
RESOLUÇÃO  Nº 0997 
 
 
Aprova o Plano Estratégico 2010-2018 e estabelece 
diretrizes funcionais e conceituais para o 
monitoramento da execução do planejamento 
institucional, nas dimensões estratégica, setorial e 
regional. 
 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas em lei, resolve estabelecer diretrizes 
funcionais e conceituais para o monitoramento da execução do planejamento 
institucional, nos seguintes termos: 
 
I – DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 
Art. 1º. O planejamento institucional, centrado na perspectiva estratégica, 
desdobra-se em planejamento setorial e planejamento regional.  
 
Art. 2º. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
Institucional – SUBPLAN – órgão central de planejamento instituído pela lei 
complementar estadual nº 122, de 28 de julho de 2008, com campo de atuação 
detalhado na resolução PGJ nº 2372, de 24 de novembro de 2008, é o principal 
coordenador técnico e supervisor das atividades de planejamento institucional 
e suas implicações em termos de gestão administrativa. 
 
Art. 3º. Na coordenação do planejamento institucional, a SUBPLAN contará 
com a colaboração do Comitê de Gestão Estratégica – CGE e dos órgãos e 
unidades administrativas listados no artigo 19, os quais passarão a incorporar 
as funções de planejamento em seu rol de atribuições, observadas as diretrizes 
e orientações emanadas da SUBPLAN. 
 
Parágrafo único. Cada coordenação de planejamento setorial deve contribuir 
para o planejamento estratégico com metas específicas, passíveis de 
mensuração.  
 
Art. 4º. Consoante artigo 75, II da Lei Complementar Estadual nº 85, de 17 de 
dezembro de 1999, os Centros de Apoio Operacional deverão colaborar com a 
SUBPLAN e o CGE na supervisão, coordenação, assessoramento e execução 
do planejamento institucional. 
 
Art. 5º. Na elaboração e nos ajustes dos planos institucionais, deverão ser 
considerados encaminhamentos provenientes dos Grupos de Estudos 
Regionais, da sociedade civil, explicitados em audiências ou consultas 
públicas, informações estatísticas, resultados de pesquisas de opinião pública, 
pesquisas acadêmicas, bem como os dados coligidos no “Banco de Idéias”. 



 
Parágrafo único. O “Banco de Idéias” é um canal de integração, disponível em 
página eletrônica a ser mantida pela SUBPLAN para que membros, servidores 
e população em geral possam sugerir atividades e projetos suscetíveis de 
contribuir para o concreto aperfeiçoamento da missão constitucional do 
Ministério Público. 
 
Art. 6º. Ao dar entrada, na Procuradoria-Geral de Justiça, planos institucionais 
e propostas isoladas de projetos, convênios e parcerias para aprovação, serão 
colhidas manifestações prévias da Subprocuradoria-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional – SUBPLAN – e da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos – SUBADM. 
 
Parágrafo único. Quando se reputar necessário, deverão ser também colhidas 
as manifestações do Centro de Apoio Operacional com afinidade temática e da 
Assessoria Jurídica para assuntos administrativos. 
 
II – DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
 
Art. 7º. O planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná 
rege-se pelos princípios da participação, coordenação, integração e 
continuidade. 
 
Art. 8º. O Plano Estratégico 2010-2018 para o Ministério Público do Estado do 
Paraná – Anexo II desta Resolução – elaborado com ampla participação de 
membros e servidores, sob supervisão da SUBPLAN e assessoramento técnico 
de consultoria especializada, consolida a política de desenvolvimento 
institucional de médio e longo prazo, nos termos preconizados na resolução nº 
25, de 03 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 
no Decreto Presidencial nº 2829, de 29 de outubro de 1998, e no Acórdão nº 
1603, de 13 de agosto de 2008, do Tribunal de Contas da União. 
 
Art. 9º. O plano estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná, para o 
período 2010-2018, construído com base na metodologia BSC (balanced 
scorecard), de Kaplan e Norton, contempla os seguintes objetivos 
institucionais: 
 
I - Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
 
II - Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica; 
 
III - Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais; 
 



IV - Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de 
controle da atividade policial; 
 
V - Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente; 
 
VI - Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis; 
 
VII - Defender o patrimônio público; 
 
VIII - Ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos; 
 
IX - Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial; 
 
X - Ampliar a regionalização da ação institucional; 
 
XI - Otimizar a intervenção processual; 
 
XII - Aprimorar estrutura organizacional, registro e a gestão de processos de 
trabalho; 
 
XIII - Intensificar a interação com a sociedade; 
 
XIV - Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e 
organizações sociais; 
 
XV - Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social; 
 
XVI - Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores; 
 
XVII - Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos 
humanos; 
 
XVIII - Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, 
Promotores e Servidores; 
 
XIX - Aprimorar os processos de comunicação interna; 
 
XX - Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação;  
 
XXI - Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e 
unidades administrativas; 
 
XXII - Gerir recursos financeiros de forma eficiente; 
 
XXIII - Aprimorar política de captação de recursos financeiros. 
 



Art. 10. Além dos objetivos institucionais descritos no artigo anterior, o plano 
estratégico 2010-2018, do Ministério Público do Estado do Paraná, é também 
estruturado em indicadores, metas e projetos, os quais serão objeto de 
permanente monitoramento pela SUBPLAN, que fornecerá os subsídios 
técnicos necessários para a atuação do Comitê de Gestão Estratégica (CGE). 
 
Art. 11. O Comitê de Gestão Estratégica tem por atribuições:  
 
I - monitorar o processo de gestão estratégica, tendo por base seus principais 
elementos analíticos (objetivos, indicadores, metas, projetos e ações 
estratégicas); 
 
II - emitir orientações e recomendações, aos diversos setores do Ministério 
Público do Estado do Paraná, para garantia do eficaz e harmônico 
desenvolvimento do plano estratégico; 
 
III - deliberar sobre aspectos relacionados ao cronograma e metodologia de 
execução dos projetos e ações estratégicas; 
 
IV - propor, aprovar ou autorizar ajustes em indicadores e metas estratégicas; 
 
V - propor, aprovar ou autorizar alterações, substituições ou encerramento de 
projetos e ações estratégicas; 
 
VI - aprovar e priorizar, em bases metodológicas predominantemente objetivas, 
a execução de novos projetos e ações estratégicas; 
 
VII - aprovar revisões do plano estratégico, a cada quatro anos. 
 
Art. 12. O Comitê de Gestão Estratégica terá a seguinte composição: 
 
I - Procurador-Geral de Justiça, que presidirá o Comitê, sendo substituído em 
sua ausência pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos; 
(Redação alterada pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)  
 
II - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
Institucional, que exercerá a Coordenação técnica e administrativa do Comitê; 
(Redação alterada pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)  
 
III - Representante indicado pelo Colégio dos Procuradores de Justiça; 
 
IV - Representante indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público; 
(Inciso incluído pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
V - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos; (Renumerado 
pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 



VI - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos; 
(Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
VII - Corregedor-Geral, sendo substituído, em sua ausência, pelo 
Subcorregedor-Geral de Justiça; (Redação alterada pela Resolução nº 
14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
VIII - Ouvidor-Geral; (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro 
de 2011) 
 
IX - Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
(Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
X - Diretor-Secretário da Procuradoria-Geral de Justiça; (Inciso incluído pela 
Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
XI - Membro do Ministério Público indicado pela Associação Paranaense do 
Ministério Público; (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro 
de 2011) 
 
XII - Servidor indicado pela Associação dos Servidores do Ministério Público do 
Paraná. (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atribuições, o Comitê contará 
com o suporte técnico e administrativo da SUBPLAN. (Redação alterada pela 
Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011) 
 
Art. 13. O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) elaborará seu regimento 
interno, observadas as disposições da presente Resolução. 
 
Art. 14. Os Coordenadores de Planejamento das unidades e setores listados 
no artigo 21 e os Gerentes de Projetos deverão manter permanente registro e 
controle dos indicadores, metas e projetos estratégicos sob sua 
responsabilidade, fornecendo à SUBPLAN e ao CGE, sempre que solicitados, 
informações e pareceres sobre a situação dos referidos itens. 
 
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e 
acompanhamento do plano estratégico, valendo-se preferencialmente de 
sistema informatizado de gerenciamento, a ser compartilhado com os 
Coordenadores de Planejamento e Gerentes de Projetos. 
 
Art. 15. A SUBPLAN apresentará ao Comitê de Gestão Estratégica, em sua 
primeira reunião do ano, relatório circunstanciado da execução do 
planejamento estratégico, inclusive em seu desdobramento setorial e regional. 
 
Parágrafo único. O relatório apresentado pela SUBPLAN e a ata da reunião do 
Comitê de Gestão Estratégica serão encaminhados ao Colégio de 



Procuradores de Justiça, para aprovação e, oportunamente, à Assembleia 
Legislativa do Estado, para conhecimento. 
 
Art. 16. O plano estratégico será revisto de quatro em quatro anos, com 
aprovação do Colégio de Procuradores.  
 
III – DO PLANEJAMENTO SETORIAL 
 
Art. 17. Entende-se por planejamento setorial o conjunto de atividades 
programadas para órgão ou unidade administrativa do Ministério Público do 
Estado do Paraná a ser executado durante cada exercício, representado por 
projetos e atividades funcionais, contemplando desdobramentos do plano 
estratégico. 
 
Art. 18. O plano setorial terá por escopo aspectos diretamente relacionados à 
atividade final do Ministério Público e às atividades instrumentais, de natureza 
técnica, de suporte administrativo ou operacional. 
 
Parágrafo único. O plano de ação contemplará, além das necessárias 
informações sobre a operacionalização dos projetos e ações estratégicas 
vinculados à unidade administrativa ou setor especializado, outros projetos e 
atividades funcionais considerados relevantes para a execução global da 
estratégia.  
 
Art. 19. Deverão apresentar planos setoriais de ação os seguintes órgãos e 
unidades administrativas: 
 
I - Assessoria de Imprensa; 
 
II - Assessoria de Segurança Institucional; 
 
III - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
 
IV - Centros de Apoio Operacional; 
 
V - Cerimonial;  
 
VI - Corregedoria-Geral do Ministério Público; 
 
VII - Núcleo de Pesquisa e Informação; 
 
VIII - Ouvidoria do Ministério Público; 
 
IX - Procuradorias de Justiça; 
 
X - Promotorias de Justiça; 
 



XI - Secretaria da Procuradoria-Geral; 
 
XII - Secretaria do Conselho Superior; 
 
XIII - Subprocuradorias-Gerais de Justiça. 
 
§ 1º. Nas Comarcas, unidades administrativas ou setores especializados onde 
atue mais de um Promotor, faculta-se, quando houver acordo, a apresentação, 
pelo respectivo Coordenador Administrativo, de plano setorial conjunto.  
 
§ 2º. Os planos setoriais das Subprocuradorias-Gerais de Justiça abrangerão o 
planejamento de suas unidades de assessoramento interno, de nível 
departamental e subdepartamental. 
 
§ 3º. Também deverão apresentar planos setoriais de ação os órgãos e 
unidades administrativas que venham a ser criadas em data posterior à 
presente resolução. (Parágrafo incluído pela Resolução nº 14/2011, de 06 de 
janeiro de 2011) 
 
Art. 20. A SUBPLAN apresentará, anualmente, as orientações gerais para a 
formulação dos planos setoriais de ação e se encarregará de sua consolidação 
e análise técnico-metodológica, velando por sua harmônica integração com o 
planejamento estratégico. 
 
Art. 21. Os Coordenadores de Planejamento das unidades referidas no artigo 
19 deverão manter permanente registro e controle dos projetos e atividades 
funcionais incluídas no plano de ação sob sua responsabilidade, fornecendo à 
SUBPLAN, sempre que solicitados, informações e pareceres sobre a situação 
dos referidos itens.  
 
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e 
acompanhamento dos planos setoriais de ação e seus desdobramentos, 
valendo-se, preferencialmente, de sistema informatizado de gerenciamento, a 
ser compartilhado pelos referidos Coordenadores de Planejamento e Gerentes 
de Projetos. 
 
