadas em serviço.

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Criação de Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos do Idoso nos municípios ainda pendentes de implementação 
no Estado do Paraná em 2021 - 399 CMDPIs / 381 com fundo instituído;
2) Participação em Ciclo de Capacitação aos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPIs), promovida 
pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDIPR) e pelo Departamento da Política da Pessoa Idosa / SEJUF.

Conselhos da Comunidade - regularização, estruturação e 
fiscalização de recursos CAOP Criminal Em andamento

1) Criação de um painel interativo contendo dados e informações mais robustas e completas sobre os Conselhos da 
Comunidade do Paraná;
2) Criação de página no site institucional: Conselho da Comunidade - Monitoramento das Atividades;
3) Realização de reunião de trabalho com o tema "Conselhos da Comunidade, Unidades Prisionais e Monitoração 
Eletrônica" para alinhamento interno junto às Promotorias de Justiça com atuação criminal.

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher CAOP DIREITOS 
HUMANOS/NUPIGE 

Em andamento

1) Participação em cinco reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias realizadas no ano de 2022 (estas últimas 
tinham como pauta específica a elaboração do Plano Estadual dos Direitos da Mulher);
2) Monitoramento da implementação de ações previstas no Plano Estadual dos Direitos da Mulher.

Ministério Público, Democracia Participativa e Conselhos de 
Direitos Humanos CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Levantamento e sistematização de dados secundários sobre os Conselhos Municipais de Políticas de Direitos 
Humanos em todos os municípios paranaenses, afetos à proteção dos segmentos/grupos vulnerabilizados.

Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/PCTS

Concluído
1) Acompanhamento das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e intervenção para o seu adequado 
funcionamento durante a pandemia da COVID-19 no ano de 2021.
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Assegurar os direitos 
da família, da criança, do 
adolescente, do jovem, 

do idoso e da pessoa com 
deficiência

Checklist de cláusulas de acordos em direito das 
famílias

Cooperação interinstitucional para o 
aprimoramento da atuação ministerial na área 

cível relacionada aos acordos em direito das 
famílias

Atuação proativa e resolutiva do Ministério 
Público como custos iuris na área de família

MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas

Atuação ministerial na curatela e na tomada 
de decisão apoiada (TDA), coforme Estatuto da 

Pessoa com Deficiência

Alinhamento da atuação ministerial 
relacionada à curatela e à tomada de decisão 
apoiada aos paradigmas implementados pela 

lei 13.146/2015

Fomento à implementação da lei 
13.146/2015 (Lei brasileira de inclusão da 

pessoa com deficiência) no que diz respeito à 
curatela e à tomada de decisão apoiada

Realização de visitas de fiscalização nas ILPIsFiscalização de instituições de longa 
permanência para idosos - ILPIs

MP Inclusivo - Instituições de Acolhimento PCDs 
Fiscalizadas

Levantamento e visitas de fiscalização às 
instituições que acolhem pessoas com deficiência

Fiscalização de instituições que acolhem 
pessoas com deficiência

Liga MPPR de enfretamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes

Fomento à implementação da lei 
13.431/17, que estabelece o sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de violência.

Fomento à implementação do sistema de 
garantia de direitos da criança e do adolescente

Integrando RedesFomento à implementação da rede de proteção 
da criança e do adolescente

Monitoramento do plano decenal da criança e 
do adolescente, com foco nas ações prioritárias

Orçamento Criança e Adolescente (OCA)
Fiscalização do orçamento da criança e do 
adolescente - OCA e do fundo da infância e 

adolescência - FIA

Socioeducação
Monitoramento da implementação e do 

reordenamento dos planos estadual e municipais 
de socioeducação

Monitoramento dos planos estadual e 
municipais de socioeducação

Garantia da acessibilidade e do atendimento 
adequado às pessoas surdas no MPPR

Fiscalização da adequação de acessibilidade nas 
edificações, espaços e serviços

Fiscalização para adequações 
de acessibilidade, visando a garantia 

dos direitos da pessoa com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida

Articulação com os Conselhos Estaduais do 
Idoso e da Pessoa com Deficiência frente à 

pandemia

MP Inclusivo – Mais Acessibilidade

Fomento à constituição e efetivo 
funcionamento dos conselhos e planos 
municipais do idoso e da pessoa com 

deficiência

Fomento à constituição e efetivo 
funcionamento de Conselhos e elaboração dos 
Planos Municipais dos Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência

Implementação de fluxo interno de 
demandas advindas do Disque 100 (Disque 

Direitos Humanos)

Apuração de notícias sobre violência contra 
idosos em risco, encaminhadas pelos canais de 

denúncia
Tratamento de denúncias sobre idosos em risco

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Checklist de cláusulas de acordos em direito das famílias CAOP Cível Concluído

1) Parceria com o CAOP Cível do MPMG;
2) Elaboração do checklist de cláusulas de acordos em direito das famílias;
3) Roteiro de atuação / investigação com orientação para auxiliar na atuação e análise de acordos em direito das 
famílias, com base nas experiências compartilhadas acerca dos temas mais recorrentes;
4) Publicações conjuntas com MPMG.

Atuação ministerial na curatela e na tomada de decisão 
apoiada (TDA), conforme Estatuto da Pessoa com Deficiência

CAOP Cível Em andamento

1) Roteiro de atuação judicial e extrajudicial / investigação;
2) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.;
3) Painel consultivo - “Cadastro dos processos de curatela sentenciados pelo poder judiciário paranaense”;
4) Grupo Interinstitucional de Trabalho (TJPR, OAB, DPEPR e MPPR) para desenvolvimento de sistema informatizado 
para prestações de contas em tutelas/curatelas, que será integrado ao PROJUDI;
5) Atualização de manual de orientações para elaboração das prestações de contas pelos curadores e apoiadores.

MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Formulários padrão para fiscalização das ILPIs pelos Promotores de Justiça e equipe técnica do CAEx;
2) Banco de Dados de ILPIs;
3) Painel de georreferenciamento das ILPIs;
4) Plataforma eletrônica para preenchimento dos formulários, levantamento de dados e atualização do banco de dados;
5) Publicações - notas técnicas, artigos, jurisprudências etc.

MP Inclusivo - Instituições de Acolhimento PCDs Fiscalizadas CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Definição de cronograma de visitas às Instituições de Acolhimento de Pessoas com Deficiência no Paraná;
2) Plataforma eletrônica e banco de dados com informações das Instituições;
3) Formulários padrão para fiscalização das Instituições pelos Promotores de Justiça e equipe técnica do CAEx;
4) Painel de georreferenciamento das Instituições;
5) Publicações - notas técnicas, artigos, jurisprudências etc.

Garantia da acessibilidade e do atendimento adequado às 
pessoas surdas no MPPR

CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Contratação de profissional Tradutor e Intérprete de Libras pela instituição, para prestar atendimento presencial na 
Capital e realizar atendimentos online às unidades ministeriais localizadas no interior do Estado;
2) Criação de fluxo de atendimento de pessoas surdas no âmbito do MPPR;
3) Material de orientação às Unidades Ministeriais.

MP Inclusivo - Mais Acessibilidade CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Tratativas para manutenção e operacionalização de Termo de Cooperação MPPR/CREA-PR para fiscalização de 
acessibilidade nas edificações administradas por entidades da administração pública;
2) Fluxo para operacionalização do Termo de Cooperação no âmbito do MPPR;
3) Protocolo de Atuação com definição dos papéis dos atores envolvidos (Promotorias de Justiça, CAOP e CREA-PR);
4) Publicações - notas técnicas, artigos, jurisprudências etc.;
5) Análise de dados e geração de informações a partir do monitoramento do projeto;
6) Elaboração de modelos de peças.

Articulação com os Conselhos Estaduais do Idoso e da Pessoa 
com Deficiência frente à pandemia CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Tratativas junto ao CEDI/PR para formação da comissão temporária denominada "Situações Urgentes COVID-19", 
acompanhada pelo CAOP;
2) Tratativas junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEDEPR) na defesa dos direitos das 
PCDs no cenário da pandemia que resultou na formação de Grupo de Trabalho, articulação com Conselhos Municipais e 
inclusão do atendimento às PCDs nos Planos de Contigência Municipais.
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Implementação de fluxo interno de demandas advindas do 
Disque 100 (Disque Direitos Humanos) CAOP Idoso e PCD Em andamento

1) Material de orientação para atuação das Unidades Ministeriais em casos de denúncias de situação de risco 
envolvendo idosos;
2) Proposição de Plano de Trabalho referente ao Acordo de Cooperação Técnica sobre o recebimento pelo MPPR das 
denúncias oriundas dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, em parceria com CAOPDH e 
CAOPCAE.

Liga MPPR de enfretamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes CAOP CAE Em andamento

1) Curso e e-book com doutrinas e práticas de intervenção finalística;
2) Mapeamento de Rede de Proteção dos Municípios;
3) Produção de material de orientação sobre crimes cibernéticos.

Integrando Redes CAOP CAE Em andamento

1) Levantamento, mapeamento e georreferenciamento da Rede Prestadora de Serviços das Políticas de Educação, 
Saúde e Assistência Social;
2) Publicação: Manual de Orientações para atuação finalística;
3) Elaboração de modelos de peças;
4) Capacitações.

