
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - INDICADORES E METAS PPA 2020-2023

2020 2021

Programa Iniciativa Objetivo Indicador Meta Resultado % de 
atendimento Meta Resultado % de 

atendimento

Gestão Institucional Gestão dos Serviços 
do Ministério Público

Manter, aperfeiçoar e ampliar a gestão institucional do 
Ministério Público para assegurar o atendimento de suas 
funções legais e constitucionais e a crescente demanda pela 
sua atuação junto à sociedade. Implementar estratégias de 
planejamento que subsidiem as decisões ministeriais e 
promovam a articulação entre a intervenção finalística, os 
processos de trabalho e a tecnologia da informação. Prover 
recursos necessários ao aprimoramento, gestão e 
manutenção no campo administrativo, financeiro, de 
planejamento, de capital humano, de comunicação e de 
infraestrutura física e tecnológica.

Atuação Ministerial 
Finalística Realizada

3.200.000 
* 3.412.283 106,60% 3.500.000 

* 3.778.305 107,95%

Gestão Institucional 

Gestão do Fundo 
Especial do Ministério 
Público do Estado do 
Paraná - FUEMP

Suprir o Ministério Público com os recursos orçamentários e 
financeiros necessários à modernização e  dinamização da 
estrutura administrativa, gerencial, física e tecnológica, por 
meio de aquisição de bens e serviços especificados nos 
programas e projetos institucionais. Proporcionar 
infraestrutura física e recursos materiais adequados, 
qualificação de membros e servidores, recursos de tecnologia 
da informação e de produção e comunicação de dados, 
visando assegurar a efetividade da atuação institucional na 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis.

Plano de Aplicação 
Anual do FUEMP 
Executado

70%
** 48,73% 69,60% 75%

** 51,05% 68,06%

Fonte da informação: DPG – Departamento de Planejamento e Gestão / SUBPLAN – Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional
Data da última atualização: 11/11/2022.
Responsável: Denise Ratmann Arruda Colin – Diretora DPG/SUBPLAN

* Atos do Ministério Público do Paraná praticados em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais de notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil, procedimento administrativo, 
procedimento investigatório criminal e inquéritos policiais, bem como atendimento ao público, seguindo metodologia de contagem por classes, assuntos e movimentos específicos a partir dos registros 
efetuados nos sistemas Projudi, SEEU, ePROMP e PRO-MP ao tempo de sua extração automatizada.

** % de execução da dotação orçamentária aprovada para o Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP no exercício.