Art. 22. Os Coordenadores de Planejamento e Gerentes de Projetos deverão 
realizar, com regularidade, reuniões de análise operacional, para avaliação dos 
andamentos dos projetos e atividades funcionais, sob sua responsabilidade, 
incluídos no plano setorial de ação.  
 
Art. 23. Na elaboração de seu planejamento setorial, as unidades 
administrativas referidas no artigo 19 deverão observar o disposto no artigo 5º. 
 
IV – DO PLANEJAMENTO REGIONAL 
 



Art. 24. Entende-se por planejamento regional o conjunto de atividades 
programadas pelo órgão ou unidade administrativa do Ministério Público do 
Estado do Paraná, localizadas em determinada base físico-territorial, a ser 
executado durante cada exercício, de forma a harmonizar o planejamento 
institucional com as especificidades próprias de uma das microrregiões do 
Estado do Paraná. 
 
§ 1º. No planejamento regional de atividades funcionais especializadas, de 
cunho instrumental ou finalístico, deverá ser utilizada, tanto quanto possível, a 
distribuição do Estado em microrregiões e mesorregiões, definida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e corroborada pelo Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, conforme 
Anexo I deste documento. 
 
§ 2º. No planejamento regional das atividades funcionais em matéria ambiental, 
as microrregiões do Estado poderão ser agrupadas em macrobacias 
hidrográficas. 
 
Art. 25. Um plano de ação regional pode constituir-se de diretrizes e metas 
regionais prioritárias, de desdobramentos de diretrizes e metas estaduais, que 
potencializem a execução dos planos setoriais de ação, ou de projetos 
regionais específicos, hipótese em que será executado segundo metodologia 
própria de gestão de projetos, com suporte da SUBPLAN. 
 
Art. 26. Salvo designação específica, o Coordenador de Planejamento 
Regional será o Promotor ou Coordenador Administrativo da Comarca sede da 
microrregião, que envidará esforços, junto aos demais membros e servidores 
lotados na microrregião, para a elaboração e apresentação de plano regional 
que congregue diretrizes e metas consensualmente definidas como prioritárias 
e cuja execução possa decorrer de um esforço integrado.  
 
§ 1º. Em Curitiba, a Coordenação de Planejamento Regional ficará a cargo do 
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
§ 2º. Para fins de Planejamento Regional, a microrregião de Floraí fica 
vinculada à Coordenação Regional de Planejamento da Comarca de Maringá.  
 
Art. 27. O Coordenador de Planejamento Regional deverá manter permanente 
registro e controle das diretrizes e alcance das metas sob sua 
responsabilidade, fornecendo à SUBPLAN, sempre que solicitado, informações 
e pareceres sobre o status da execução do plano. 
 
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e 
acompanhamento dos planos regionais de ação e seus desdobramentos, 
valendo-se, preferencialmente, de sistema informatizado de gerenciamento, a 
ser compartilhado pelo Coordenador do plano de ação regional. 
 



Art. 28. Na elaboração de seu plano de ação regional, deverá ser observado, 
no que for compatível, o disposto no artigo 5º.  
 
Art. 29. Caberá aos Centros de Apoio Operacional, em sua área de 
especialização, a supervisão e suporte técnicos na implementação dos planos 
regionais de ação, aprovados pelo Procurador Geral de Justiça. 
 
V – DOS ELEMENTOS CONCEITUAIS DO PLANEJAMENTO 
INSTITUCIONAL 
 
Art. 30. Serão considerados, no planejamento institucional do MPPR os 
seguintes elementos conceituais: 
 
Atividades funcionais: atividades incorporadas aos processos de trabalho dos 
órgãos e unidades administrativas, que eventualmente poderão 
instrumentalizar o alcance dos objetivos do planejamento institucional; 
 
Indicadores: unidades de mensuração dos resultados e esforços institucionais 
para o alcance dos objetivos; 
 
Mapa estratégico: representação gráfica dos objetivos estratégicos, 
organizados por temas e perspectivas; 
 
Metas: comprometimentos parciais e progressivos em relação a determinado 
indicador; 
 
Diretrizes: orientações e recomendações gerais para o alcance de 
determinado objetivo ou meta; 
 
Objetivos: horizontes fundamentais e prioritários de ação institucional; 
 
Plano estratégico: documento que consolida a política de desenvolvimento 
institucional de médio e longo prazo, contemplando objetivos, indicadores, 
metas, projetos e ações estratégicos;  
 
Plano regional de ação: documento anual, construído coletivamente pelas 
unidades administrativas agrupadas numa determinada microrregião do 
Estado, fundado em diretrizes e metas regionais prioritárias ou 
desdobramentos de diretrizes e metas estaduais, destinado a harmonizar o 
planejamento estratégico com especificidades próprias e prementes da 
microrregião; 
 
Plano setorial de ação: documento específico de determinada unidade 
administrativa ou setor especializado, constituído de um conjunto de projetos e 
atividades funcionais a serem desenvolvidos no prazo de um ano, 
contemplando desdobramentos do plano estratégico; 
 



Projetos: conjuntos estruturados de ações que objetivam alcançar um 
resultado inovador, com prazo delimitado, responsabilidade de execução 
definida, de grande especificidade, compatível com o planejamento 
institucional; 
 
Art. 31. Serão considerados, na referência à natureza da colaboração em 
equipes de planejamento e gestão, os seguintes elementos conceituais: 
 
I - Coordenador de planejamento: responsável pelas ações de planejamento 
em uma das unidades listadas no artigo 19; 
 
II - Gerente: responsável pela gestão e condução técnico-metodológica, projeto 
ou ação estratégica, e seu principal interlocutor e relator perante os demais 
órgãos de planejamento; 
 
III - Membro de equipe: encarregado por tarefas executivas relacionadas de 
um dado projeto ou ação. 
 
IV - Patrocinador: principal responsável pela viabilidade político-administrativa 
dos projetos e ações; 
 
Parágrafo único. Os Coordenadores de Planejamento, sob orientação da 
SUBPLAN, empreenderão o acompanhamento e análise preliminar de 
indicadores e metas específicas.  
 
VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 32. A SUBPLAN poderá levar à consideração do Comitê de Gestão 
Estratégica as relevantes sugestões e encaminhamentos, registradas nos 
canais referidos no artigo 5º supra, que já não estejam associadas, ainda que 
com execução diferida, aos planos institucionais já em vigor. 
 
Art. 33. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
Institucional, com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e 
cooperação com outros órgãos e instituições, públicas e privadas, promoverá 
ações de capacitação técnica e de sensibilização acerca de planejamento, 
gestão estratégica, desenvolvimento organizacional, gestão de pessoas, de 
processos, de projetos e de informações.  
 
Art. 34. A Assessoria de Imprensa poderá, em conjunto com a SUBPLAN, 
desenvolver e implementar, com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, 
múltiplas ações para eficaz comunicação da estratégia e difusão de sua 
implementação. 
 
Art. 35. Os Coordenadores de Planejamento das unidades e setores listados 
no artigo 19 e os Gerentes de Projetos poderão designar Servidor para as 
funções de “Auxiliar de Planejamento Setorial”, o qual, sem prejuízo de suas 



atribuições regulares, será responsável pelo apoio operacional às atividades de 
planejamento. 
 
Art. 36. Ao menos uma vez por ano, em data próxima a 14 de dezembro, Dia 
Nacional do Ministério Público, a SUBPLAN, Procuradorias e Promotorias de 
Justiça e Centros de Apoio Operacional deverão intensificar ações, 
preferencialmente sob a modalidade de audiências ou consultas públicas, no 
sentido de fomentar a colaboração da sociedade civil no fornecimento de 
subsídios relevantes para as ações de planejamento institucional. 
 
Art. 37. A SUBPLAN apresentará, anualmente, as orientações gerais para a 
formulação do plano regional de ação e se encarregará da consolidação e 
análise técnico-metodológica dos planos de ação, velando por sua harmônica 
integração ao planejamento estratégico.  
 
Art. 38. A SUBPLAN fixará o cronograma de apresentação dos planos setoriais 
e regionais de ação, de forma a compatibilizar o planejamento institucional à 
programação orçamentária e financeira do Ministério Público do Estado do 
Paraná. 
 
Art. 39. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
Institucional, detalhará, em portarias específicas, cronogramas, formas e 
procedimentos relacionados à execução da presente Resolução.  
 
Art. 40. O Procurador-Geral de Justiça apresentará, até trinta dias após a 
posse, o Plano Bianual de atividades do Ministério Público e dará publicidade 
das prioridades institucionais (artigo 19, III da Lei Complementar Estadual nº 
85, de 27 de dezembro de 1999). 
 
Art. 41. O Procurador-Geral de Justiça submeterá ao Colégio de Procuradores 
o plano anual de atuação do Ministério Público, contendo diretrizes, objetivos e 
metas prioritárias (artigo 19, XL da Lei Complementar Estadual nº 85, de 17 de 
dezembro de 1999). 
 
Art. 42. Na elaboração e execução do Plano Plurianual, as ações finalísticas do 
Ministério Público do Estado do Paraná deverão estar atreladas a seu Plano 
Estratégico (artigo 1º do Decreto Presidencial nº 2829, de 29 de outubro de 
1998). 
 
Parágrafo único. Entende-se por ação finalística aquela que proporciona bem 
ou serviço para atendimento direto a demandas da sociedade, compatível com 
as atribuições constitucionais do Ministério Público.  
 
Art. 43. As Leis de Diretrizes Orçamentárias conterão, para o exercício a que 
se referem e dentre os programas do Plano Plurianual, as prioridades que 
deverão ser contempladas na Lei Orçamentária Anual correspondente (artigo 
10 do Decreto Presidencial nº 2829, de 29 de outubro de 1998). 



 
Curitiba, 27 de abril de 2010. 

 
 
 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
Procurador-Geral de Justiça



ANEXO I 
 

Relação das microrregiões geográficas por comarcas, entrâncias, municípios e mesorregiões 
          
Microrregião Comarca/Foro Regional Entrância Municípios Mesorregião 

Apucarana 

Cambira Apucarana  Intermediária 

Novo Itacolomi 

Arapongas 
Arapongas Intermediária 

Sabáudia 

Jandaia do Sul 

Bom Sucesso 

Kaloré 

Marumbi 

Jandaia do Sul Inicial 

São Pedro do Ivaí 

Marilândia do Sul 

Califórnia 

Mauá da Serra 

Apucarana 

Marilândia do Sul Inicial 

Rio Bom 

Norte Central 
Paranaense 

Assaí 

Nova América da Colina Assaí Intermediária 

São Sebastião da Amoreira 

São Jerônimo da Serra 

Nova Santa Bárbara São Jerônimo da Serra Inicial 

Santa Cecília do Pavão 

Uraí  

Jataizinho 

Assaí 

Uraí  Inicial 

Rancho Alegre 

Norte 
Pioneiro 

Paranaense 

Astorga 
Astorga Intermediária 

Iguaraçu 

Centenário do Sul 

Cafeara Centenário do Sul Inicial 

Lupionópolis 

Colorado 

Itaguajé 

Santa Inês 
Colorado Intermediária 

Santo Inácio 

Jaguapitã 
Jaguapitã Inicial 

Guaraci 

Santa Fé 

Ângulo 

Flórida 

Lobato 

Munhoz de Melo 

Astorga 

Santa Fé (*) Inicial 

Nossa Senhora das Graças 

Norte Central 
Paranaense 



 

Barbosa Ferraz 
Barbosa Ferraz Inicial 

Corumbataí do Sul 

Campo Mourão 

Farol 

Janiópolis 
Campo Mourão Intermediária 

Luiziana 

Engenheiro Beltrão 

Fênix Engenheiro Beltrão Inicial 

Quinta do Sol 

Iretama 
Iretama Inicial 

Roncador 

Mamborê 
Mamborê Inicial 

Boa Esperança 

Peabiru 
Peabiru Intermediária 

Araruna 

Campo 
Mourão 

Terra Boa Inicial Terra Boa 

Centro-
Ocidental 

Paranaense 

Capanema 

Bela Vista da Caroba 

Pérola d'Oeste 
Capanema Intermediária 

Planalto 

Realeza 

Ampére 

Capanema 

Realeza Inicial 

Santa Izabel do Oeste 

Sudoeste 
Paranaense 

Capitão Leônidas Marques 

Boa Vista da Aparecida 
Capitão Leônidas 

Marques 
Inicial 

Santa Lúcia 

Cascavel 

Lindoeste Cascavel Final 

Santa Tereza do Oeste 

Catanduvas 

Ibema Catanduvas Inicial 

Três Barras do Paraná 

Corbélia 

Anahy 

Braganey 

Cafelândia 

Corbélia Inicial 

Iguatu 

Guaraniaçu 

Campo Bonito 

Cascavel 

Guaraniaçu Inicial 

Diamante do Sul 

Oeste 
Paranaense 

Cerro Azul 
Cerro Azul Cerro Azul Inicial 

Doutor Ulysses 
Metropolitana 
de Curitiba 



 