Orçamento Criança e Adolescente (OCA) CAOP CAE Em andamento

1) Painel informacional com demonstração de receitas e despesas previstas nos orçamentos dos 399 Municípios do 
Estado do Paraná;
2) Construção de metodologia de análise de dados do orçamento, expandida para outras políticas públicas (Assistência 
Social, Educação e Saúde);
3) Participação em comissão do Poder Executivo para desenvolvimento da delimitação do orçamento OCA no Estado do 
Paraná, resultando na normatização em Decreto Estadual;
4) Capacitação;
5) Termo de Cooperação com o TCE/PR para fornecimento da base de dados.

Socioeducação CAOP CAE Em andamento

1) Análise técnica, pelo CAEx, dos planos municipais de socioeducação e dos relatórios de visitas institucionais nas 
Unidades de Socioeducação do Estado do Paraná, com indicativos para atuação ministerial;
2) Painel de Monitoramento dos Planos Municipais;
3) Publicações: Manual com Orientação Prática.
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Assegurar o direito à 
educação, à saúde e à 

assistência social

Data COVID-19Ações relacionadas à Covid-19

Fomento à efetivação 
da Atenção Básica no SUS

Monitoramento dos indicadores de saúde 
do Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica - SISAB/MS

Fomento à maior efetividade da atenção 
à saúde mental no SUS

Monitoramento da execução dos Planos 
Municipais de Ação e de Contingência para o 

Enfrentamento da Dengue
Fomento às ações preventivas 

na Atenção Básica do SUS

Monitoramento do Cofinanciamento do 
SUAS pelas três esferas de governo

SUSCom+ - Participação da comunidade na 
construção da atenção básicaExpansão do Programa SUSCOM+

Defesa dos direitos socioassistenciais 
dos usuários do Sistema Único de Assistência 

Social-SUAS

Atenção oncológica no Paraná

Monitoramento dos planos 
decenais de educação

Acompanhamento da Cobertura VacinalAcompanhamento da cobertura vacinal

Política Ministerial em Saúde Mental - Inspeção 
em hospitais psiquiátricos

Atuação em face da assistência 
à saúde mental no âmbito do SUS

Sistema ProtegeMonitoramento da internação 
psiquiátrica involuntária

Monitoramento do Financiamento SUAS
Acompanhamento do planejamento 

e da execução orçamentária dos recursos 
destinados ao SUAS

Monitoramento do SUAS - Qualidade dos 
Serviços

Fomento à implementação e ao 
adequado funcionamento dos programas, 
projetos, serviços e benefícios previstos no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

com prioridade para a proteção básica

Monitoramento da oferta da educação no 
período pandêmico e pós pandêmico e da 

evasão/abandono escolar
Monitoramento da qualidade e permanência 

de ensino na pandemia e pós pandemia

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Data COVID-19 CAOP Saúde Concluído

1) Painel Data COVID-19 - ferramenta que reúne dados e informações oficiais para monitoramento da pandemia do 
coronavírus no Paraná, contendo números de casos, óbitos, leitos hospitalares e normativas federais, estaduais e 
municipais da área da saúde;
2) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.

Monitoramento dos indicadores de saúde do Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB/MS

CAOP Saúde Em andamento

1) Levantamento dos indicadores referentes à cobertura de exames citopatológicos e percentual de acompanhamento 
de hipertensos e de diabéticos nos 399 municípios;
2) Material de apoio;
3) Expedição de ofícios a 164 Promotorias de Justiça cujos municípios apresentaram índices não satisfatórios.

Monitoramento da execução dos Planos Municipais de Ação e 
de Contingência para o Enfrentamento da Dengue CAOP Saúde Em andamento

1) Monitoramento semanal com diagramas e histogramas para controle da dengue;
2) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.;
3) Elaboração de modelos de peças;
4) Material de orientação;
5) Vídeo instrutivo.

Atenção oncológica no Paraná CAOP Saúde Concluído

1) Divulgação dos direitos dos pacientes com neoplasias;
2) Coleta, sistematização e divulgação de informações e dados de regulação sanitária e manejo institucional junto aos 
órgãos de execução atuantes na área da saúde do MPPR.

SUSCom+ - Participação da comunidade na construção da 
atenção básica CAOP Saúde Em andamento

1) Fichas Sanitárias de Situação dos Municípios (FIS);
2) Mapa de procedimentos e atuação;
3) Atualização do resumo executivo.

Acompanhamento da Cobertura Vacinal CAOP Saúde Em andamento
1) Disponibilização de indicadores de cobertura vacinal dos municípios paranaenses;
2) Material de orientação.

Política Ministerial em Saúde Mental - Inspeção em hospitais 
psiquiátricos CAOP Saúde Concluído 1) Roteiro de Inspeção no Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial pelo Ministério Público.

Sistema Protege CAOP Saúde Em andamento

1) Acompanhamento das internações e altas psiquiátricas involuntárias e voluntárias (nos casos de usuários ou 
dependentes de álcool e drogas) em todo o Estado;
2) Desenvolvimento de painéis informacionais para permitir às Promotorias de Justiça o levantamento de dados sobre o 
contexto das internações psiquiátricas nas comarcas ou Regionais de Saúde;
3) Criação de novas funcionalidades no Sistema Protege e respectivo painel.
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Monitoramento do Financiamento SUAS CAOP AS Em andamento

1) Painéis informacionais das transferências de recursos financeiros federais e estaduais para os municípios 
paranaenses;
2) Monitoramento das pendências de municípios junto ao SIFF (Sistema de Acompanhamento de Informação Fundo a 
Fundo);
3) Material de apoio aos Promotores de Justiça visando à regularização, ao acompanhamento e à fiscalização da 
execução dos recursos estaduais pelos municípios;
4) Fluxo de Monitoramento do Financiamento validado pelos Promotores de Justiça;
5) Acompanhamento sistemático da Comissão de Financiamento do Conselho Estadual de Assistência Social e da 
Comissão Intergestores Bipartite, que definem a fiscalização e os critérios de partilha dos recursos públicos;
6) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres, manuais de orientação etc.;
7) Capacitações;
8) Termos de cooperação técnica com o TCE/PR e Conselho Regional de Serviço Social/PR.

Monitoramento do SUAS - Qualidade dos Serviços CAOP AS Em andamento

1) Construção de metodologia de monitoramento e avaliação dos serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS;
2) Live: "Papel do MP na atuação intersetorial e proteção social ampliada no SUAS";
3) Realização de 26 reuniões com Promotores de Justiça que elaboraram Planos Setoriais de Ação na matéria;
4) Oficina com PJs Substitutos sobre a estrutura e funcionamento do SUAS e articulação intersetorial com a rede de 
proteção;
5) Publicações: Nota técnica nº 001/2022 sobre requisição dos trabalhadores do SUAS pelo Sistema de Justiça e Nota 
técnica nº 002/022 sobre número mínimo de profissionais nas equipes de referência dos equipamentos 
socioassistenciais;
6) Capacitações.

Monitoramento da oferta da educação no período pandêmico 
e pós pandêmico e da evasão/abandono escolar CAOP CAE Em andamento

1) Disponibilização de acesso aos Promotores de Justiça aos sistemas de frequência e evasão escolar da SEED;
2) Análise e representação dos dados em painel informacional;
3) Elaboração de Manual de Orientação para atuação funcional.
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Garantir o direito à 
cidade e ao meio 

ambiente ecologicamente 
equilibrado

Agrotóxicos
Fomento à implementação de políticas, 

planos e diretrizes locais de incentivo à matriz 
de produção agroecológica

Fomento à agroecologia e redução 
do uso de agrotóxicos

Transporte e Mobilidade Urbana

Loteamentos e Parcelamentos

Controle de Edificações e Licenciamento 
Urbanístico

Fiscalização dos licenciamentos urbanísticos 
e dos instrumentos de análise e mitigação de 

impactos de vizinhança

Fomento e monitoramento de políticas de 
desenvolvimento urbano, moradia e mobilidade 
urbana, e ordenamento territorial participativo

Tutela do Patrimônio Histórico e Cultural

Fiscalização dos serviços de transporte público 
quanto à regularidade da concessão, 

à qualidade e à economicidade

Monitoramento das alterações de zoneamento 
e perímetro urbano

Regularização Fundiária

Incentivo à diversificação das alternativas 
habitacionais e fortalecimento institucional 
junto aos municípios para realizar a política 

pública por meio do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social - HIS

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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Observatório das Hidrelétricas

Desenvolvimento do Plano Setorial de Ação 
do CAOPMAHU quanto ao acompanhamento, 

fiscalização e monitoramento da pretensa 
implantação de empreendimentos hidrelétricos no 

Estado do Paraná, bem como de seus impactos 
sociais, econômicos e ambientais

Acompanhamento do modelo normativo 
do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses 
Difusos (FEID) e do Fundo Estadual do Meio 

Ambiente (FEMA)

Discussão de novo modelo normativo, em conjunto 
com os atores institucionais competentes, para a recriação 

do “Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos” (FEID), 
regulado pela Lei Estadual nº 11.987/1998 e posteriormente 
extinto, a fim de criar normativamente um autêntico Fundo 

de Reparação de Bens Lesados no Estado do Paraná, com 
aperfeiçoamento do Fundo Estadual do Meio Ambiente 

– Lei Estadual nº 12.945/2000

Mata Atlântica em Pé
Atuação de forma preventiva 

e monitoramento dos desmatamentos 
clandestinos e autorizados

Recuperação e Conservação do 
Bioma Mata Atlântica

Proteção e preservação dos Corpos d’água 
e das Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná, 

com objetivo de tutela difusa dos recursos 
hídricos por parte do Ministério Público do 

Estado do Paraná

Universalização do Saneamento Ambiental

Acesso à Água e Tratamento de Esgoto

Observatório dos Contratos de Prestação de 
Serviços de Saneamento Básico

Fomento à elaboração e execução dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico - PMSB com 

conteúdo mínimo e participação social

Fiscalização dos novos contratos ou renovação 
contratual para as obras e serviços de saneamento 

(ação conjunta com equipe de apoio e execução 
nas matérias de patrimônio público, saúde e 

consumidor e em diálogo com TCE-PR)

Garantir o direito à 
cidade e ao meio 

ambiente ecologicamente 
equilibrado

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Agrotóxicos CAOP MAHU Em andamento

1) Grupo Intersetorial de Trabalho no MPPR (Saúde, Educação, Consumidor e Direitos Humanos);
2) Georreferenciamento das regiões com maior incidência;
3) Fiscalizações.

