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INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Resolução dos Inquéritos 
Policiais instaurados até 
31/12/2008 

Apreciar os inquéritos 

policiais instaurados 

anteriormente a 

31/12/2008, oferecendo 

denúncias ou promovendo o 

arquivamento dos feitos, 

conferindo-lhes definitiva 

solução. 

 

 

 

          PRO-MP 

Numa primeira etapa, a se 

iniciar no mês de março de 

2015, será expedido ofício 

solicitando a remessa dos 

inquéritos policiais incluídos na 

meta, dos quais 50 % serão 

apreciados num prazo de 90 

(novena dias), oferecendo-se 

denúncias ou promovendo-se 

arquivamentos nas hipóteses 

em que for possível ou, ainda, 

requisitando-se a realização de 

diligências, as quais serão 

devidamente especificadas, 

fixando-se um prazo 

improrrogável de 30 (trinta) 

dias para cumprimento pela 

autoridade policial, a qual, ao 

término do prazo concedido, 

deverá providenciar novo 

encaminhamento dos autos. Já 

na segunda etapa, a ser 

iniciada em agosto de 2015, 

será expedido novo ofício 

solicitando a remessa dos 

inquéritos policiais 

remanescentes incluídos na 

meta, os quais serão 

apreciados num prazo de 90 

Início em março de 2015 e 

término em dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça da 

Comarca de Imbituva/PR 
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RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  
SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 

(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2015   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 15%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7   Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 7   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 8   Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 



  
(noventa) dias, adotando-se 

procedimento idêntico ao da 

primeira etapa. 

 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Ampliar ações de combate a criminalidade, intensificando o controle da atividade policial e contribuindo para a elucidação de fatos cujos inquéritos 

foram instaurados em data anterior à 31 de dezembro de 2008. 
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 

MP nas Comunidades 

Realizar atendimento ao 

público regionalizado nos 

Municípios de Ivaí e 

Guamiranga, os quais 

integram a Comarca de 

Imbituva.  

Número de Atendimentos 

Realizados 

1 - Viabilizar local para a 

realização dos 

atendimentos; 

2- Divulgar nos meios de 

comunicação do respectivo 

Município as datas dos 

atendimentos;  

3- Registrar as atividades no 

sistema PRO-MP 

Início em março de 2015 e 

término em dezembro de 

2015 

Promotor de Justiça da 

Comarca de Imbituva/PR 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e 

econômica, intensificando a interação entre Ministério Público e sociedade.  
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