Cianorte 

Indianópolis 
Japurá 

Jussara 
São Manoel do Paraná 

Cianorte Intermediária 

São Tomé 

Cidade Gaúcha 
Guaporema 

Nova Olímpia 
Rondon 

Cianorte 

Cidade Gaúcha Inicial 

Tapira 

Noroeste 
Paranaense 

Andirá 
Barra do Jacaré Andirá Intermediária 

Itambaracá 
Bandeirantes 

Bandeirantes Intermediária 
Santa Amélia  
Congonhinhas  

Congonhinhas  Inicial 
Santo Antônio do Paraíso 

Cornélio Procópio 
Leópolis Cornélio Procópio Intermediária 

Sertaneja 
Nova Fátima Inicial Nova Fátima 

Ribeirão do Pinhal 

Abatiá Ribeirão do Pinhal Inicial 

Jundiaí do Sul 

Cornélio 
Procópio 

Santa Mariana Inicial Santa Mariana 

Norte 
Pioneiro 

Paranaense 

Almirante Tamandaré 
Almirante Tamandaré Final 

Campo Magro 
Araucária Final Araucária 

Bocaiúva do Sul 

Tunas do Paraná Bocaiúva do Sul Inicial 

Adrianópolis 

Campina Grande do Sul Campina Grande do 
Sul 

Final 
Quatro Barras 

Campo Largo 
Campo Largo Final 

Balsa Nova 
Colombo Final Colombo 

Curitiba Final Curitiba 
Fazenda Rio Grande 

Agudos do Sul Fazenda Rio Grande Final 

Mandirituba 

Pinhais Final Pinhais 

Piraquara Final Piraquara 
Rio Branco do Sul 

Rio Branco do Sul Intermediária 
Itaperuçu 
São José dos Pinhais 

Curitiba 

São José dos Pinhais Final 
Tijucas do Sul 

Metropolitana 
de Curitiba 



 

Faxinal 

Borrazópolis Faxinal Faxinal Inicial 

Cruzmaltina 

Norte Central 
Paranaense 

Foz do Iguaçu 
Foz do Iguaçu Final 

Santa Terezinha de Itaipu 

Matelândia 

Céu Azul  

Diamante d'Oeste 

Ramilândia  

Matelândia Intermediária 

Vera Cruz do Oeste   

Medianeira 

Missal Medianeira Intermediária 

Serranópolis do Iguaçu 

São Miguel do Iguaçu 

Foz do 
Iguaçu 

São Miguel do Iguaçu Inicial 
Itaipulândia 

Oeste 
Paranaense 

Barracão 

Bom Jesus do Sul 

Flor da Serra do Sul 

Manfrinópolis 

Barracão Inicial 

Salgado Filho 

Dois Vizinhos 

Boa Esperança do Iguaçu 

Cruzeiro do Iguaçu 

São Jorge d'Oeste 

Dois Vizinhos Intermediária 

Verê 

Francisco Beltrão 

Enéas Marques 

Marmeleiro 
Francisco Beltrão Intermediária 

Renascença 

Salto do Lontra 

Nova Esperança do Sudoeste Salto do Lontra Inicial 

Nova Prata do Iguaçu 

Santo Antônio do Sudoeste 

Pinhal de São Bento 

Francisco 
Beltrão 

Santo Antônio do 
Sudoeste 

Intermediária 

Pranchita   

Sudoeste 
Paranaense 

Campina da Lagoa 

Altamira do Paraná Campina da Lagoa Inicial 

Nova Cantu 

Goioerê 

Moreira Sales 

Quarto Centenário 
Goioerê Intermediária 

Rancho Alegre d'Oeste 

Ubiratã 

Goioerê 

Ubiratã Inicial 
Juranda 

Centro-
Ocidental 

Paranaense 



 

Cantagalo 

Goioxim Cantagalo Inicial 

Virmond 

Guarapuava 

Campina do Simão 

Candói 

Foz do Jordão 

Guarapuava Final 

Turvo 

Laranjeiras do Sul 

Marquinho  

Nova Laranjeiras 

Rio Bonito do Iguaçu 

Laranjeiras do Sul Intermediária 

Porto Barreiro 

Pinhão 
Pinhão Inicial 

Reserva do Iguaçu 

Quedas do Iguaçu 

Guarapuava 

Quedas do Iguaçu Intermediária 
Espigão Alto do Iguaçu 

Centro-Sul 
Paranaense 

Curiúva 

Figueira Curiúva Inicial 

Sapopema 

Ibaiti 

Conselheiro Mairinck 

Ibaiti 

Ibaiti Intermediária 

Japira 

Norte 
Pioneiro 

Paranaense 

Irati 
Irati Intermediária 

Inácio Martins 

Mallet 
Mallet Inicial 

Paulo Frontin 

Rebouças 

Irati 

Rebouças Inicial 
Rio Azul 

Sudeste 
Paranaense 

Cândido de Abreu  Inicial Cândido de Abreu  

Grandes Rios 

Rio Branco do Ivaí Grandes Rios Inicial 

Rosário do Ivaí 

Ivaiporã 

Arapuã 

Ariranha do Ivaí 

Jardim Alegre 

Ivaiporã Intermediária 

Lidianópolis 

Manoel Ribas 
Manoel Ribas Inicial 

Nova Tebas 

São João do Ivaí 

Godoy Moreira 

Ivaiporã 

São João do Ivaí Inicial 

Lunardelli 

Norte Central 
Paranaense 



 

Cambará Inicial Cambará 

Jacarezinho Intermediária Jacarezinho 

Ribeirão Claro Inicial Ribeirão Claro Jacarezinho 

Santo Antônio da 
Platina 

Intermediária Santo Antônio da Platina 

Norte 
Pioneiro 

Paranaense 

Arapoti Inicial Arapoti 

Jaguariaíva Inicial Jaguariaíva 

Piraí do Sul Inicial Piraí do Sul 
Jaguariaíva 

Sengés Inicial Sengés 

Centro-
Oriental 

Paranaense 

Lapa 
Lapa Lapa Intermediária 

Contenda 

Metropolitana 
de Curitiba 

Cambé Intermediária Cambé 

Ibiporã Intermediária Ibiporã 

Londrina 
Londrina Final 

Tamarana 

Rolândia 

Londrina 

Rolândia Intermediária 
Pitangueiras 

Norte Central 
Paranaense 

Mandaguaçu 

Ourizona Mandaguaçu Inicial 

São Jorge do Ivaí 

Mandaguari Inicial Mandaguari 

Marialva 
Marialva Intermediária 

Itambé 

Maringá 

Doutor Camargo 

Floresta 

Ivatuba 

Maringá Final 

Paiçandu 

Nova Esperança 

Atalaia 

Floraí 

Presidente Castelo Branco 

Nova Esperança Intermediária 

Uniflor 

Maringá 

Sarandi  Intermediária Sarandi  

Norte Central 
Paranaense 

Clevelândia 
Clevelândia Inicial 

Mariópolis 

Mangueirinha 
Mangueirinha Inicial 

Honório Serpa 

Palmas 

Palmas 

Palmas Intermediária 
Coronel Domingos Soares 

Centro-Sul 
Paranaense 



 

Antonina 
Antonina Inicial 

Guaraqueçaba 
Guaratuba Intermediária Guaratuba 

Matinhos 
Matinhos Intermediária 

Pontal do Paraná 

Morretes Inicial Morretes 

Paranaguá 

Paranaguá Intermediária Paranaguá 

Metropolitana 
de Curitiba 

Alto Paraná 

Santo Antonio do Caiuá Alto Paraná Inicial 

São João do Caiuá 

Loanda 

Porto Rico 
Querência do Norte 

Santa Cruz de Monte Castelo 

Loanda Intermediária 

São Pedro do Paraná 

Nova Londrina 
Diamante do Norte 

Itaúna do Sul 
Nova Londrina Inicial 

Marilena 
Paraíso do Norte 

Mirador Paraíso do Norte Inicial 

São Carlos do Ivaí 

Paranacity 

Cruzeiro do Sul 
Inajá 

Jardim Olinda 

Paranacity Inicial 

Paranapoema 

Paranavaí 
Amaporã 

Nova Aliança do Ivaí 
Paranavaí Intermediária 

Tamboara 
Santa Isabel do Ivaí  

Planaltina do Paraná Santa Isabel do Ivaí  Inicial 

Santa Mônica 

Terra Rica 

Paranavaí 

Terra Rica Inicial 
Guairaçá 

Noroeste 
Paranaense 

Chopinzinho 

São João 
Saudade do Iguaçu 

Chopinzinho Intermediária 

Sulina 
Coronel Vivida Inicial Coronel Vivida 

Pato Branco 

Bom Sucesso do Sul    
Itapejara d'Oeste 

Pato Branco 

Pato Branco Intermediária 

Vitorino 

Sudoeste 
Paranaense 



 

Palmital 
Palmital Inicial 

Laranjal 

Pitanga 

Boa Ventura de São Roque 

Mato Rico 

Pitanga 

Pitanga Intermediária 

Santa Maria do Oeste 

Centro-Sul 
Paranaense 

Castro 
Castro Intermediária 

Carambeí 

Palmeira 
Palmeira Inicial 

Porto Amazonas 

Ponta Grossa 

Ponta Grossa Final Ponta Grossa 

Centro-
Oriental 

Paranaense 

Bela Vista do Paraíso 
Bela Vista do Paraíso Intermediária 

Alvorada do Sul 

Porecatu 

Florestópolis 

Miraselva 
Porecatu Intermediária 

Prado Ferreira 

Primeiro de Maio Inicial Primeiro de Maio 

Porecatu 

Sertanópolis Inicial Sertanópolis 

Norte Central 
Paranaense 

Imbituva 

Guamiranga Imbituva Inicial 

Ivaí 

Ipiranga Inicial Ipiranga 

Prudentópolis  Inicial Prudentópolis 

Teixeira Soares 

Prudentópolis 

Teixeira Soares Inicial 
Fernandes Pinheiro 

Sudeste 
Paranaense 

Rio Negro 

Campo do Tenente 

Piên 
Rio Negro Rio Negro Intermediária 

Quitandinha 

Metropolitana 
de Curitiba 

São João do Triunfo Inicial São João do Triunfo 

São Mateus do Sul 
São Mateus 

do Sul São Mateus do Sul Intermediária 
Antônio Olinto 

Sudeste 
Paranaense 

Ortigueira Inicial Ortigueira 

Reserva Inicial Reserva 

Telêmaco Borba 
Telêmaco Borba Intermediária 

Imbaú 

Tibagi  

Telêmaco 
Borba 

Tibagi  Inicial 
Ventania 

Centro-
Oriental 

Paranaense 



 

Assis Chateaubriand 
Assis Chateaubriand Intermediária 

Tupãssi 

Formosa do Oeste 

Iracema do Oeste 

Jesuítas 
Formosa do Oeste Inicial 

Nova Aurora 

Guaíra Intermediária Guaíra 

Marechal Cândido Rondon 

Entre Rios do Oeste 

Mercedes 

Nova Santa Rosa 

Pato Bragado 

Marechal Cândido 
Rondon 

Intermediária 

Quatro Pontes 

Palotina 
Palotina Intermediária 

Maripá 

Santa Helena 
Santa Helena Inicial 

São José das Palmeiras 

Terra Roxa Inicial Terra Roxa 

Toledo 

Ouro Verde do Oeste 

Toledo 

Toledo Intermediária 

São Pedro do Iguaçu 

Oeste 
Paranaense 

Alto Piquiri 
Alto Piquiri Inicial 

Brasilândia do Sul 

Altônia 
Altônia Inicial 

São Jorge do Patrocínio 

Cruzeiro do Oeste 

Mariluz 

Tapejara 
Cruzeiro do Oeste Intermediária 

Tuneiras do Oeste 

Icaraíma 
Icaraíma Inicial 

Ivaté 

Iporã 

Cafezal do Sul Iporã   Inicial 

Francisco Alves 

Pérola 
Pérola Inicial 

Esperança Nova 

Umuarama 

Douradina 

Maria Helena 
Umuarama Intermediária 

Perobal 

Xambrê 

Umuarama 

Xambrê Inicial 
Alto Paraíso 

Noroeste 
Paranaense 



 

União da Vitória 

Bituruna 

Cruz Machado 

General Carneiro 

Paula Freitas 

União da 
Vitória 

União da Vitória Intermediária 

Porto Vitória 

Sudeste 
Paranaense 

Carlópolis Inicial Carlópolis 

Joaquim Távora 

Guapirama Joaquim Távora Inicial 

Quatiguá 

Siqueira Campos 
Siqueira Campos Inicial 

Salto do Itararé 

Tomazina 

Jaboti Tomazina Inicial 

Pinhalão 

Wenceslau Braz 

Santana do Itararé 

Wenceslau 
Braz 

Wenceslau Braz Intermediária 

São José da Boa Vista 

Norte 
Pioneiro 

Paranaense 

          

(*) Comarca de entrância inicial criada pela Lei Estadual n.º 16.029, de 19 de dezembro de 2008, 
porém não homologado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça-PR. 
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MISSÃO 
 

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis,  
contribuindo para a construção de uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária. 