Loteamentos e Parcelamentos CAOP MAHU Em andamento
1) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.;
2) Elaboração de modelos de peças.

Controle de Edificações e Licenciamento Urbanístico CAOP MAHU Em andamento
1) Roteiro para implementação de ações integradas de fiscalização urbana, em conjunto com o CAOP Consumidor;
2) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.

Transporte e Mobilidade Urbana CAOP MAHU Em andamento
1) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.
2) Elaboração de modelos de peças.

Tutela do Patrimônio Histórico e Cultural CAOP MAHU Em andamento

1) Levantamento do patrimônio histórico e cultural;
2) Indicação de ações a serem implementadas pelo Município de Antonina;
3) Replicação nos Municípios do Litoral Paranaense.

Regularização Fundiária CAOP MAHU Em andamento 1) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.

Observatório das Hidrelétricas CAOP MAHU Em andamento

1) Elaboração de banco de dados;
2) Relatório analítico da posição institucional do MPPR acerca dos empreendimentos hidrelétricos no Estado do 
Paraná;
3) Guia de competência, atribuição e estratégias técnicas para análise de estudos ambientais de empreendimentos 
hidrelétricos;
4) Elaboração de Mapa Interativo.

Acompanhamento do modelo normativo do Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos (FEID) e do Fundo Estadual do 
Meio Ambiente (FEMA)

CAOP MAHU Em andamento
1) Estudo e acompanhamento do modelo normativo do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FEID),
2) Fiscalização da execução do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Mata Atlântica em Pé CAOP MAHU Em andamento

1) Elaboração de modelo e das minutas de ações civis públicas;
2) Oficinas;
3) Operação Mata Atlântica em Pé - 2.200 hectares - R$ 15,6 milhões em multas;
4) "MP Debate: Desafios à regularização fundiária das Unidades de Conservação da Natureza de Proteção Integral”;
5) “Live: Valoração dos danos ambientais em desmatamentos da Mata Atlântica”.

Acesso a Água e Tratamento de Esgoto CAOP MAHU Em andamento

1) Relatório com levantamento dos dados por região;
2) Fiscalização dos serviços;
3) Certificação do cumprimento da meta;

Observatório dos Contratos de Prestação de Serviços de 
Saneamento Básico CAOP MAHU Em andamento

1) Levantamento dos contratos;
2) Publicações - notas técnicas, estudos, pareceres etc.;
3) Construção de modelos de atuação;
4) MP em Debate – O Novo Marco do Saneamento Básico;
5) Elaboração de banco de dados e de painel de gerenciamento.
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Portal de Transparência do Terceiro Setor

Data COVID-19 - Recursos e Aquisições

Transparência nos Municípios

Prefeito Ficha Limpa

Candidaturas Fictícias de Agentes Públicos

Enfrentamento de ilícitos recorrentes na área 
de proteção do patrimônio público

Monitoramento de situações de risco na área 
de proteção do patrimônio púbico

Aprimoramento das estratégias 
de fiscalização das entidades do terceiro setor 

que celebram parcerias públicas, especialmente 
sob o viés preventivo

Incentivo à expansão da transparência 
pública e do controle social

Aprimoramento da integração entre 
órgãos estatais com atribuições na fiscalização 

do patrimônio público, inclusive para o 
compartilhamento de dados e informações

Expansão da atuação preventiva e 
melhoria das técnicas de atuação repressiva, 

principalmente por meio da aprendizagem 
de técnicas de negociação e utilização de 

tecnologias de cruzamento de dados

Fiscalização de parcerias públicas 
com entidades do terceiro setor

Transparência e controle social

Articulação interinstitucional

Aperfeiçoamento da atuação 
preventiva e repressiva

Zelar pela 
probidade na 

administração do 
patrimônio público 

e social

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA



Planejamento Estratégico do MPPR Ciclo 2019-2029 | 1ª Revisão Trienal

24

PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Portal de Transparência do Terceiro Setor CAOP Cível Em andamento

1) Minuta de texto com os fundamentos jurídicos, justificativas para desenvolvimento e abrangência do projeto;
2) Mapeamento das categorias das entidades do terceiro setor;
3) Elaboração de check list com os itens que devem compor o Portal.

Data COVID-19 - Recursos e Aquisições CAOP PPOT Em andamento 

1) Painel Publicado (15.809 acessos) expondo o resultado de fiscalização de recursos públicos para aquisição, com 
dispensa de licitação, de insumos, bens e serviços para o enfrentamento da pandemia do COVID-19;
2) 3º Lugar Prêmio CNMP Categoria Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos.

Transparência nos Municípios CAOP PPOT Em andamento 

1) Averiguação permanente dos Portais de Transparência de Municípios e Câmaras Municipais pelas Promotorias de 
Justiça:
- 571 termos de ajustamento de conduta com gestores municipais (282 Municípios e 289 Câmaras Municipais)
- 70,6% dos Municípios e 72,4% das Câmaras Municipais do Estado implantaram ou regularizaram seus Portais da 
Transparência por meio de solução negociada com o MPPR.

Prefeito Ficha Limpa CAOP PPOT Em andamento 

1) Atuação nas irregularidades em 192 Câmaras Municipais, envolvendo 392 prestações de contas:
- 163 prestações de contas de Prefeitos que estavam paradas foram julgadas pelas Câmaras Municipais;
- 262 contas julgadas anteriormente e não informadas ao TCE e Justiça Eleitoral foram regularizadas;
- casos emblemáticos de inércia do Legislativo foram solucionados, pois 61 dos 163 julgamentos obtidos (37%) 
envolviam contas dos anos 2007, 2008, 2009 e 2010;
2) Painel informacional para acompanhamento da iniciativa (dados iniciais e controle de efetividade).

Candidaturas Fictícias de Agentes Públicos CAOP PPOT Em andamento

1) Painel informacional para acompanhamento e melhor visualização dos dados;
2) Adesão ao projeto de 100% das Promotorias de Justiça que receberam o material da iniciativa:
- Instaurados 72 procedimentos extrajudiciais, dos quais 57 já estão arquivados;
- Celebrados 04 acordos;
- Ajuizadas 04 ações judiciais.

Enfrentamento de ilícitos recorrentes na área de proteção do 
patrimônio público CAOP PPOT Em andamento

1) 20 protocolos de investigação padronizados para o enfrentamento de ilícitos recorrentes na área de proteção do 
patrimônio público, com roteiros de atuação;
2) 14 orientações práticas;
3) 43 Temas em Destaque, compilando os principais entendimentos legais, jurisprudenciais e doutrinários que 
permeiam matérias de relevância para a tutela do patrimônio público.

Monitoramento de situações de risco na área de proteção do 
patrimônio púbico CAOP PPOT Em andamento

1) Mapeamento das situações de risco;
2) Elaboração de 03 painéis informacionais:
- irregularidades em concursos públicos;
- levantamento de preços COVID-19;
- irregularidades em terceirização de serviços de saúde.
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Acompanhamento da Política Estadual de 
Verdade, Memória e Justiça - Projeto LUME: 

Lugar de Memória

Incremento da utilização do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos (tratados 

internacionais, precedentes jurisdicionais e 
manifestações quase-jurisdicionais)

Proteção, promoção e reparação às 
violações de direitos humanos das pessoas em 

situação de vulnerabilidade

Monitoramento do cumprimento das 
Recomendações da Comissão Nacional da Verdade, 

no que se relaciona ao Paraná, e da Comissão 
Estadual da Verdade do Estado do Paraná

Ampliação do nível de reconhecimento 
e proteção das diferentes condições de 

vulnerabilidade

Aplicação de instrumentos internacionais de 
Direitos Humanos no MPPR

Programa Estadual de Educação em Direitos 
Humanos para Profissionais do Sistema de 

Justiça e da Segurança Pública

Conflitos fundiários no Estado durante a 
pandemia de COVID-19

Acompanhamento do regular 
funcionamento da Comissão Estadual de 

Mediação de Conflitos Fundiários

Rede de atenção a casos de violência 
contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais

Sensibilização, conscientização, educação e 
combate à xenofobia no Estado do Paraná

Pesquisa sobre o cumprimento da legislação 
antirracista nas escolas

Acompanhamento de espaços 
institucionalizados de gestão e de controle 

social de políticas públicas para população em 
situação de rua

Monitoramento dos casos de violência contra a 
população em situação de rua

Adequação dos sistemas de registros de 
ocorrências e de inquéritos policiais para a 

inclusão de campos relacionados à população 
LGBTQIA+

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Defender os 
direitos das pessoas 
e grupos em situação 

de vulnerabilidade
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Monitoramento do cumprimento da Resolução 
nº 287/2019 do CNJ

Fomento ao cumprimento do regime jurídico 
especial dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais (PCTs)

Reconhecimento dos povos indígenas 
e das comunidades tradicionais e 

monitoramento do acesso às políticas públicas 
por meio de indicadores sociais

Proteção, promoção e reparação à 
violação dos direitos dos Povos Indígenas e 

Comunidades Tradicionais (PCTs)

Aldeias e Terras Indígenas do Estado do Paraná

Casa de Passagem Indígena nos municípios do 
Estado do Paraná

Fiscalização do acesso à internet em aldeias 
indígenas

Cartilha Maria da Penha Indígena

Acompanhamento de demandas relativas ao 
acesso pela população indígena à energia elétrica, 

água potável e saneamento básico

Atuação do Ministério Público junto aos povos 
e comunidades tradicionais

Segurança alimentar dos povos indígenas do 
Estado do Paraná

Rota dos povos ciganos no Estado do Paraná

Monitoramento das Políticas Públicas de 
Direitos Sociais pelos Povos Ciganos

Monitoramento do cadastramento dos 
territórios dos diversos segmentos de povos e 

comunidades tradicionais no Cadastro Ambiental 
Rural - CAR

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Defender os 
direitos das pessoas 
e grupos em situação 

de vulnerabilidade
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Rede de Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar

Grupos reflexivos destinados aos homens autores 
de violência

Implementação das Diretrizes Nacionais para 
processar, investigar e julgar feminicídios

Monitoramento da institucionalização do 
Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da 

Infância - NEDDIJ - e do Núcleo Maria da Penha 
- NUMAPE

Fiscalização da estruturação e do 
funcionamento da rede integrada de 

atendimento da mulher em situação de 
violência

Prevenção, apuração e monitoramento 
dos casos de violência contra a mulher, 

especialmente de feminicídios

Empregabilidade de mulheres em situação de 
vulnerabilidade

Incentivo para adesão dos municípios 
paranaenses ao SISAN – Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional

Fomento à efetivação do Direito Humano 
à Alimentação Adequada e consolidação da 
Política Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional

Painel SISAN

Atuação para a garantia da alimentação 
escolar saudável na rede pública de ensino do 

estado e dos municípios do Paraná

Direito Humano à Alimentação Adequada e 
o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN

Soberania Alimentar, Direito Humano à 
Alimentação Adequada e o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE

Alimentação Escolar Orgânica

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Defender os 
direitos das pessoas 
e grupos em situação 

de vulnerabilidade
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Acompanhamento da Política Estadual de Verdade, Memória e 
Justiça - Projeto LUME: Lugar de Memória

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/MEMÓRIA 
VERDADE E JUSTIÇA

Em andamento

1) Constituição de espaço de memória educativo no Fórum Criminal de Curitiba para estimular o efetivo exercício da 
democracia e cidadania e promover a cultura dos direitos humanos;
2) Estabelecimento de parceria com Ministério Público Federal, Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça (CEMVEJ), 
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Universidades, Organizações e Movimentos Sociais.

Monitoramento do cumprimento das Recomendações da 
Comissão Nacional da Verdade, no que se relaciona ao Paraná, 
e da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/MEMÓRIA 
VERDADE E JUSTIÇA

Em andamento
1) Monitoramento e acompanhamento das Recomendações da Comissão Nacional da Verdade em relação ao Estado do Paraná, e da Comissão Estadual da Verdade;
2) Promoção de ações e iniciativas que visem o seu efetivo cumprimento.

Aplicação de instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos no MPPR CAOP DIREITOS HUMANOS Concluído

1) Curso de aplicação de intrumentos internacionais de Direitos Humanos no Ministério Público - participação de 200 integrantes do MP (membros e servidores).

Programa Estadual de Educação em Direitos Humanos para 
Profissionais do Sistema de Justiça e da Segurança Pública

CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Levantamento de dados sobre as ações de Educação em Direitos Humanos nas formações dos profissionais do 
Sistema de Justiça e da Segurança Pública;
2) Realização de Seminário para apresentação das atividades de formação em direitos humanos, pelos partícipes do 
Programa.

Conflitos fundiários no Estado durante a pandemia de COVID-
19

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/EIXO  AGRÁRIO

Em andamento
1) Fiscalização do cumprimento do Decreto Judiciário TJPR nº 172/2020, que prevê a suspensão do cumprimento das 
ordens de reintegração de posse na pandemia.

Acompanhamento do regular funcionamento da Comissão 
Estadual de Mediação de Conflitos Fundiários

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/EIXO  AGRÁRIO

Em andamento
1) Apresentação de soluções pacíficas aos casos de reintegração de posse em todo o Estado do Paraná, junto à 
Comissão Estadual de Mediação de Conflitos Fundiários.

Rede de atenção a casos de violência contra Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/CCC

Em andamento

1) Protocolo de Intenções para formação de Rede de Atenção a Casos de Violação de Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTQIA+) do Estado do Paraná;
2) Instituição da Rede de Atenção a Casos de Violação de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBTQIA+) do Estado do Paraná por meio da Resolução nº 268/2020 da Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho;
3) Adesão do MPPR à Rede;
4) Proposta de plano de trabalho institucional quanto às ações a serem desenvolvidas a partir da assinatura do Termo 
de Adesão.

Sensibilização, conscientização, educação e combate à 
xenofobia no Estado do Paraná CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Estabelecimento de parcerias com a Cáritas - Regional Paraná/Instituto de Políticas Públicas Migratórias - IPPM 
para execução do projeto;
2) Reunião pública com migrantes africanos;
3) Cartilha sobre o crime de Xenofobia;
4) Plano com estratégias de atuação para Curitiba e demais municípios do Estado.

Pesquisa sobre o cumprimento da legislação antirracista nas 
escolas CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Programa Educação Antirracista do MPPR: monitoramento da aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 em 
todos os estabelecimentos de ensino no Paraná, públicos e privados, a partir de plataforma digital;
2) Projeto contemplado com o Prêmio CNMP/2021.
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Acompanhamento de espaços institucionalizados de gestão e 
de controle social de políticas públicas para população em 
situação de rua

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/POP RUA

Em andamento 

1) Contribuições na elaboração do Plano Decenal Estadual da População em Situação de Rua do Estado do Paraná - 
PE/PSR;
2) Renovação do Termo de Cooperação Técnica entre Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do 
Estado, com vistas a aprimorar a atuação e o atendimento à População em Situação de Rua nas instituições 
cooperadas, por meio de Plano de Trabalho em elaboração;
3) Fomento e monitoramento do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual da 
População em Situação de Rua / CIAMP-Rua PR, focado nas ações de proteção das pessoas em situação de rua 
primordialmente durante o período do inverno.

Monitoramento dos casos de violência contra a população em 
situação de rua

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/POP RUA

Em andamento 

1) Monitoramento permanente dos casos de violência contra a população em situação de rua:
- 25 casos no ano de 2019;
- 72 casos no ano de 2020
- 108 casos no ano de 2021;
2) Adequação do processo de investigação criminal;
3) Fomento à adequação de políticas públicas para redução das violações de direitos;
4) Acompanhamento e encaminhamento concomitante das denúncias registradas no Disque 100:
- 12 denúncias em 2019;
- 6 denúncias em 2020;
- 21 denúncias em 2021.

Adequação dos sistemas de registros de ocorrências e de 
inquéritos policiais para a inclusão de campos relacionados à 
população LGBTQIA+

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/ NÚCLEO 
LGBTQIA+

Em andamento

1) Participação no Grupo de Trabalho de Segurança Pública no âmbito da população de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais - GT LGBTQIA+, instituído pela Resolução SESP n°. 379, de 10 de Dezembro de 2015;
2) Tratativas para alteração do Boletim de Ocorrência Unificado - BOU e dos sistemas de registro, especialmente 
quanto à inclusão de campos relacionados à identidade de gênero,  orientação sexual, "LGBTQIA+FOBIA" e nome social.

Monitoramento do cumprimento da Resolução nº 287/2019 
do CNJ

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/ÁREA DAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Em andamento 1) Relatórios anuais sobre o acompanhamento do tratamento conferido aos indígenas pelo sistema de justiça criminal.

Aldeias e Terras Indígenas do Estado do Paraná
CAOP DIREITOS 
HUMANOS/COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Em andamento
1) Banco de dados sobre os territórios indígenas e as especificidades das etnias presentes no Estado do Paraná;                                                                                                                                      
2) Plataforma interativa, georreferenciada, com informações de todas as comunidades indígenas existentes no Paraná.

Casa de Passagem Indígena nos municípios do Estado do 
Paraná

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Em andamento 1) Fomento  para reabertura da casa indígena de Curitiba.

Fiscalização do acesso à internet em aldeias indígenas
CAOP DIREITOS 
HUMANOS/COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Em andamento
1) Melhoria da prestação de serviço (acesso à internet) junto a comunidades indígenas e a todas as escolas indígenas 
do Estado.

Cartilha Maria da Penha Indígena
CAOP DIREITOS 
HUMANOS/ÁREA DAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Em andamento
1) Tradução da Lei Maria da Penha para as línguas indígenas Guarani e Kaingang, com o intuito de promover a defesa 
dos direitos da mulher indígena na prevenção dos casos de violência contra a mulher.

Acompanhamento de demandas relativas ao acesso pela 
população indígena à energia elétrica, água potável e 
saneamento básico

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/ÁREA DAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Em andamento 1) Projeto com a Sanepar para atendimento de 16 comunidades indígenas.