 
 

VISÃO 
 

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica,  
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
 

VALORES 
 

Credibilidade 
Independência 

Ética 
Legitimidade política e social 

Efetividade 
Transparência 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

(1) SER RECONHECIDO COMO INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO  
E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS 

 
 
Destacar-se, sob a perspectiva externa, pelo exemplar cumprimento de sua missão constitucional de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da CF), tendo por norte os fundamentos e objetivos da República (artigos 1º e 3º da CF).  
 
 
INDICADOR 
 

META 1 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento  
 
Reconhecimento Externo 
Índice de reconhecimento público obtido com a realização regular de pesquisas de opinião pública, orientada por critérios científicos e metodológicos 
universalmente aceitos. 
 
(∑ das respostas satisfatórias / total de respostas) x 100 

 
 

60% 70% 80% 
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PERSPECTIVA - IMPACTO SOCIAL 
Eixo estratégico: Ordem Jurídica e Cidadania 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
   
 
(2) Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. 
Assegurar que pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica (idosos, pessoas portadoras de deficiência, indígenas e integrantes de comunidades tradicionais, 
consumidores, pessoas custodiadas em estabelecimentos penais, vítimas de crimes ou infortúnios de interesse social, etc.) sejam amparadas em seus direitos, notadamente pelas redes de proteção, cuja 
implementação ou regular funcionamento tenham sido provocados pela atuação do Ministério Público. 
 
(3) Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais 
Intensificar as ações em prol da cidadania e da dignidade humana, cumprindo o Ministério Público seu papel de colaborar na melhoria das condições de vida da sociedade, da superação das 
desigualdades sociais, da efetiva observância dos direitos fundamentais e da consolidação dos valores do estado democrático de direito. Para tanto, o MP há de voltar-se para a defesa dos interesses 
difusos e coletivos, do regime democrático e da promoção e implementação de políticas públicas de interesse social, em especial as relacionadas à educação, saúde, lazer, habitação e urbanismo, 
segurança pública, assistência social, segurança alimentar e nutricional. 
 
(4) Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da atividade policial 
Intensificar o combate às macroestruturas voltadas à atividade criminal, considerada a multiplicidade de seus efeitos individuais e coletivos e o comprometimento do poder político e econômico. Consolidar 
metodologia de controle externo da atividade policial, buscando máxima eficácia e objetividade. 
 
(5) Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 
Promover e fiscalizar a observância de políticas e práticas, por parte da família, da sociedade e do Estado, que garantam à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
(6) Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 
Assegurar que todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida, a ser defendido e preservado para as presentes e futuras gerações, em colaboração com 
a sociedade e outras instituições. 
 
(7) Defender o patrimônio público 
Exercer (sem prejuízo da atuação de outros órgãos de controle e da fiscalização da própria sociedade civil) a defesa do patrimônio público, intensificando esforços no combate à improbidade 
administrativa e à sonegação fiscal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
(2) DEFENDER INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS E HOMOGÊNEOS DE PESSOAS OU GRUPOS EM SITUAÇÃO DE  

VULNERABILIDADE FAMILIAR, SOCIAL E ECONÔMICA 
 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 2 
2010 2011 2012 

Área: Execução penal 
Dignidade humana nos estabelecimentos penais 
Realizar avaliações (eventualmente subsidiadas por outras instituições como Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Pastoral Carcerária, entidades 
de defesa de direitos humanos, etc), acerca dos requisitos mínimos exigidos de cada estabelecimento penal para sua conformação com a dignidade 
da pessoa humana, de forma a nortear interlocuções com os setores governamentais e de interesse público e a adoção de medidas extrajudiciais e 
judiciais visando à progressiva melhoria do sistema prisional do Estado. Registre-se que a Lei 7210/84 (Lei de Execuções Penais), em seu título IV, 
considera estabelecimentos penais as penitenciárias, as colônias agrícolas, industriais e similares, as casas de albergado, os centros de 
observação, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e as cadeias públicas. 
 
(∑ de estabelecimentos penais com avaliação favorável / número de estabelecimentos penais existentes) x 100 
 

10% 
 

20% 
 

30% 

META 3 
2010 2011 2012 

Área: Direitos do idoso 
Existência de rede de atendimento à pessoa idosa 
Cômputo dos municípios avaliados pelo MP capazes de assegurar eficaz rede de proteção a direitos dos idosos.  Políticas e práticas dos entes 
governamentais (por exemplo, qualidade da rede de asilos, existência de formas alternativas ao asilamento, tratamento diferenciado do idoso 
quando vítima de crime, número decrescente de idosos em abrigos como primeira evidência de maior reinserção familiar) comporiam um rol de 
quesitos a serem aferidos pelo respectivo Centro de Apoio (CAOP) como parâmetros para a avaliação. 
 
(∑ de municípios com rede de atendimento a pessoa idosa satisfatória / total de municípios) x 100 
 

10% 20% 30% 

META 4 
2010 2011 2012 

Área: Direitos da pessoa portadora de deficiência 
Intervenções exitosas de garantia de plena integração social a pessoas portadoras de deficiência 
Número de intervenções exitosas de garantia de plena integração social à pessoa portadora de deficiência. 
 
(∑ das intervenções do MP exitosas / total de intervenções realizadas no último triênio) x 100 
 

10% 20% 30% 

META 5 

2010 2011 2012 

Área: Direitos constitucionais 
Qualidade da rede de proteção das comunidades tradicionais 
Cômputo das comunidades tradicionais (por exemplo, indígenas e quilombolas), classificadas pelo MP, que contam com eficaz rede de proteção a 
direitos sociais (educação, saúde, tradições culturais, direito à terra, autossustentabilidade etc.). Políticas e práticas dos entes governamentais e de 
outros segmentos da sociedade civil comporiam um rol de quesitos a serem aferidos pelo respectivo CAOP como parâmetros para a certificação de 
qualidade. 
 
(∑ de comunidades atendidas pela rede de proteção classificada pelo MP/ total de comunidades tradicionais no Estado) x 100 
 

10% 20% 30% 
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META 6 

2010 2011 2012 

Área: Promotorias das comunidades  
Reconhecimentos de paternidade 
Cômputo do número de reconhecimentos de paternidade em decorrência da intervenção administrativa do Ministério Público. 
 
(∑ do número de reconhecimentos espontâneos de paternidade a partir da intervenção administrativa do MP /  ∑ das averiguações oficiosas com 
indicação do nome do suposto pai + ∑ das procuras espontâneas com indicação do nome do suposto pai) x 100 
 

46% 47% 48% 

META 7 
2010 2011 2012 

Área: Direito do consumidor 
Ampliação e aperfeiçoamento da Rede de Proteção ao Consumidor 
Número de intervenções do MP que garantam ampliação e aperfeiçoamento da rede de proteção ao consumidor, notadamente do número de 
PROCONs em todo o Estado 
 
(∑ de PROCONs e órgãos de defesa do consumidor criados a partir da intervenção do MP/ total de órgãos criados) x 100 
 

45% 46% 47% 

 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Direito do consumidor  
CRIAÇÃO DE PROCONS 
O projeto pretende fomentar a criação de PROCONS municipais em cidades com mais de 20 (vinte) mil habitantes, com infraestrutura adequada para atendimento da população.  
 

Área: Execução penal   
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS PARANAENSES ÀS NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
O projeto pretende avaliar os estabelecimentos penais a partir de critérios previamente definidos, verificando sua conformidade com as diretrizes nacionais e internacionais fixadas para estes 
estabelecimentos, construindo coletivamente as medidas cabíveis para saneamento de possível desconformidade.  

 
Áreas: Direitos do idoso 

DIREITOS DO IDOSO – MODALIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DO IDOSO, IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
O objetivo do projeto é eliminar a segregação da população idosa em verdadeiros depósitos desumanos, sem qualquer atividade, manutenção ou resgate de vínculos familiares, representados por asilos 
ilegalmente mantidos, tendo por pressuposto que o abrigo em instituição de longa permanência (ILPIs) deve ser exceção.  Assim, se por um lado pretende-se a instituição de formas alternativas ao 
asilamento, por outro as ILPIs existentes devem estar perfeitamente adequadas aos requisitos legais. Busca-se fundamentalmente intervir para a criação de formas alternativas ao asilamento em todo o 
Estado ( compreendendo Casas-Lares Centros -Dia, Centros de Convivência, Condomínios da Terceira Idade etc, conforme Estatuto do Idoso), respeitadas as necessidades de cada Município.  

Área: Direitos da pessoa portadora de deficiência 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA  
Desencadear ação integrada do MPPR nas áreas mais significativas de responsabilidade pela oferta de políticas públicas, segundo especificação legal, em todo o Estado do Paraná. Adoção do princípio 
da acessibilidade como pressuposto para garantia dos direitos fundamentais, com foco na promoção de políticas de educação inclusiva, trabalho inclusivo e protegido e saúde especializada, além da 
exclusão do preconceito.  

Área: Direito à saúde 
ATENÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS 
Fomentar a criação e implementação de políticas e práticas de amparo e assistência a dependentes químicos, especialmente no que tange às chamadas drogas ilícitas.  

 
 



GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ – GEMPAR 2018 
 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional – SUBPLAN/MPPR  

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

(3) DEFENDER INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, DEFENDER O REGIME DEMOCRÁTICO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CONSTITUCIONAIS 
 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 8 
2010 2011 2012 

Área: Direito do consumidor 
Eficiência na prestação de serviços que importem em relação de consumo 
Número de intervenções exitosas do MP visando à prestação de serviços (públicos ou privados) seguros, adequados, eficientes, essenciais, 
contínuos, que importem em relação de consumo, notadamente na correção de ofertas publicitárias enganosas e abusivas e na defesa da qualidade 
dos sistemas municipais de vigilância sanitária. 
 
{(N = A + B)/ total de intervenções realizadas no triênio} x 100; 
 N = ∑ de intervenções exitosas;  
 A = ∑ das intervenções exitosas de correção de ofertas publicitárias enganosas e abusivas;  
 B =  ∑ das intervenções exitosas na qualidade da vigilância sanitário em matéria de defesa do consumidor. 

 

10% 20% 30% 

META 9 
2010 2011 2012 

Área: Direito do consumidor 
Indução de regularização de desmembramentos e loteamentos habitacionais 
Número de loteamentos e desmembramentos habitacionais (por município) regularizados a partir de intervenção do MP. 
 