Atuação do Ministério Público junto aos povos e comunidades 
tradicionais

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/PCTS

Concluído
1) 5° Encontro do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos com o tema: “A atuação do Ministério Público Paranaense 
junto aos povos e comunidades tradicionais", com base na Resolução n. 230/2021 do CNMP.
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Segurança alimentar dos povos indígenas do Estado do 
Paraná

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/ÁREA DAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Em andamento
1) Identificação dos programas de governo, das diversas secretarias, destinados aos indígenas ou que tem o potencial 
de ser destinados para os povos indígenas, visando à discussão com as respectivas comunidades.

Rota dos povos ciganos no Estado do Paraná CAOP DIREITOS 
HUMANOS/Núcleo PCTS

Em andamento

1) Encontro virtual com representante dos povos ciganos no Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais e com o Presidente do Instituto PluriBrasil a fim de validar os dados preliminares coletados sobre a rota 
dos povos ciganos;
2) Identificação preliminar dos Municípios que compõem a rota dos povos ciganos no Paraná;
3) Validação, com os povos ciganos, da Rota Cigana no Paraná;
4) Disponibilização de material técnico aos Promotores de Justiça.

Monitoramento das Políticas Públicas de Direitos Sociais 
pelos Povos Ciganos

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/Núcleo PCTS

Em andamento

1) Encontro virtual com representante dos povos ciganos no Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais e com o Presidente do Instituto PluriBrasil a fim de coletar informações preliminares para construção do 
instrumento de diagnóstico de indicadores sociais de acesso a políticas públicas;
2) Elaboração de Nota Técnica conjunta com SEJUF, Conselho de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais - CPICT e 
COPEDH sobre o desafio no acesso às políticas públicas pelos povos ciganos em tempos de pandemia;
3) Diagnóstico de acesso a políticas públicas pelos povos ciganos a ser finalizado e validado pelos povos ciganos no ano 
de 2022.

Monitoramento do cadastramento dos territórios dos 
diversos segmentos de povos e comunidades tradicionais no 
Cadastro Ambiental Rural - CAR

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/Núcleo PCTS

Em andamento

1) Tratativas junto ao Instituto Água e Terra para contratação de empresa terceirizada que realizou consulta prévia, 
livre e informada, junto aos povos e comunidades tradicionais, para fins de realização do Cadastro Ambiental Rural - 
CAR;
2) Monitoramento do cadastramento dos territórios dos segmentos dos povos e comunidades no CAR.

Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar CAOP DIREITOS 
HUMANOS/NUPIGE 

Em andamento

1) Levantamento de dados e sua constante atualização, em âmbito estadual, sobre Procuradorias das Mulheres, 
Delegacias de Atendimento às Mulheres, Centros de Referência e Atendimento às Mulheres, Conselhos Municipais dos 
Direitos das Mulheres, Núcleos Maria da Penha e Grupos Reflexivos;
2) Georreferenciamento dos equipamentos na Plataforma Atuação.

Grupos reflexivos destinados aos homens autores de 
violência

CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Levantamento e georreferenciamento dos projetos referentes a grupos reflexivos já existentes no Estado com 
intervenção e/ou participação do Ministério Público do Paraná;
2) Elaboração de Manual de Orientação para Promotores de Justiça sobre Grupos de Reeducação destinados aos 
Homens Autores de Violência;
3) Live "MPPR e Grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar", promovida pelo CAOPJDH em 
parceria com a Escola Superior do MPPR, no dia 09 de agosto de 2021.

Implementação das Diretrizes Nacionais para processar, 
investigar e julgar feminicídios

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/NUPIGE 

Concluído
1) Conclusão e publicação do Protocolo para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes 
violentas de mulheres (feminicídios) no Paraná.

Monitoramento da institucionalização do Núcleo de Estudos e 
Defesa de Direitos da Infância - NEDDIJ - e do Núcleo Maria da 
Penha - NUMAPE

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/NUPIGE 

Em andamento

1) Acompanhamento da celebração e execução do Termo de Cooperação Técnica n° 028/2021, com objetivo de "apoiar 
ações para a institucionalização dos programas Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância - NEDDIJ - e Núcleo 
Maria da Penha - NUMAPE - executados pelas Universidades Estaduais do Paraná por meio de projetos, contribuindo 
para a qualificação profissional de alunos e egressos e realizando atendimento à população carente e vulnerável 
residente na Comarca onde estão instaladas as Universidades Estaduais e respectivos núcleos NEDDIJ e NUMAPE".
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Empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade CAOP DIREITOS 
HUMANOS/NUPIGE 

Em andamento

1) Acompanhamento da celebração e execusão do Termo de Cooperação Técnica n. 003/2022, que visa ao 
"desenvolvimento de projetos conjuntos entre os partícipes destinados a potencializar e concretizar ações de 
empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo violência doméstica e familiar e violência no 
trabalho, visando à superação da violência de gênero e suas interseccionalidades";
2) Acompanhamento de programas paranaenses que prevejam ações afirmativas direcionadas à empregabilidade de 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar (Lei Estadual nº 19.727/2018).

Painel SISAN
CAOP DIREITOS 
HUMANOS/SOBERANIA 
ALIMENTAR

Concluído 1) Painel disponibilizado na Plataforma Atuação - evento de lançamento no dia 20 de outubro de 2021.

Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN CAOP DIREITOS HUMANOS Em andamento

1) Termo de Cooperação MPPR / CONSEA-PR, para auxílio na divulgação e compartilhamento de informações oficiais 
acerca da adesão dos municípios paranaenses ao SISAN;
2) Painel de representação do status de adesão dos municípios paranaeses ao Sistema SISAN - 199 municípios com 
adesão;
3) Expedição de Nota Técnica nº 01/2022;
4) Orientações técnicas para implementação e fiscalização;
5) Realização de Encontros com Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional - CORESANs do Paraná para 
tratar das dificuldades e desafios da adesão de seus municípios ao SISAN.

Soberania Alimentar, Direito Humano à Alimentação Adequada 
e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CAOP DIREITOS 
HUMANOS/EIXO DHAA

Em andamento

1) Monitoramento do cumprimento da aplicação de 30% dos recursos enviados pelo FNDE na compra de produtos da 
agricultura familiar para alimentação escolar - 132 municípios;
2) Monitoramento do cumprimento do artigo 14, da Lei n.º 11.947/2009, que trata do atendimento da alimentação 
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, pelos municípios paranaenses, 
especialmente durante o período da pandemia do coronavírus.

Alimentação Escolar Orgânica CAOP DIREITOS 
HUMANOS/EIXO DHAA

Em andamento

1) Contribuição, via Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual, criado no âmbito do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional - Fundepar, para elaboração do texto do Decreto Estadual n.º 4.211/2020 e do Plano de 
Introdução Progressiva de Produtos Orgânicos na Alimentação Escolar Orgânica;
2) Monitoramento da implementação do Decreto Estadual n.º 4.211/2020, que regulamenta a Lei 16.751 de 29 de 
dezembro de 2010, e do cumprimento do Plano de Introdução Progressiva de Produtos Orgânicos na Alimentação 
Escolar do Estado do Paraná.
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Fiscalização de CombustíveisFiscalização e monitoramento do 
preço e qualidade dos combustíveis.

Estímulo à educação, adequação e clareza 
de informações, e livre concorrência nas 

relações de consumo

Alimento Seguro / AgrotóxicosFiscalização dos produtos de origem 
vegetal por contaminação de agrotóxicos

Produtos de Origem AnimalFomento à saúde alimentar dos 
produtos de origem animal

Proteção da saúde e da segurança do 
consumidor no mercado de consumo

Plataforma Consumidor Vencedor
Fiscalização e monitoramento dos 

serviços públicos de transporte, água, esgoto, 
luz, no tocante à modicidade da tarifa e 

eficiência do serviço

Proteção das interrelações contratuais 
do consumo nacional e internacional

Fortalecer a defesa 
da ordem jurídica 
e econômica e os 

direitos do consumidor

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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Fiscalização de Combustíveis CAOP CON Em andamento

1) Roteiro de atuação / investigação sobre combustíveis adulterados, comércio clandestino de GLP e postos piratas;
2) Publicações - notas técnicas, artigos, jurisprudências etc.;
3) Grupo Interinstitucional de Trabalho - GECIMAC (27 fiscalizações entre 2020 a 2022);
4) Live “Irregularidades no mercado de combustíveis e influências na qualidade e do preço”.

Alimento Seguro / Agrotóxicos CAOP CON Em andamento

1) Roteiro de atuação / investigação sobre agrotóxicos e rotulagem;
2) Publicações - notas técnicas, estudos e pareceres etc.;
3) Grupo Interinstitucional de Trabalho;
4) Articulação para emissão de laudos laboratoriais atestando uso indevido de agrotóxicos para as Promotorias de 
Justiça adotarem as medidas necessárias.

Produtos de Origem Animal CAOP CON Em andamento
1) Publicações - notas técnicas, artigos, jurisprudências etc.;
2) Tratativas para celebração de Termo de Cooperação MPPR/SESA-PR/MAPA.

Plataforma Consumidor Vencedor CAOP CON Em andamento

1) Manutenção do Termo de Cooperação MPPR/MPRJ para uso compartilhado da plataforma "Consumidor Vencedor";
2) Atualização da Plataforma com inserção de ACPs, TACs e descumprimento de decisões judiciais mediante termos de 
ajustamento de conduta às Pomotorias de Justiça com atribuição para apurar os fatos.
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Aperfeiçoamento da atuação criminial

Efetividade da investigação de homicídios

Acompanhamento da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(ENCCLA)

Plataforma de dados estaduais de segurança 
pública

Monitoramento da evolução e 
aperfeiçoamento do inquérito policial 

eletrônico no Paraná

Implantação do modelo de Promotorias de 
Prevenção e Persecução Criminal

Aperfeiçoamento da metodologia de visitas de 
controle externo da atividade policial

Atualização da normativa estadual de 
procedimento investigatório criminal

Aperfeiçoamento do monitoramento das 
políticas afetas à letalidade e vitimização 

policial

Aperfeiçoamento do fluxo de destinação de 
bens apreendidos

Fomento à integração ministerial para fins 
preventivos e persecutórios

Monitoramento das políticas estaduais afetas 
aos órgãos de segurança pública

Atuação em prol da atividade persecutória 
qualificada e planejada

Atuação no âmbito da prevenção da 
criminalidade e da fiscalização do planejamento 

de políticas de segurança pública

Aperfeiçoamento da atuação ministerial em 
prol da maior eficiência das políticas estaduais 

de segurança pública

Atuar na prevenção 
e na repressão da 
criminalidade e no 

controle externo da 
atividade policial

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Aperfeiçoamento da atuação criminal CAOP Criminal Em andamento

1) Publicação periódica de atualizações e subsídios: CAOP Informa, Comunicados, Informativos;
2) Elaboração periódica de subsídios com maior aprofundamento: estudos, propostas legislativas, jurisprudência em 
foco;
3) Ações de capacitação: organização de encontros e reuniões de trabalho e colaboração em eventos;
4) Categorização dos materiais elaborados pela unidade e outros materiais de apoio no site institucional: -
comunicados; estudos; informativos; jurisprudência em foco; protocolos de atuação.

Efetividade da investigação de homicídios CAOP / GAESP Em andamento

1) Criação de espaço no site institucional para transparência das atividades;
2) Estruturação de projetos voltados a maior eficácia na persecução da criminalidade violenta: homicídios, letalidade e 
vitimização policial.

Acompanhamento da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) CAOP / GAESP Em andamento 1) Criação de espaço no site institucional.

Plataforma de dados estaduais de segurança pública CAOP / GAESP Em andamento

1) Desenvolvimento de painel informacional para disponibilizar apresentação gráfica dos dados armazenados no 
Sistema de Controle/SESP;
2) Inserção de controle “Push/Pro-MP” para acompanhamento processual;
3) Atualização dos relatórios referentes à situação fática e processual das carceragens incorporadas pelo DEPEN-PR;
4) Criação de espaço no site institucional.

Monitoramento da evolução e aperfeiçoamento do inquérito 
policial eletrônico no Paraná

CAOP / GAESP Em andamento

1) Criação de espaço no site institucional;
2) Gravação da live: Tramitação eletrônica de inquéritos policiais;
3) Publicação da regulamentação estadual do Inquérito Policial Eletrônico - IPE;
4) Coordenação do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre a evolução do IPE do Estado do Paraná.

Implantação do modelo de Promotorias de Prevenção e 
Persecução Criminal

CAOP / GAESP Em andamento

1) Levantamento interinstitucional de dados de segurança pública das sete regiões de Curitiba, consolidado em 2019;
2) Indicação do Projeto na Cartilha de Segurança Pública do CNMP, em 2020;
3) Diagnóstico de implementação do Projeto, consolidado em 2020;
4) Criação de espaço no site institucional.
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Aperfeiçoamento da metodologia de visitas de controle 
externo da atividade policial

CAOP / GAESP Em andamento

1) Reunião de trabalho CGMP/GAESP - orientações relacionadas às inspeções de controle externo e à estratégia 
institucional traçada nesta área;
2) Cartilha VI | Fluxo de Inspeções de Depol's, com a publicação da Nota Técnica 04/2020-CSP/CNMP;
3) Cartilha sobre proposta de atuação do MP durante a pandemia no tocante às visitas de controle externo. 

Atualização da normativa estadual de procedimento 
investigatório criminal CAOP / GAESP Em andamento

1) Minuta da Regulamentação do Procedimento Investigatório Criminal no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Paraná, para auxiliar na elaboração da redação final da Resolução paranaense;
2) Estudo Comparativo | Resolução PGJ n. 1541/2009 e Resolução CNMP n.183/2018;
3) Protocolo de Atuação | Acordo de Não Persecução Penal (Lei 13.964/19);
4) Criação de espaço no site institucional "portal persecutório".

Aperfeiçoamento do monitoramento das políticas afetas à 
letalidade e vitimização policial CAOP / GAESP Em andamento

1) Organização de reunião de trabalho para alinhamento de informações sobre políticas estaduais de segurança pública 
(27 e 30 de maio de 2022).

Aperfeiçoamento do fluxo de destinação de bens apreendidos CAOP / GAESP Em andamento 1) Apresentação de proposta interinstitucional do fluxo de incineração de substâncias entorpecentes.

Fomento à integração ministerial para fins preventivos e 
persecutórios CAOP / GAESP Em andamento

1) 01 Relatório contendo os achados;
2) 03 Relatórios contendo a evolução dos achados monitorados pelo GAESP.

Monitoramento das políticas estaduais afetas aos órgãos de 
segurança pública CAOP / GAESP Em andamento 1) Criação de espaço no site institucional.
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Acompanhamento da política de 
Monitoração Eletrônica - aperfeiçoamento 

normativo, das estruturas estatais e do exercício 
fiscalizatório do Ministério Público

Acompanhamento da política estadual relacionada 
às unidades de regime prisional semiaberto

Fiscalização do planejamento estadual prisional 
e penitenciário

Atuação para a efetividade do 
cumprimento de penas em meio aberto 

e de medidas alternativas

Fiscalização do planejamento estadual 
da política prisional e penitenciária

Aperfeiçoamento da atuação ministerial em 
prol da maior eficácia das políticas estaduais 

prisional e penitenciária

Garantir a eficácia do 
sistema prisional e das 
medidas alternativas

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Acompanhamento da política de Monitoração Eletrônica - 
aperfeiçoamento normativo, das estruturas estatais e do 
exercício fiscalizatório do Ministério Público

CAOP / GAESP Em andamento

1) Publicação de protocolo de atuação sobre monitoração eletrônica;
2) Publicação de estudo jurisprudencial e das normativas estaduais;
3) Publicação de cartilha orientativa;
4) Publicação de estudo jurisprudencial e portaria DEPEN 23/2018;
5) Realização das oficinas de monitoração eletrônica e sistema prisional paranaense.

Acompanhamento da política estadual relacionada às 
unidades de regime prisional semiaberto CAOP / GAESP Em andamento 1) Criação de espaço no site institucional

Fiscalização do planejamento estadual prisional e 
penitenciário CAOP / GAESP Em andamento

1) Desenvolvimento de painel informacional para disponibilizar apresentação gráfica dos dados armazenados;
2) Criação de espaço no site institucional.
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Justiça Restaurativa, práticas e medidas 
restaurativas na socioeducação

Desenvolver, de forma colaborativa, 
ações, projetos e programas de 

autocomposição e diálogo

Incentivo às práticas de autocomposição e 
de diálogo por meio do desenvolvimento 

colaborativo de ações, projetos e programas

Assessoramento e execução de projetos 
institucionais

Atuação integrada e por projetos 
institucionais, regionais e locaisAtendimento abrangente e oportuno

Ampliação dos serviços da área de EngenhariaOferta de serviços em outras 
áreas da Engenharia

Ampliação da gama de serviços técnicos 
disponibilizados pelo CAEX

Ampliar a resolutividade 
na atuação extrajudicial

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Família Restaurativa

Práticas Autocompositivas pelo MPPR

Capacitação em círculos de diálogo
Desenvolver, em parceria com as unidades, 

círculos de diálogos voltados a temáticas 
emergentes

Fomento à disseminação da cultura do diálogo 
e à adoção de um paradigma restaurativo no 

âmbito interno do MPPR

Promotor Autocompositivo: formação inicial
Articulação, com a Escola Superior, para 

promoção de formação continuada em práticas 
autocompositivas e de diálogo

Formação continuada voltada ao fomento da 
autocomposição e ao uso de práticas de diálogo 

no MPPR e na comunidade
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Justiça Restaurativa, práticas e medidas restaurativas na 
socioeducação

CAOP CAE / Transversal 
NUPIA

Em andamento

1) Mapeamento de práticas restaurativas no MPPR;
2) Elaboração de roteiro para oitivas informais restaurativas, em conjunto com o NUPIA e Promotorias de Justiça de 
Cascavel e Ponta Grossa;
3) Constituição de Projeto Piloto para implementação da Oitiva Informal Restaurativa conforme previsão do art. 35, III, 
da Lei 12.594/2012 - SINASE, em parceria com o NUPIA, CAEx, ESMP e 10 Promotorias de Justiça;
4) Capacitação em serviço;
5) Grupo de Pesquisa para aprimoramento do tema.

Família Restaurativa NUPIA Concluído

1) Estabelecimento de fluxos para atenção e tratamento de situações familiares que redundavam em crimes de lesões 
corporais contra crianças ou adolescentes;
2) Realização de práticas reflexivas e restaurativas que geraram melhora na parentalidade;
3) Redução de oferecimento da ação penal;
4) Prevenção de fatores que levavam à reincidência.