(∑ de áreas regularizadas a partir da intervenção do MP / Total de intervenções do MP voltados à regularização dos loteamentos no triênio) x 100 

 
10% 20% 30% 

META 10 
2010 2011 2012 

Área: Direitos constitucionais 
Implementação de CRAS e CREAS nos municípios 
Grau de implementação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e/ou  CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social), conforme Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 
(∑ de municípios com CRAS (e/ou) CREAS implementados  a partir da intervenção do MP / total de municípios) x 100 

 

40% 50% 60% 

META 11 
2010 2011 2012 

Área: Direitos constitucionais 
Melhoria do IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 
Cômputo dos municípios que aperfeiçoaram seu IGD a partir da intervenção do MP. A melhoria do IGD representa o desempenho municipal no 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, resultando na ampliação do recebimento de recursos financeiros repassados 
pela esfera federal. 
 
(∑ de municípios abaixo do IGD crítico (menor que 0,8) / total de municípios) x 100 

 
 

50% 20% 10% 
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META 12 
2010 2011 2012 

Área: Direitos constitucionais 
Intervenções do MP na regularização de áreas habitacionais urbanas e rurais 
Número de Intervenções exitosas objetivando a regularização de áreas urbanas e rurais (exceto loteamentos) de cunho habitacional. 
 
N= A+B 
N = total de intervenções exitosas;  
A =  ∑ Intervenções para a regularização de áreas urbanas e rurais;  
B= ∑ Intervenções que resultaram em programas habitacionais de interesse social 
 

5 7 10 

META 13 
2010 2011 2012 

Área: Direito à educação 
Compatibilização dos orçamentos às políticas públicas constitucionais na área da educação 
Cômputo das intervenções do MP (judiciais e extrajudiciais) objetivando que os poderes públicos compatibilizem suas propostas orçamentárias ou 
sua execução, com as exigências da implementação e efetivação das políticas constitucionais na área da educação. 
 
(∑ de intervenções exitosas  do MP para ajustes de orçamentos municipais e estadual na área da educação/ total de intervenções propostas) x 100  
 

60% 70% 80% 

META 14 

2010 2011 2012 

Área: Direito à educação 
Ampliação de vagas de turnos integrais na educação 
Cômputo da ampliação de vagas de turno integral a partir da intervenção do MP. 
 
(∑ de vagas com turno integral criadas a partir da intervenção do MP/ total de vagas com turno integral criadas no ano) x 100 
 

10% 20% 30% 

META 15 

2010 2011 2012 

Área: Direito à educação 
Ampliação de vagas na educação infantil 
Cômputo da ampliação de vagas da educação infantil criadas a partir da intervenção do MP. 
 
(∑ de vagas da educação infantil criadas a partir da intervenção do MP/ total de vagas criadas no ano) x 100 
 

10% 20% 30% 

META 16 
2010 2011 2012 

Área: Fundações e entidade do terceiro setor 
Controle financeiro e patrimonial das fundações privadas e demais entidades do terceiro setor de interesse social 
 
Volume de recursos financeiros redirecionados para seus legítimos fins, a partir da atuação do Ministério Público, na fiscalização das fundações 
privadas e demais entidades do terceiro setor de interesse social. Será contabilizado o valor financeiro a partir do ato de desaprovação ou no Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto. 
 
∑ dos valores financeiros redirecionados 
 

R$ 100 mil R$ 200 mil  R$ 300 mil 

META 17 
2010 2011 2012 

Área: Fundações e entidades do terceiro setor 
Controle finalístico das fundações e entidades  de interesse social 
Cômputo das fundações privadas e demais entidades do terceiro setor de interesse social, fiscalizadas pelo MP, no tocante ao cumprimento de suas 
finalidades estatutárias. 
 
(∑ de ações de controle finalístico realizadas pelo MP/ total de fundações e entidades da amostra) x 100 
 

10% 20% 30% 
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META 18 
2010 2011 2012 

Área: Direito à saúde 
Apoio ao exercício do controle social na área da saúde 
Intervenções do MP para apoiar e garantir o exercício do controle social (Conselhos e Conferências de Saúde). 
 
(∑ de municípios com intervenções do MP na garantia da efetividade do controle social na área da saúde /  total de municípios ) x 100  
 

30% 40% 50% 

META 19 
2010 2011 2012 

Área: Direito à saúde  
Atualização de planos de saúde no Sistema Único de Saúde - SUS 
Ações judiciais e extrajudiciais para atualização e execução dos planos de saúde municipais e estadual. 
(∑ de planos de saúde atualizados com a intervenção do MP/total de planos de saúde desatualizados) x  100 
 

20% 30% 40% 

 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Direito à educação 
ATUAÇÃO DO MP PARA A CRIAÇÃO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Auxiliar os Promotores de Justiça para que atuem de forma mais efetiva na criação de novas vagas na educação infantil.  Segundo o IPARDES, 90% das crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches e 
46% das crianças de 4 e 5 anos também estão excluídas da rede escolar.  A situação retratada requer resposta imediata, seja em face do princípio da prioridade absoluta e da doutrina da proteção 
integral, seja porque qualquer delonga nesta seara pode significar irreparável prejuízo ao progresso intelectual da criança ao longo da vida escolar, além de comprometer o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, objetivos da educação constitucionalmente previstos. 
 

Área: Fundações e entidades do terceiro setor 
VELAMENTO PREVENTIVO DE FUNDAÇÕES 
Ampliar a efetividade do velamento que o Ministério Público exerce sobre as Fundações Privadas, de forma a garantir que este patrimônio social seja efetivamente aplicado em finalidades do interesse da 
população destinatária, de forma transparente e dentro da legalidade. Atualmente, a atividade de velamento das Fundações ocorre, de forma geral, com foco no passado, ou seja, o Ministério Público tem 
se ocupado da análise das atividades realizadas pelas fundações, depois que estas ocorreram e, na maior parte dos casos, com grande defasagem de tempo. O que se pretende é mudar este foco, do 
passado para o presente, de forma a permitir um acompanhamento mais próximo das atividades das Fundações e do cumprimento de suas finalidades. 
 

Área: Direitos constitucionais  
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
A criação e consolidação de um sistema de monitoramento da Política de Assistência  Social no Estado do Paraná. A instituição do referido sistema justifica-se em razão das recentes regulamentações da 
área (Política Nacional de Assistência Social/2004, Norma Operacional Básica/2005, NOB-RH/2006), que deram maior consistência normativa aos programas, projetos, serviços e benefícios sócio-
assistenciais, fato que potencializa o momento atual para a consolidação do efetivo exercício dos direitos previstos na Constituição de 88 no campo da seguridade social e na Lei Orgânica de Assistência 
Social. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
(4) INTENSIFICAR AÇÕES INTEGRADAS DE COMBATE À MACROCRIMINALIDADE E DE CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 20 
2010 2011 2012 

Área: Controle da atividade policial 
Operações Integradas de combate a ilicitudes no exercício da atividade policial 
Cômputo de operações realizadas com o concurso de diversos órgãos (MP, Polícias Militar, Civil e Federal, Receita Federal, Junta Comercial, Banco 
Central, etc.) tendo por foco o combate a ilicitudes no exercício da atividade policial. 
 
∑ de operações integradas para combater ilicitudes no exercício da atividade policial 
 

4 8 12 

META 21 
2010 2011 2012 

Área: Combate à macrocriminalidade 
Operações integradas de combate à corrupção e ao crime organizado 
Cômputo de operações realizadas com o concurso de diversos órgãos (MP, Polícias Militar, Civil e Federal, Receita Federal, Junta Comercial, Banco 
Central, etc.) tendo por foco o combate à corrupção e às organizações criminosas em tema de tráfico de drogas, crimes cibernéticos, lavagem de 
dinheiro, crimes patrimoniais de expressiva densidade econômica, crimes contra a ordem tributária. 
 
N=A+B+C+D+E    
(N) = ∑ de operações integradas de combate à corrupção e ao crime organizado;  
(A) = ∑ de operações de combate ao tráfico de drogas;  
(B) = ∑ de operações de combate a crimes cibernéticos;  
(C) = ∑ de operações de combate a crimes patrimoniais de densidade econômica;  
(D) = ∑ de operações de combate à lavagem de dinheiro;  
(E) = ∑ de operações de combate à corrupção;  
(F) = ∑ de operações de combate a crimes contra a ordem tributária 
 

4 8 12 

 

 

 
PROJETO ESTRATÉGICO PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Combate à macrocriminalidade 
ATUAÇÃO INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Estabelecer uma estratégia, de médio prazo, que englobe o planejamento das atividades principais de combate ao crime organizado, em seus aspectos instrumentais (recursos humanos, materiais, 
tecnológicos), finalísticos (focos específicos, prioridades elencadas) e de integração (parcerias internas e externas),  com objetivo acompanhamento das ações e resultados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(5) ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
 
INDICADOR E META 
 

META 23 
2010 2011 2012 

Área: Direitos da criança e do adolescente 
 
Qualidade das redes de proteção da criança e do adolescente 
Cômputo dos municípios certificados pelo MP capazes de assegurar bem estruturada rede de proteção a direitos de crianças e adolescentes, 
conforme plano de certificação a ser elaborado. 
 
(∑ de municípios com rede de proteção da criança e do adolescente classificadas pelo MP como classificação tipo A/ total de municípios) x 100 
 

40% 50% 60% 

 

 

 
PROJETO ESTRATÉGICO  PRIORIZADO PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Direitos da criança e do adolescente 
CERTIFICAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
Incentivar a criação e monitorar a qualidade do funcionamento da rede de proteção à criança e ao adolescente em cada município do Estado, por meio de certificação a ser realizada pelo Ministério 
Público. Objetiva-se a promoção de um ranqueamento dos níveis de certificação obtidos pelos municípios paranaenses quanto à proteção e atendimento dos direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes, de modo a nortear as medidas judiciais e extrajudiciais a cargo do Ministério Público voltadas ao aperfeiçoamento das redes de proteção.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(6) ASSEGURAR POLÍTICAS E PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS 
 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 24 
2010 2011 2012 

Área: Proteção ao meio ambiente 
Indução de políticas ambientais 
Número de políticas ambientais sustentáveis (planos de ações governamentais), formuladas em decorrência da intervenção do MP. 
 
N=A+B       
(N) = ∑ de políticas ambientais asseguradas;   
(A) = ∑ de áreas de disposição final de resíduos sólidos 
(B) = ∑ de planos de recursos hídricos municipais 
 

5 10 15 

META 25 
2010 2011 2012 

Área: Proteção ao meio ambiente 
Indução de práticas ambientais sustentáveis 
Número de práticas ambientais sustentáveis, asseguradas pela intervenção do MP, em áreas prioritárias de atuação: recomposição da reserva legal, 
arborização urbana, implantação de estações de tratamento de esgoto e realocação de famílias em área de risco ambiental, recuperação de áreas 
degradadas e recuperação de mata ciliar. 
 
N=A+B+C+D+E+F 
(N)=∑ de práticas ambientais asseguradas; 
(A) = ∑ de imóveis onde houve a recomposição da reserva legal;  
(B) = ∑ de planos municipais de arborização urbana; 
(C) = ∑ de estações de tratamento de esgoto que passaram por adequação ou melhoria; 
(D) = ∑ de realocação de famílias em áreas de risco a partir da atuação do MP;  
(E) = ∑ de áreas degradadas recuperadas a partir da atuação do MP; 
(F) = ∑ áreas onde houve recuperação da mata ciliar. 
 

15 25 30 

 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADO PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Proteção ao meio ambiente 
REVITALIZAÇÃO DAS PROMOTORIAS AMBIENTAIS POR BACIAS HIDROGRÁFICAS 
Revisão, aperfeiçoamento e revitalização das Promotorias ambientais por bacias hidrográficas, consolidando o planejamento e acompanhamento sistemático e regionalizado de metas e iniciativas 
ministeriais em eixos como recuperação de áreas degradadas, gerenciamento de resíduos líquidos e sólidos, gestão de recursos hídricos, monitoramento de áreas de preservação permanente (sobretudo 
da floresta e de reserva legal, atividades sujeitas a licenciamento ambiental, poluição sonora etc. Consolidação de infra-estrutura técnica, metodológica, interdisciplinar e interinstitucional para 
monitoramento e preservação dos remanescentes da cobertura florestal no Paraná, em especial da Floresta Atlântica e Região Centro-Sul. Levantamento aerofotogramétrico, identificação de 
desmatamento em série histórica, identificação de responsáveis, ajustes de condutas ou propositura de ações civis públicas para recomposição das áreas ilegalmente desmatadas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(7) DEFENDER O PATRIMÔNIO PÚBLICO 
 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 26 
2010 2011 2012 

Área: Defesa do patrimônio público 
Êxito nas ações de improbidade administrativa 
Cômputo das ações de improbidade administrativa julgadas procedentes, após vencidas as vias ordinárias de impugnação (trânsito em julgado, confirmação 
ou reforma pelo Tribunal de Justiça do Estado – TJPR, acatando o pleito do Ministério Público). As hipóteses de êxito parcial comporão o indicador pela 
quantificação (em percentuais), ainda que aproximada, dos pleitos ministeriais atendidos pelo Judiciário paranaense.  
 
(∑ de ações de improbidade administrativa exitosas (chanceladas pelo TJPR)/ total de ações de improbidade administrativa julgadas no último triênio) x 100 
 

60% 70% 80% 

META 27 
2010 2011 2012 

Área: Defesa do patrimônio público 
Créditos financeiros gerados na defesa do patrimônio público 
Volume de créditos financeiros gerados em decorrência da intervenção do Ministério Público, em inquéritos ou ações judiciais relacionadas ao combate à 
improbidade administrativa e à sonegação fiscal. 
 
[∑ dos créditos gerados em virtude de intervenções do MP em ações judiciais, cíveis ou criminais, ou procedimentos administrativos (inquéritos civis e 
procedimentos preparatórios) no último triênio] 
 

R$ 500 mil R$ 1.500 mil R$ 2.000 mil 

 
 
PROJETO ESTRATÉGICO PRIORIZADO PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Defesa do patrimônio público 
ATUAÇÃO INTEGRADA NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
Planejamento das atividades de defesa do patrimônio público em três eixos fundamentais: 

1. Integração interna, reduzindo o distanciamento existente entre os vários órgãos do Ministério Público do Estado do Paraná que atuam na defesa do patrimônio público (Promotorias, Procuradorias, 
Centros de Apoio, Setor de combate a crimes praticados por Prefeitos, Coordenadoria de Recursos), proporcionando uma atuação integrada, com compartilhamento de informações e estratégias, 
aproximando especialmente membros que atuam em 1º e 2º graus de jurisdição. 

2. Integração interinstitucional, com a criação do Fórum Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O Fórum pretende ser um colegiado interinstitucional que vise não apenas maior 
eficácia das respostas às demandas presentes, mas que sobretudo consolide um modelo de planejamento e gestão estratégicos, apto a se transformar em programa regular de definição e monitoramento 
de objetivos, metas, projetos e ações,  responsabilidades e prazos, em torno do que consensualmente venha a ser definida como Estratégia Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.  
Seguindo a moldura de integração institucional estabelecida pela meta 17 da Estratégia Nacional (ENCCLA), o Fórum  Estadual pretende reunir representantes do MPPR, TJPR (especialmente por sua 
Corregedoria), FEMPAR e CEAF/MPPR (vinculados ao CDEMP), TC-PR, Polícia Civil do Estado, PGE-PR, SEFA-PR, além de representantes locais da ABIN, BC, CGU, Justiça Federal,PF, INSS, Receita 
Federal, TCU, AGU (aí a PGFN).  

3. Articulação com a sociedade civil para o fomento e apoio técnico ao controle social da administração pública pela sociedade civil, revitalizando iniciativas alinhadas com as diretrizes do CNPG, de que é 
exemplo a campanha “O que você tem a ver com a corrupção”, referendada pelo CNPG. 
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PERSPECTIVA - PROCESSOS 
Eixo estratégico: Eficiência e Eficácia 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(8) Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 
Ampliar a resolução extrajudicial de conflitos, considerando as crescentes dificuldades de movimentação do aparelho jurisdicional do Estado. 
 
(9) Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 
Assegurar celeridade e eficácia na atuação judicial e extrajudicial, acompanhando de modo proficiente os trâmites processuais e buscando a obtenção de resultados concretos, em tempo hábil, revelando-
se fundamental para o combate à impunidade, para a legitimidade do estado democrático e direito e para a credibilidade dos órgãos encarregados da administração da justiça.  
 
(10) Ampliar a regionalização da ação institucional 
Implementar, nos órgãos de execução e unidades administrativas, modelo de atuação descentralizada e sistêmica, assegurando que a ação institucional, em todas as áreas, possa ser desenvolvida de 
forma contínua, homogênea, com qualidade e eficácia. 
 
(11) Otimizar a intervenção processual 
Considerar relações de custo-benefício na distribuição de recursos humanos e de infraestrutura, voltados à atuação processual, especialmente (mas não apenas) na área cível. 
 
(12) Aprimorar estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos 
Redefinir estrutura organizacional e proceder o aperfeiçoamento e registro das rotinas de trabalho, dos procedimentos internos e da definição dos níveis de competência e responsabilidade, garantindo 
eficácia na execução das atividades funcionais. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
(8) AMPLIAR RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CONFLITOS 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 28 
2010 2011 2012 

   

Área: Corregedoria 
 
Soluções alcançadas por meios extrajudiciais 
Cômputo dos casos efetivamente solucionados por meio de TACs (termos de ajustamento de conduta) e RAs (recomendações administrativas), 
sejam estes de iniciativa do próprio membro do MP ou por orientação da Corregedoria-Geral. 
 
(∑ de TACs e RAs efetivamente cumpridas/ total de TACs e RAS realizadas) x 100 
 

60% 70% 80% 

META 29 
2010 2011 2012 

Área: Promotorias das Comunidades 
Acordos realizados no âmbito das Promotorias das Comunidades 
Cômputo dos acordos extrajudiciais realizados no âmbito das Promotorias das Comunidades. 
 
(∑ de acordos extrajudiciais realizados / total de atendimentos no âmbito das Promotorias das Comunidades) x 100 
 

45% 46% 47% 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(9) GARANTIR A CELERIDADE E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 30 
2010 2011 2012 

Área: Corregedoria 
Desconformidades com os prazos de atos ministeriais nas ações judiciais (cíveis e criminais) 
Registro dos atrasos no tempo de tramitação das ações (cíveis e criminais) propostas pelo MP. O levantamento das situações em atraso se dará em 
um dia específico do mês. 
 
(∑ de ações que não cumpriram o prazo / total da amostra) x 100 
 

20% 10% 5% 
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META 31 
2010 2011 2012 

Área: Corregedoria 
Desconformidades com os prazos de atos ministeriais nos inquéritos policiais 
Registro dos atrasos no tempo de tramitação dos inquéritos policiais propostos pelo MP. O levantamento das situações em atraso se dará em um dia 
específico do mês. 
 
(∑ de inquéritos policiais que não cumpriram o prazo / total da amostra) x 100 
 

40% 30% 20% 

META 32 
2010 2011 2012 

Área: Corregedoria 
Desconformidades com os prazos de atos ministeriais nos inquéritos civis 
Registro dos atrasos no tempo de tramitação dos inquéritos civis propostos pelo MP. O levantamento das situações em atraso se dará em um dia 
específico do mês. 
 
(∑ de inquéritos civis que não cumpriram o prazo / total da amostra) x 100 
 

10% 5% 0% 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Criminal 
GESTÃO INTEGRADA DE INQUÉRITOS POLICIAIS 
Criar estrutura integrada, amparada por amplos recursos de tecnologia da informação, em que participem membros e servidores do Ministério Público, Delegados de Polícia e Assessores da Corregedoria 
de Polícia Civil, Peritos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, e Juiz de Direito especialmente designado. O Setor será responsável pelo mais alto grau de supervisão e monitoramento 
da tramitação dos inquéritos policiais em todo o Estado, adotando técnicas de gestão estratégica (objetivos, indicadores e metas), objetivando reduzir a impunidade e garantir celeridade, transparência e 
eficácia na atuação do sistema penal, como também intervindo, imediatamente, em situações críticas de inquéritos policiais, segundo critérios e parâmetros a serem definidos. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(10) AMPLIAR A REGIONALIZAÇÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
INDICADORES 
 

META 33 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
 
Nível de regionalização das atividades institucionais 
Grau de evolução do processo de regionalização das atividades institucionais, nas áreas especializadas, segundo modelagem a ser definida. 
 
(∑ de etapas do programa de regionalização realizadas/ Total de etapas programadas) x 100 
 

10% 40% 60% 
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PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Planejamento 
CONSTRUÇÃO DE MODELO DE REGIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS EM ÁREAS ESPECIALIZADAS 
Implementar, nos órgãos de execução e unidades administrativas, modelo de atuação descentralizada e sistêmica, assegurando que a ação institucional, em todas as áreas, possa ser desenvolvida de 
forma contínua, homogênea, com qualidade e eficácia. Consolidação de um modelo de regionalização  de atividades institucionais, a ser progressivamente implementado. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(11) OTIMIZAR A INTERVENÇÃO PROCESSUAL 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 34 
2010 2011 2012 

Área: Cível 
 
Proatividade na intervenção no Cível como custos legis 
Cômputo das intervenções do MP como custos legis  na área cível  em sentido amplo (incluindo as áreas de Direito de Família, Direito Administrativo 
e Direito Tributário), em 1 e 2º graus, que geraram titularidade do MP como parte, nas diversas áreas especializadas. O indicador pretende realçar o 
papel proativo do Promotor ou Procurador que atua no Cível na identificação de situações de interesse público que possam gerar providências, 
investigações ou mesmo ações a cargo do Ministério Público. 
 
(∑ de encaminhamentos do cível para setores especializados / total de intervenções qualificadas) x 100 
 

10% 20% 20% 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(12) APRIMORAR ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REGISTROS E GESTÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 35 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Qualidade da estrutura organizacional e dos processos de trabalho 
Nível de adequação da estrutura organizacional e dos processos de trabalho em relação às boas práticas de gestão metodologicamente orientadas 
e  documentadas. 
 
(∑ de unidades funcionais adequadas / Total de unidades selecionadas para adequação) x 100 
 

10% 40% 60% 
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META 36 
2010 2011 2012 

Área: Corregedoria 
Correições e inspeções virtuais 
Número de correições e inspeções virtuais realizadas pela Corregedoria, a partir das informações consolidadas em sistema transacional  
 
(∑ de inspeções realizadas virtualmente/ total das inspeções realizadas) x 100 
 

--- 30% 50% 

META 37 

2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Nível de Gestão – GESPÚBLICA 
Qualificação da Gestão do MPPR obtido em conformidade com as diretrizes do Sistema de Avaliação Continuada da Gestão Pública 

3 4 6 
 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Planejamento 
EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MP 
Modernização de procedimentos e técnicas gerenciais, pela alta administração, notadamente no que tange a licitações, contratos administrativos, logística e comunicação, controle patrimonial e de 
estoque, protocolo e arquivo, controle de qualidade e satisfação dos serviços prestados.   
 

Área: Planejamento 
 
PADRÃO DE EXCELÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCURADORIAS, PROMOTORIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Dotar os órgãos de administração do Ministério Público, Procuradorias e Promotorias de condições homogêneas de atuação. O projeto será desenvolvido em dois grandes eixos: aperfeiçoamento da 
atuação ministerial decorrente de construção de marcos institucionais sobre matérias legais, da modernização e da interação funcional  e estabelecimento de  parâmetros uniformes de organização interna 
e de infra-estrutura administrativa básica, por Entrância. A intenção estratégica é que toda a ação finalística do Ministério Público, independentemente de onde ela ocorra, alcance homogeneidade e 
equilíbrio funcional, operacional e administrativo. 
 