Práticas Autocompositivas pelo MPPR NUPIA Em andamento

1) Desenvolvimento de metodologia e fluxo para mediação e práticas circulares em casos criminais e conflitos 
familiares;
2) Mais de 10 sessões realizadas;
3) 4 acordos celebrados .

Capacitação em círculos de diálogo NUPIA Em andamento
1) Desenvolvimento de projeto pedagógico personalizado para as características do MP;
2) Sensibilização e formação de mais de 100 pessoas.

Promotor Autocompositivo: formação inicial ESMPPR/ NUPIA Em andamento

1) Inclusão da temática da autocomposição no currículo regular do curso de especialização em MPPR da ESMP;
2) Duas turmas com formação baseada em 4 aulas teórico/práticas cada uma;
3) Membros desenvolvendo iniciativas a partir da formação inicial.
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Assessoramento e execução de projetos institucionais CAEx - NATE  e NI Em andamento

1) Projeto "Atuação ministerial na curatela e na tomada de decisão apoiada (TDA), conforme Estatuto da Pessoa com 
Deficiência" - CAOP CFTS:
- participação na construção de sistema informatizado para prestação de contas a ser integrado no PROJUDI;
- negociação com o TJPR - articulação das equipes do MPPR e TJPR para análise conjunta;
2) Projeto Orçamento Público e Transparência:
- Integração com Projetos de Análise Orçamentária dos CAOPs Criança e Adolescente/Educação, Saúde, Assistência 
Social, Patrimônio Público e Ordem Tributária;
- negociação com TCE/PR para acesso ao banco de dados;
- constituição de GT para elaboração de protocolo de análise dos orçamentos e contratos/convênios;
- instituição de equipe de referência para análise dos orçamentos e contratos/convênios;
3) Minicursos: Atuação integrada para a responsabilização dos autores de violência sexual e a proteção das crianças e 
adolescentes vítimas de crimes;
4) Assessoramento técnico em processos judiciais e extrajudiciais (feminicídios, homicídios em série etc.);
5) Assessoramento técnico pelas URATES a Projetos Institucionais:
- Liga Boqueirão - rede de proteção à criança e adolescente vítima de violência sexual;
- Projeto Caximba - atuação integrada em territórios vulneráveis;
- Avaliação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - Saúde Mental;
- Visitas de inspeção em Unidades de Socioeducação, Unidades de Acolhimento de Crianças e Adolescente, Instituições 
de Longa Permanência para Idosos - ILPIs, Unidades de Acolhimento para Pessoas com Deficiência;
- Integrando Redes;
- Oitiva Informal de Adolescentes em Conflito com a Lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes;
- Orçamento Criança e Adolescente;
- Educação - Sensibilização de autores de violência;
- Monitoramento SUAS;
- Análise dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo (PMAS) do Estado do Paraná;
- GT ECA 30 Anos;
- Projetos Regionais/Locais com as Promotorias de Justiça.

Ampliação dos serviços da área de Engenharia CAEx - NATE Em andamento

1) Continuidade de tratativas (21125/2009) para contratação/credenciamento de empresas para serviços de perícia 
em Engenharia;
2) Termo de Cooperação MPPR / TECPAR para serviços de perícia.
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Apoio a processos de decisão jurídica com 
elementos técnicos da psicologia forense

Apoio a processos de decisão jurídica com 
elementos técnicos da psicologia forense

Ampliação da gama de serviços técnicos 
disponibilizados pelo CAEX

Otimizar a intervenção 
processual

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Apoio a processos de decisão jurídica com elementos técnicos 
da psicologia forense CAEx - NATE Em andamento

1) Parceria com a Divisão de Psicologia Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Paraná;
2) Publicações - notas técnicas, estudos e pareceres etc.
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Saúde sem dano

Universidade Transparente

Plano Estadual de Ação sobre Compra Pública 
de Medicamentos

Resíduos Sólidos
Monitoramento da elaboração/revisão dos 
Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos - PMGIRS.

Aperfeiçoamento da atuação regionalizada, 
seja por meio de grupos especializados, seja por 
meio de atuação coordenada das Promotorias 

de Justiça com atribuições na proteção do 
patrimônio público.

Acompanhamento da classificação dos 
corpos d´água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento em classes a partir das 

deliberações dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
e sua respectiva aprovação pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado do Paraná.

Atuação regionalizada

Comitê de Bacias Hidrográficas

Ampliar e consolidar a 
atuação regionalizada

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Plano Estadual de Ação sobre Compra Pública de 
Medicamentos CAOP PPOT Em andamento 

1) Coordenação e planejamento das atividades do projeto, pelo CAOPPPOT, junto aos doze núcleos dos Grupos 
Especializados na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatrias);
2) Execução do projeto pelos Gepatrias com os seguintes resultados:
- Expedidas 485 recomendações administrativas;
- Analisados 229 editais de licitações;
- Maior aproximação do Ministério Público com os Conselhos Municipais de Saúde e os Consórcios Públicos destinados 
à aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Universidade Transparente CAOP PPOT Concluído

1) Mapeamento das Universidades Estaduais e Hospitais Universitários do Estado do Paraná;
2) Levantamento e organização dos dados divulgados nos Portais da transparência;
3) Roteiro de atuação judicial e extrajudicial/investigação;
4) Checagem das informações encaminhadas e adoção de medidas para sanar as irregularidades encontradas:
- Instaurados 20 procedimentos extrajudiciais para acompanhamento do projeto pelos Gepatrias;
- 04 reuniões com as universidades;
- 05 recomendações administrativas;
- 01 representação ao Núcleo de Controle de Constitucionalidade do MPPR.

Saúde sem dano CAOP PPOT Em andamento

1) Mapeamento dos Municípios;
2) Organização dos dados;
3) Material de apoio para averiguação da prática de ilícitos envolvendo a conduta de variados Municípios paranaenses e 
de seus respectivos gestores.

Resíduos Sólidos CAOP MAHU Em andamento

1) Fiscalização pelos GAEMAs:
- Londrina – 55 municípios – R$ 1.426.500,00 em multas;
- Maringá - 46 municípios – R$ R$ 600.000,00 em multas, e fechamento de lixões;
2) Termos de Compromisso para Logística Reversa (lâmpadas fluorescentes; medicamentos domiciliares humanos e 
veterinários, vencidos ou não utilizados; vidros; baterias de chumbo ácido).

Comitê de Bacias Hidrográficas CAOP MAHU Em andamento

1) Diagnóstico;
2) Modelo de Recomendação Administrativa;
3) Painel de monitoramento/gerenciamento;
4) Acompanhamento das reuniões dos Comitês pelos GAEMAs;
5) Análise documental da formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs;
6) Realização de eventos com os integrantes;
7) Elaboração de relatório final;
8) Construção de painel informacional.
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Aperfeiçoamento da Política de Atendimento ao 
Público do MPPR

Regulamentação da atividade de inteligência

Reestruturação interna na área de investigação
Identificação, busca, desenvolvimento 
e utilização de sistemas de informação 

(ou tecnologias da informação)

Proposição de regulamentação da 
atividade de inteligência no âmbito do 

MPPR (doutrina, processo de recrutamento, 
credenciamento, acesso e custódia de dados 

oriundos de sigilos constitucionais, do SIMBA, 
do SITTEL etc)

Estruturação/reestruturação de órgãos, 
processos e rotinas administrativas nos diversos 

setores internos para atendimento 
das demandas

Normatização dos processos de triagem 
e de encaminhamentos internos das 

demandas de atribuição do MPPR, visando 
a resolutividade da intervenção

Desenvolvimento de processo interativo 
para solicitação, acompanhamento e avaliação 

dos serviços

Aperfeiçoamento dos processos 
internos de trabalho

Qualificação do atendimento 
da população pelo MPPR

Gestão com foco na eficiência, 
na transparência e na interatividade

Monitoramento de demandas e metrificação de 
resultados

Consolidação de ferramenta de organização de 
processos de trabalho

Aprimorar processos de 
planejamento e gestão

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Aperfeiçoamento da Política de Atendimento ao Público do 
MPPR CPEAP Em andamento

1) Diagnóstico, parametrização e avaliação da Política de Atendimento ao Público do MPPR nas Centrais de 
Atendimento;
2) Elaboração de proposta de regulamentação.

Regulamentação da atividade de inteligência CAEx - NI Em andamento
1) Resolução PGJ n. 1649/2022 (Regulamento do CAEx);
2) Adoção do SEI como canal técnico interno.

Reestruturação interna na área de investigação CAEx - NI Em andamento
1) Equipe especializada em investigação financeira em processo de estruturação no CAEx;
2) Transferência do LAB-LD para o NATE/CAEx visando a um melhor aproveitamento da estrutura de pessoal.

Monitoramento de demandas e metrificação de resultados CAEx Em andamento

1) Serviço CAE - Implantada a informação de previsão de atendimento das tarefas de serviço, individualmente ou por 
meio de relatórios;
2) LAB-LD - NI - Implantado o Sistema PIÁ para recebimento de solicitações/demandas e metrificação de resultados.