Área: Planejamento 
PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL 
O Programa de Gestão Documental consiste na avaliação de toda a documentação produzida e armazenada na Instituição, sob qualquer natureza, forma ou local, com vistas a realizar o correto 
arquivamento ou o descarte dos documentos tecnicamente considerados desnecessários, de acordo com um plano de classificação e durante o período de tempo estabelecido em tabela de temporalidade 
própria. 
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PERSPECTIVA - PROCESSOS 
Eixo estratégico: Alianças Estratégicas 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(13) Intensificar a interação com a sociedade 
Ampliar canais de comunicação com a sociedade, aumentando a interatividade entre o MP e o cidadão, que busca na instituição o apoio permanente para a salvaguarda de seus direitos fundamentais. 
 
(14) Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais 
Estreitar relações com os poderes constituídos, instituições (públicas e privadas), organizações e movimentos sociais, de forma a aprimorar a atuação institucional. 
 
(15) Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância institucional e social 
Contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração normativa, no Legislativo e no Executivo, em matérias de relevância institucional e social.   
 
 

 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

(13) INTENSIFICAR INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 38 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Consolidação das audiências públicas 
Grau de evolução do processo de consolidação de audiências públicas segundo programa a ser definido. 
 
(∑ de etapas do programa de audiências públicas realizadas/ total de etapas programadas) x 100 
 

20% 70% 100% 

META 39 
2010 2011 2012 

Área: Assessoria de Comunicação 
Inserção de questões institucionais na mídia 
Grau de execução do plano anual de comunicação social elaborado a fim de priorizar questões institucionais a serem divulgadas na mídia 
 
(∑ de ações efetivadas/ total de ações previstas) x 100 
 

70% 80% 100% 
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META 40 
2010 2011 2012 

Área: Promotorias das Comunidades 
Atendimento das demandas coletivas decorrentes de audiências e consultas públicas de caráter geral 
Número de soluções alcançadas a partir de demandas coletivas de atribuição do MP, apresentadas em audiências/consultas públicas de caráter 
geral. Serão consideradas as audiências/consultas realizadas sem uma finalidade específica, mas que servem como seara pública para que 
demandas locais da sociedade civil possam ser encaminhadas, debatidas e solucionadas. 
 
(∑ de soluções alcançadas em curto prazo (180 dias) / total de demandas coletivas, de atribuição do MP, identificadas nas audiências/consultas 
públicas) X 100; 
 

10% 12% 14% 

META 41 
2010 2011 2012 

Área: Ouvidoria 
Ampliação dos canais de atendimento do cidadão 
Número de pessoas que fizeram uso de algum canal de atendimento provido pelo MPPR. 
 
{(N = A+B+C+D) / nº de atendimentos do ano anterior} X 100 ;  
(N) = Total de pessoas atendidas pelo MPPR;   
(A) = ∑ de pessoas participantes de audiências públicas;  
(B) = ∑ pessoas atendidas de forma presencial (exceto audiências públicas);   
(C) = ∑ de pessoas que entraram em contato com o MP via internet;  
(D) = ∑ das pessoas atendidas via telefone (127) 
 

10% 30% 50% 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Planejamento 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
Implantar unidade do Ministério Público voltada ao atendimento inicial da população, em especialidades típicas de sua atuação, localizada em espaço único e central, com instalações adequadas ao 
acolhimento do cidadão e com alta capacidade de resposta às demandas. O foco central do projeto é aproximar, de forma efetiva, a atuação institucional da comunidade para que esta tenha respeitados 
os seus direitos, por meio da obtenção de serviços de responsabilidade do MP/PR. Inclui estruturação de central de atendimento telefônico, atendimento presencial em horários diferenciados e a 
programação de eventos sobre assuntos de interesse geral da população. 
 

Área: Promotorias das comunidades 
MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMUNIDADE 
Organizar e padronizar a atuação direta do MPPR  junto às comunidades de maior vulnerabilidade, com fulcro na recepção e no atendimento das demandas coletivas, tendo por propósito a efetivação da 
defesa dos direitos fundamentais e a implementação de políticas públicas que respondam qualitativa e quantitativamente às necessidades humanas e societárias.  Consolidação de um modelo de atuação 
ministerial junto à comunidade, a ser progressivamente implementado, conforme regulamentação das Promotorias de Comunidade, em especial no que tange a estrutura, as atribuições, aos 
procedimentos de funcionamento, aos recursos e as parcerias, de modo a estruturar e uniformizar a intervenção institucional na capital, Região Metropolitana de Curitiba e interior do Estado. 
 

Área: Planejamento 
MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL 
Consolidar a atuação efetiva do MPPR nas regiões do Estado com indicadores socioeconômicos desfavoráveis, visando à  garantia dos direitos fundamentais mediante a viabilização do acesso, da 
implementação e da fiscalização de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos, com ênfase na esfera extrajudicial. Constituição de intervenção regionalizada do MPPR nas 3 regiões socialmente 
mais vulneráveis no Estado do Paraná (Vale do Ribeira, Região Centro-Sul, Norte Pioneiro) e que englobam 127 municípios com baixa capacidade de gestão e de oferta de bens e serviços à população. 
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Área: Assessoria de Comunicação 
PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 
Criar o Plano de Comunicação do Ministério Público do Paraná, que embasará a reestruturação da hoje denominada Assessoria de Imprensa e todos os trabalhos por ela realizados, a partir de uma visão 
estratégica da comunicação institucional. A consolidação do plano será precedida de etapas como a busca de parcerias e troca de experiências, a construção de metodologia de planejamento em 
comunicação e marketing institucional, o diagnóstico das demandas de comunicação do MP pelos públicos interno e externo, a produção de dados comparativos. 

 
Área: Planejamento 

REGULAMENTAÇÃO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO  DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE CARÁTER GERAL 
Regulamentação das audiências públicas, de caráter geral, convocadas pelo Ministério Público, para ouvir manifestações e encaminhamentos da sociedade civil. O projeto pretende não apenas 
padronizar a convocação, divulgação, condução, registro, seleção e acompanhamento dos pleitos da população em geral, como consolidar e disseminar as audiências públicas, em todo o Estado, como 
instância regular de interação entre o MP e o cidadão, que busca na instituição o apoio permanente para a salvaguarda de seus direitos fundamentais. Além da resolução, o projeto resultará no num 
aplicativo de informática para sistematização dos registros e acompanhamento das providências adotadas a partir das relevantes demandas suscitadas nas audiências públicas. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(14) APRIMORAR RELAÇÕES COM OS PODERES CONSTITUÍDOS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 42 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Efetividade das alianças formalizadas 
Indicador da efetividade das alianças consideradas estratégicas, correlacionando-se as ações esperadas e as ações efetivamente realizadas, 
segundo o objeto e cláusulas dos instrumentos formais em que as alianças foram firmadas. 
 
(∑ de ações cumpridas/ total de ações previstas nas alianças) x 100 
 

50% 60% 70% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(15) COLABORAR NO PROCESSO NORMATIVO EXTERNO, EM MATÉRIAS DE RELEVÂNCIA INSTITUCIONAL E SOCIAL 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 43 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Encaminhamentos formais ao Legislativo e Executivo 
Cômputo dos encaminhamentos de sugestões formais enviadas ao legislativo ou ao executivo no âmbito federal, estadual e municipal. 
 
∑ de encaminhamentos de sugestões formais no âmbito legislativo e normativo 
 

10 20 30 

META 44 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Acatamentos pelo Legislativo e Executivo 
Cômputo das sugestões normativas acatadas pelo legislativo e executivo no âmbito federal, estadual e municipal, em matérias de relevância 
institucional ou social. 
 
∑ de sugestões acatadas 
 

5 10 15 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Planejamento 
INTERAÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO 
Estreitar laços com o poder legislativo estadual e federal (estes, sobretudo por seus representantes do Estado do Paraná), seja conhecendo melhor a dinâmica do processo legislativo, seja contribuindo 
com este, encaminhando sugestões de lege ferenda ou avaliações técnicas em relação a projetos de lei em andamento, ou mesmo participação da discussão conjunta de grandes temas de interesse 
nacional.  Entre as ações do projeto, está prevista a realização de dois seminários conjuntos, no ano de 2010, entre Ministério Público e representantes do legislativo estadual e federal, de forma a criar 
oportunidades para mais eficaz colaboração no processo legislativo. 
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PERSPECTIVA – PESSOAS E TECNOLOGIA 
Eixo estratégico: Capital Humano 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(16) Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 
Promover aperfeiçoamento e qualificação contínuos de membros e servidores do MPPR, buscando excelência na atuação funcional. 
 
(17) Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos no MPPR 
Implementar políticas de gestão de pessoas com foco na integração multissetorial, avaliação de desempenho, relacionamento interpessoal e motivação interna. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(16) APERFEIÇOAR CONTINUAMENTE A QUALIFICAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 45 
2010 2011 2012 

Área: Aperfeiçoamento Funcional 
Capacitação de membros, servidores e estagiários 
Grau de execução do plano anual  de capacitação e orientação para membros, servidores e estagiários do MPPR, incluídos os treinamentos  em 
caráter geral  de desenvolvimento gerencial. 
 
(∑ das horas de treinamento de membros e servidores realizadas / total de horas previstas no plano anual) x100   
 

60% 80% 90% 
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PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Aperfeiçoamento Funcional 
PLANO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES 
Elaboração de Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional utilizando-se de metodologia que considere as necessidades de capacitação e aperfeiçoamento identificadas e priorizadas pelos 
gestores  dos órgãos e unidades administrativas para o exercício das atribuições regimentais. Busca contribuir com a melhoria da eficiência dos processos  de trabalho, por meio da promoção de ações de 
capacitação e de desenvolvimento pessoal sistemático e continuado, que coadunem com os interesses pessoais e dos órgãos e unidades administrativas otimizando assim, os recursos humanos e 
orçamentários disponíveis no MPPR. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(17) APERFEIÇOAR POLÍTICAS, MÉTODOS E TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO MPPR 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 46 
2010 2011 2012 

Área: Recursos Humanos 
Qualidade na gestão de recursos humanos 
Índice de implementação de boas práticas na gestão de recursos humanos. A definição de "boas práticas" há de ser fruto de esforço concentrado de 
profissionalização da gestão de recursos humanos. 
 
(∑ das boas práticas realizadas/ total de boas práticas necessárias) x 100 
 

30% 50% 60% 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Recursos Humanos 
BOAS PRÁTICAS EM RH 
Identificar, selecionar, difundir e implementar no âmbito do MP  modernas técnicas e práticas de gestão de recursos humanos para a melhoria do desempenho institucional, em áreas ou subsistemas de 
RH como seleção, aplicação, remuneração e benefícios,  desenvolvimento, manutenção e monitoramento. 
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PERSPECTIVA – PESSOAS E TECNOLOGIA 
Eixo estratégico: Ambiente Organizacional 

 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(18) Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e Servidores 
Fortalecer integração entre Procuradores, Promotores e Servidores, de modo a assegurar o espírito da coesão interna frente a valores, propósitos comuns e objetivos estratégicos da instituição, 
proporcionando um bom ambiente de trabalho. 
 
(19) Aprimorar os processos de comunicação interna 
Disseminar orientações técnicas, normas internas e informações de interesse institucional entre os integrantes do MPPR, de forma ágil, objetiva e homogênea. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(18) FORTALECER A INSTITUIÇÃO POR MEIO DA INTERAÇÃO ENTRE PROCURADORES, PROMOTORES E SERVIDORES 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 47 
2010 2011 2012 

Área: Recursos Humanos 
Clima Organizacional 
Índice de satisfação de membros e servidores com a interação entre Procuradores, Promotores e Servidores. 
 
(∑ respostas positivas a respeito do clima/ total de perguntas voltadas ao tema) x 100 
 

40% 60% 70% 

META 48 
2010 2011 2012 

Área: Planejamento 
Ações Integradas Multissetoriais 
Cômputo dos projetos integrados com articulação entre as diversas áreas especializadas. 
 
∑ de projetos integrados nas áreas especializadas 
 

5 10 15 
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PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Recursos Humanos 
INTERAÇÃO E CLIMA ORGANIZACIONAL 
Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e Servidores, traçando um panorama institucional a partir das opiniões de membros e servidores. Identificar se a expectativa 
de maior interação relaciona-se a políticas de trabalho, linhas de atuação do MP, e/ou possibilidade de troca de experiências, receptividade de idéias (dos servidores) e desejo de "ser ouvido". Elaborar 
questionário para o diagnóstico do clima organizacional. Analisar a viabilidade de implantação de melhorias e propostas advindas do cenário apresentado pela tabulação das respostas dos questionários. 
 