Consolidação de ferramenta de organização de processos de 
trabalho CAEx - NATE Em andamento 1) Implementadas melhorias nos fluxos de trabalho dos setores de Serviço Social, Psicologia e Educação - SSPE.
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Política de Atendimento ao Público do MPPR
Consolidação do atendimento 

presencial como atribuição funcional 
dos integrantes do MPPR

Ampliação do acesso ao MPPR e da visibilidade 
de atuação institucional mediante o 

fortalecimento dos canais de atendimento
Intensificar a interação 

com a sociedade

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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PROJETO / INICIATIVA ÓRGÃO / UNIDADE 
PROPONENTE SITUAÇÃO ENTREGAS / RESULTADOS / PRODUTOS

Política de Atendimento ao Público do MPPR CPEAP Em andamento

1) Manual de orientação;
2) Curso EaD Atendimento ao Público;
3) 1ª versão do protocolo de atendimento;
4) Ciclo de Oficinas "Atendimento ao Público e Acesso a Direitos".
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Secretaria Acadêmica e Administrativa

Inovações e tecnologias educacionais
Constante modernização das plataformas 

utilizadas e aprimoramento no uso dos recursos 
tecnológicos por elas fornecidos

Estímulo à melhoria contínua dos processos 
de gestão e a consequente qualidade dos 

serviços prestados.

Sistema de Informações Acadêmicas

Cadastro Nacional de Docentes
Banco de Talentos para cadastro de 

formação acadêmica, experiência profissional 
e participação na rede colaborativa do MPPR

Pesquisa em MP
Publicações científicas coletivas, 

para valorização do capital intelectual 
gerado pelo MPPR

Jornadas Nacionais do MP
Troca de experiências com outros MPs 

para compartilhamento do conhecimento e 
experiências entre integrantes do MP

Fomento à produção, difusão e valorização do 
conhecimento de interesse do MPPR

Observatório de Evidências do MPPR
Pesquisa aplicada em parceria com a 

comunidade científica, para produção de 
conhecimento em áreas elencadas como 

prioritárias pelo MPPR

Trilhas de Aprendizagem
Capacitação continuada por meio de Trilhas 

de Aprendizagem, por categoria profissional e 
área de atuação

Pós-graduação e extensão
Formação de carreiras com uso de 

diferentes tecnologias e metodologias 
educacionais

Residência Técnica

Formação profissional e acadêmica, para 
desenvolvimento de competências essenciais 

em áreas prioritárias elencadas pelo MPPR

Formação Inicial
Diversificação no uso dos tipos de mídia 

e dos modelos de ensino aprendizagem para 
realização dos processos formativos

Desenvolvimento de competências no CAEX
Disponibilidade e incentivo à capacitação, 

complementar e/ou específica, em todas as 
áreas de formação técnica

Capacitação continuada e desenvolvimento 
de competências

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA

Promover a qualificação 
continuada dos membros 

e servidores
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Secretaria Acadêmica e Administrativa ESMPPR Em andamento

1) Desenvolvimento de soluções tecnológicas para controle e registro dos inscritos nas ações formativas;
2) Controle da frequência;
3) Controle da participação de membros;
4) Emissão de certificados e avaliação de satisfação.

Inovações e tecnologias educacionais ESMPPR Em andamento

1) Podcast “Julgados e Comentados”, produzido pela Escola Superior do MPPR, que trata das principais decisões 
tomadas por Tribunais de todo o país e Cortes Internacionais sob a ótica do Ministério Público:
- Comparativo com 2020 - acréscimo de 83% no número de episódios produzidos, 93% no número de visualizações e 
53% no número de seguidores;
- Comparativo com 2019 - o número de downloads aumentou em 15 vezes e o número de seguidores em 8 vezes;
2) Canal da Escola Superior no Youtube:
- Comparativo com 2020 - crescimento de 43% no número de inscrições efetuadas;
- Comparativo com 2019 - Crescimento de 641%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3) Iniciado processo para aquisição de licenças de uso da aplicação de videochamadas e webinários Zoom, para ampliar 
a capacidade de participantes nas videochamadas;
4) Aquisição de licenças de uso da aplicação de transmissões StreamYard.

Sistema de Informações Acadêmicas ESMPPR Em andamento
1) Implantação do Núcleo Audiovisual para produção de novas tecnologias educacionais - em fase licitatória de 
contratação de projetos técnicos, integrado à reforma do prédio onde localiza-se a Escola Superior (Bloco VI).

Cadastro Nacional de Docentes ESMPPR Em andamento

1) Estruturação de cadastro com abrangência nacional, em parceria com o CDEMP, de talentos acadêmicos do 
Ministério Público brasileiro, para atuarem na condição de docentes, pareceristas, tutores, dentre outras atividades 
afins, disponível para acesso por todos os MPs, e cuja inscrição é de modo continuado - 270 membros cadastrados 
(15% são especialistas; 41% mestres; 24% doutores e 20% se disponibilizaram a atuar na condição de pareceristas).

Pesquisa em MP ESMPPR Em andamento

1) 08 Grupos de Pesquisa nas áreas de Direitos das mulheres e perspectiva de gênero; Serviço Social; Direitos da 
Infância; Direito Criminal; Políticas públicas sobre drogas; Direitos Humanos; Inovação no Direito e Novas Tecnologias; 
e Métodos Autocompositivos;
2) Publicações semestrais: Revista Jurídica do MPPR (Alteração das políticas de publicação e adequação da Revista 
Jurídica do MPPR aos critérios Qualis/CAPES.); E-books temáticos: MP, Justiça e Sociedade; e MP e Compromisso com a 
Sociedade.

Jornadas Nacionais do MP ESMPPR Em andamento
1) Definição de agenda integrada com os MPs brasileiros, em parceria com ENAMP e CDEMP, para discussão de pautas 
estratégicas comuns, com periodicidade mensal.

Observatório de Evidências do MPPR ESMPPR Em andamento

1) Cooperação Técnica com Instituições parceiras;
2) Formação metodológica em métodos e técnicas de pesquisa jurídica com base empírica;
3) Validação dos primeiros núcleos de pesquisa a serem criados;
4) Estabelecimento das pautas estratégicas de pesquisa de cada núcleo;
5) Definição das entidades parceiras para coleta e análise dos dados de pesquisa;
6) Definição das estratégias para desenvolvimento das pesquisas;
7) Análise institucional dos resultados produzidos;
8) Subsídio à atuação dos membros e proposição de políticas públicas, com base em evidências locais e/ou regionais;
9) Compartilhamento dos resultados, experiências e aprendizados.
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Trilhas de Aprendizagem ESMPPR Em andamento

1) 15 Trilhas de Aprendizagem ofertadas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2) 229 ações educacionais, nos formatos pedagógicos de lives, aulas, cursos, mini-cursos, grupos de pesquisa, grupos 
de estudos e debates;
3) 104.187 visualizações (nota média da avaliação de satisfação foi de 9,3).

Pós-graduação e extensão ESMPPR Em andamento

1) Implantada a especialização em Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras (carga horária 
de 386 horas/aula);
2) Formatura do curso de especialização em Ministério Público - 18 membros substitutos empossados entre outubro e 
dezembro de 2019 e março de 2020 (Ato Conjunto nº 01/2017-PGJ/CGMP - aprova o Regulamento do Curso de 
Preparação e Aperfeiçoamento em Ministério Público como etapa obrigatória no processo de vitaliciamento na carreira 
do Ministério Público do Paraná);
3) Projetos de extensão:
- 131 escolas participantes, com vídeos gravados no Canal do Youtube da Escola Superior e reuniões via Google Meet;
- Concurso Cultural “Jovem Cidadão” (textos, artes manuais, músicas, interpretações teatrais e ações realizadas na 
escola ou na comunidade).

Residência Técnica ESMPPR Em andamento
1) Programas de Residênica (RESOLUÇÃO CNMP Nº 246/2022) - iniciado estudos técnicos e jurídicos para implantação 
dessa modalidade no âmbito do MPPR.

Formação Inicial ESMPPR Em andamento

1) Curso de Formação e Aperfeiçoamento para os membros substitutos:
- 2021 - Aulas ao vivo via ferramenta Google Meet (35 Promotores Substitutos, 44 encontros, 172 horas/aula e 
avaliação média de satisfação de 9,8);
- 2022 - encontros modelo híbrido (19 Promotores Substitutos participantes).

Desenvolvimento de competências no CAEx CAEx Em andamento

1) Curso de Especialização em "Auditoria, Perícia e Investigação de Fraudes Contábeis e Financeiras";
2) Retomada pelo MJ/DRCI das capacitações em análise financeira;
3) Trilha "Inteligência e Investigação" (em parceria com a ESMPPR);
4) Curso "Metodologia da Produção do Conhecimento".
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Módulo de atendimento e-PROMP
Padronização da atuação do Ministério Público 
no acolhimento e recepção da população que 

acessa o MPPR, com ênfase nas especificidades 
dos indivíduos e comunidades

Qualificação do atendimento 
da população pelo MPPR

Desenvolver e 
assegurar recursos de 

tecnologia da informação 
e de comunicação 

atualizados

DIRETRIZOBJETIVO AÇÃO PROJETO/INICIATIVA
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Módulo de atendimento e-PROMP CPEAP Em andamento

1) Módulo de Atendimento ePROMP:
- Especificação dos requisitos funcionais;
- Cronograma de implantação;
- Manual/Orientações/FAQ;
- Material de treinamento;
- Treinamento de integrantes do MP (1ª onda);
- Implantação do Módulo em todas as comarcas;
- Suporte ao usuário (nível 2);
- Análise de dados a partir dos registros - levantamento de demandas e estudos possibilitando articulação para atuação 
conjunta;
2) Live Atendimento ao público para Oficiais de Promotorias/Módulo III - ePROMP e o registro de atendimento.
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