Área: Planejamento 
REESTRUTURAÇÃO DO 2º GRAU 
Reestruturar os órgãos de execução do 2° Grau tornando-os compatíveis com o planejamento institucional do Ministério Público, fortalecendo a interação com o primeiro grau, provendo maior 
especialização e criando estruturas adequadas à defesa da ordem jurídica e cidadania, garantindo a celeridade e a eficácia na atuação judicial. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(19) APRIMORAR OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 49 
2010 2011 2012 

Área: Assessoria de Comunicação 
Eficiência na comunicação interna 
Índice de satisfação de membros e servidores quanto à eficiência dos processos de comunicação interna. 
 
(∑ respostas positivas a respeito da comunicação interna/total de perguntas voltadas ao tema) x 100 
 

50% 70% 80% 
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PERSPECTIVA – PESSOAS E TECNOLOGIA 
Eixo estratégico: Infraestrutura e tecnologia 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(20) Assegurar adequados recursos de Tecnologia da Informação  
Aprimorar uso de tecnologia de informação e comunicação de dados, desenvolvendo soluções inovadoras de modo a garantir integração e  disponibilidade de informações, como suporte à gestão 
estratégica. 
 
(21) Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades administrativas 
Dotar as Promotorias de Justiça e unidades administrativas  do MPPR de plenas condições de funcionamento, consideradas as instalações físicas, equipamentos, móveis e materiais de expediente, 
visando garantir a integração funcional e a homogeneidade do suporte operacional como fator facilitador da ação institucional. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
(20) ASSEGURAR ADEQUADOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 50 
2010 2011 2012 

Área: Informática 
Acordo de Nível de Serviço em Tecnologia da Informação 
Índice de desempenho da área de Tecnologia da Informação conforme acordos de nível de serviço SLA (Service Level Agreement) estabelecidos. 
Um acordo de nível de serviço de TI define a qualidade dos serviços prestados. Deve ser específico para cada serviço de Tecnologia da Informação,  
tais como disponibilidade da infraestrutura de rede, desempenho dos sistemas, tempo de solução de problemas, entre outros. O resultado deve ser 
obtido pela avaliação do serviço prestado. 
 
(∑ de respostas satisfatórias/ total de atendimentos efetuados) x 100 
 

50% 60% 80% 

META 51 
2010 2011 2012 

Área: Informática 
Informatização dos processos de trabalho 
Número de macroprocessos de trabalho que são suportados por sistemas de informação, garantindo  a disponibilidade de informações operacionais, 
táticas e estratégicas para o MPPR. 
 
(∑ dos macroprocessos de trabalho suportados por Tecnologia da Informação /  macroprocessos planejados para informatização) x 100 
 

25% 50% 60% 



GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ – GEMPAR 2018 
 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional – SUBPLAN/MPPR  

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Informática 
DATACENTER 
Dotar o MPPR de estrutura própria para processamento e armazenamento de dados, de forma a sustentar os sistemas de informação que deseja implantar. 
 

Área: Informática 
REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 
Permitir que o MPPR trabalhe em rede de comunicação de dados unificada, de alta disponibilidade e boa velocidade, reduzindo custos e padronizando acessos. 
 

Área: Informática 
SISTEMA E-MP - GESTÃO PROCESSUAL 
Dotar o MPPR de detalhado sistema de informações corporativas, que permita a gestão dos processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, apoiando integralmente as atividades das Promotorias e 
Procuradorias de Justiça, possibilitando a organização  de processos de trabalho, a disseminação da produção técnica dos membros, a preservação de dados e a extração automatizada de estatísticas e 
informações gerenciais.     
 

Área: Informática 
SISTEMA SIGAM - GESTÃO ADMINISTRATIVA 
Dotar o MPPR de sistema de informação corporativo que permita a gestão das atividades da área meio, como gestão de RH, gestão de suprimentos, protocolo integrado. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
(21) ASSEGURAR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS PARA OS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 52 
2010 2011 2012 

Área: Administrativa 
 
Adequação da infraestrutura física das Promotorias e Unidades Administrativas 
Número de Promotorias e Unidades Administrativas dotadas de instalações físicas, equipamentos, móveis e materiais de expediente considerados 
adequados, garantindo a integração física quando necessário. 
 
(∑ promotorias e unidades administrativas condignas adequadas/ total promotorias e unidades administrativas) x 100 
 

40% 60% 80% 
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META 53 
2010 2011 2012 

Área: Administrativa 
Satisfação com a infraestrutura física das Promotorias e Unidades Administrativas 
Índice de satisfação com a infraestrutura física das Promotorias e Unidades administrativas dotadas de instalações físicas, equipamentos, móveis e 
materiais de expediente considerados adequados. 
 
(∑ respostas positivas a respeito da estrutura/ total de perguntas voltadas ao tema) x 100 
 

50% 60% 70% 

 

 
PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Administrativa 
INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Proporcionar as Promotorias e Unidades Administrativas instalações físicas adequadas às atividades desempenhadas. Buscar isonomia de espaços físicos e instalações entre todas as unidades do 
Ministério Público. Criar uma identidade visual para as edificações e unidades do Ministério Público. Gerar instrumentos gerenciais de planejamento e execução orçamentária. 
 
 

 
 
 
PERSPECTIVA – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
(22) Gerir recursos financeiros de forma eficiente 
Implementar gestão financeira ágil e competente, por meio da otimização de custos operacionais e do aperfeiçoamento de planos de investimento. 
 
(23) Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
Desenvolver ações voltadas à mobilização de recursos financeiros extraorçamentários, de modo a incrementar a capacidade de investimento da Instituição em áreas consideradas prioritárias. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(22) GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE FORMA EFICIENTE 

 
 
INDICADORES E METAS 
 

META 54 
2010 2011 2012 

Área: Financeira 
Execução do orçamento  
Grau de execução real do orçamento anual do MPPR, pelo cotejo entre o planejado e o executado. 
 
(∑ das despesas realizadas/ total das despesas previstas no orçamento) x 100 
 

99,17% 99,27% 99,37% 

META 55 
2010 2011 2012 

Área: Financeira 
Precisão das previsões orçamentárias e financeiras 
Volume de recursos despendidos em situações emergenciais ou que extrapolaram o orçamento inicialmente previsto. 
 
∑ das despesas com bens e serviços não previstas no orçamento 
 

R$ 300 mil R$ 200 mil R$ 150 mil 

 

 
PROJETO ESTRATÉGICO PRIORIZADO PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Financeira 
SISTEMA DE CUSTOS 
Dotar o Ministério Público do Paraná de uma sistemática de gestão de custos, objetivando o fornecimento de informações estratégicas de gastos segmentados por unidades de custos. 
 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(23) APRIMORAR POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 
 
INDICADOR E META 
 

META 56 
2010 2011 2012 

Área: Financeira 
Volume de recursos captados junto a fontes extra orçamentárias 
Volume de recursos extra orçamentários captados junto a instituições públicas e privadas, no Brasil ou exterior  
 
∑ dos valores financeiros captados junto a fontes extr aorçamentárias 
 

R$ 600 mil R$ 1.000 mil R$ 1.500 mil 
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PROJETOS ESTRATÉGICOS  PRIORIZADOS PARA INÍCIO EM 2010 
 

Área: Planejamento 
METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
Trata-se da criação de metodologia que possibilite aos órgãos e unidades administrativas do Ministério Público do Paraná a captação de recursos extra orçamentários por meio de: a) apresentação de 
projetos à programas existentes no PPA da União;  b) emendas anuais de parlamentares ao Orçamento Anual da União e, c)  apresentação de projetos a outros organismos nacionais e internacionais. 
Serão os seguintes os produtos do projeto: a) relação anual dos programas federais existentes passíveis de apresentação de projetos por parte do MPPR; b) manual de instruções aos órgãos executores 
para o encaminhamento de propostas; c) levantamento anual dos pleitos visando a emendas parlamentares; d) resolução do PGJ disciplinando forma e requerimentos a serem observados para o 
encaminhamento de propostas. 
 
 

 
 

 
PROJETOS PRIORIZADOS PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO EM 2010 

 
 

 

APROVEITAMENTO DE TODOS OS PROJETOS VINCULADOS A ATIVIDADES MEIO, TODOS CONSIDERADOS 

 DE IMPRESCINDÍVEL IMPORTÂNCIA PARA O SUPORTE ÀS  ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO MP  
 

 

PROJETO RESPONSÁVEL 

1. Infraestrutura física dos órgãos de administração e unidades administrativas DA 

2. Plano de capacitação e aperfeiçoamento de membros e servidores CEAF 

3. Padrão de Excelência na organização administrativa de Procuradorias, Promotorias e unidades 
administrativas. 

SUBPLAN 

4. Implantação de Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro  NPI 

5. Sistema e-MP - Gestão Processual DI 

6. Rede de comunicação de dados - fibra ótica  DI 
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7. Metodologia de captação de recursos extraorçamentários SUBPLAN 

8. Projeto boas práticas em RH DRH 

9. Excelência na gestão administrativa do MP DA 

10. Construção de modelo de regionalização das atividades institucionais em áreas especializadas SUBPLAN 

11. Datacenter DI 

12. Sistema de Custos DF 

13. Interação e clima organizacional DRH 

14. Interação com o poder legislativo SUBPLAN 

15. Sistema SIGAM - Gestão Administrativa DI 

16. Central de Atendimento ao Cidadão SUBPLAN 

17. Plano de Comunicação do Ministério Público do Paraná. AI 

18. Programa de Gestão Documental DA 

19. Regulamentação, registro e acompanhamento de audiências públicas de caráter geral SUBPLAN 

 

 

PROJETOS VINCULADOS A ATIVIDADES FIM PRIORIZADOS PARA INÍCIO DE 2010 
 

 

PROJETO RESPONSÁVEL 
 

20. Atuação integrada de combate ao crime organizado GAECO 

21. Atuação integrada do patrimônio público PATRIMÔNIO PÚBLICO 

22. Certificação de rede de proteção à criança e ao adolescente CRIANÇA 
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23. Gestão integrada de inquéritos policiais CRIMINAL 

24. Atuação do MP para a criação de vagas na educação infantil EDUCAÇÃO 

25. Atenção para dependentes químicos SAÚDE 

26. Reestruturação do 2º grau SUBPLAN 

27. Ministério Público Social - redução de vulnerabilidades socioeconômicas SUBPLAN 

28. Sistema de Monitoramento da Política de Assistência Social CONSTITUCIONAIS 

29. Ampliação de Promotorias das Comunidades SUBPLAN 

30. Revitalização das Promotorias Ambientais por bacias hidrográficas MEIO AMBIENTE 

31. Direitos do Idoso - Modalidades de acolhimento institucional e familiar do 
idoso 

IDOSO 

32. Consumidor em ação – criação de PROCONs CONSUMIDOR 

33. Acessibilidade e Inclusão Social das Pessoas Portadoras de Deficiência PPD 

34. Velamento preventivo de fundações FUNDAÇÕES 

35. Selo Novos Rumos - dignidade humana nos estabelecimentos penais CRIMINAL 
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MONITORAMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

 
 

 
Responsável - Comitê Gestor 

Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral Para Assuntos Jurídicos, Subprocurador-Geral  para Assuntos Administrativos, 
Subprocurador-Geral para Assuntos de Planejamento Institucional, Corregedor-Geral, Representante indicado pelo Colégio de Procuradores, 

Ouvidor-Geral, Coordenador do CEAF, Membro do Ministério Público indicado pela Associação Paranaenese do MPPR, Servidor indicado 
pela Associação dos Servidores do MPPR. 

 
 

Metodologia 
Balanced Scorecard – BSC 

 
 

Periodicidade das reuniões 
Mensal 

 
 

Dinâmica das reuniões 
Análise da performance dos indicadores, projetos e objetivos estratégicos à luz do caminho crítico previamente definido (elementos do BSC 

que demandem maior atenção) e tomada de decisões para ajustes na execução da estratégia. 
 
 

 


