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Alterações nos indicadores estratégicos:

- Maior maturidade do processo de planejamento e 
gestão

- Tendência à mensuração dos esforços em lugar dos 
resultados concretos

- Dificuldades na coleta dos dados

- Convencimento dos responsáveis pelos 
levantamentos dos dados e pela execução dos 
projetos e aceitação preliminar pela SUBPLAN



Situação dos projetos  

estratégicos em maio de 2011

Representação visual no slide

Fundo Verde

Fundo Amarelo

Fundo Vermelho

Fundo Azul

Fundo Roxo

Status do projeto estratégico

Projeto em situação Regular

Projeto em situação Regular, com 
ressalvas

Projeto em situação Irregular

Projeto encerrado, com efetivo 
alcance de suas finalidades

Projeto cancelado, sem prejuízo 
de a demanda ser atendida por 

instrumento diverso



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

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável

Foram realizadas tratativas com Prefeitura Municipal de

Curitiba, com a Secretaria de Justiça e com o PROCON

Estadual para a criação do PROCON no Município de

Curitiba. Ao mesmo tempo, foi elaborado e remetido

questionário, em formato digital, aos Promotores de

Justiça com atribuição na área de Defesa do Consumidor,

com o intuito de avaliar a real situação das reclamações

formuladas pelos consumidores, em especial quanto à

existência, instalação ou mesmo eficiência dos serviços

dos PROCONs já instalados. Recebidas as informações

devidas, estão sendo tabuladas.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado

(sem análise, nessa etapa, do estrito cumprimento de

cronograma).

CONSUMIDOR EM AÇÃO    
CAOP

CONSUMIDOR

Incentivo à implantação de PROCONS nos municípios acima de 20.000
habitantes

PROJETO

ESCOPO

RESP.



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

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011):  REGULAR

Informação da área responsável

Para as inspeções dos estabelecimentos penais do

Estado foram adotados os formulários apresentados pela

Resolução nº 56/2010, do CNMP. Todos os relatórios

relativos à inspeção anual nos estabelecimentos penais,

realizadas pelos Promotores de Justiça no Paraná, no

total de 29 (casas de custódia, penitenciárias, presídios,

centros de regime semiaberto, centros de triagem e

observação criminológica, colônia penal agrícola e

complexo médico penal) sob a responsabilidade da

SEJU e SESP, foram reunidos para se dar início à

digitação e à tabulação dos dados, conforme previsto.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS

ESTABELECIMENTOS PENAIS

CAOP CRIMINAL,

JÚRI E EXECUÇÃO

PENAL

Desenvolver pesquisa que possibilite a avaliação das unidades penais subordinadas ao DEPEN-PR acerca do

cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para assegurar a dignidade da pessoa humana, de forma a

possibilitar futuras interlocuções com os setores governamentais e de interesse público para adoção de medidas

extrajudiciais e judiciais, visando à progressiva melhoria do sistema prisional do Estado.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



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

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011):   REGULAR

Informação da área responsável

A partir de parcerias com a AMP e o Conselho

Estadual dos Direitos do Idoso, houve o reenvio dos

questionários aos municípios que ainda não os

tinham respondido. Ademais, foi realizada audiência

pública com as instituições de longa permanência da

Capital e reunião com Promotores de Justiça da

Região Metropolitana de Curitiba sobre a fiscalização

de asilos irregulares ou clandestinos. Ainda, foi obtido

sucesso no sentido da instituição do Centro de

Atendimento do Idoso, embrião da futura Delegacia

do Idoso. Igualmente, em parceria, alcançou-se a

criação do Fundo Estadual do Idoso, mediante a

edição da respectiva lei estadual.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.

DIREITOS DO IDOSO – MODALIDADES  DE 

ATENDIMENTO, IMPLANTAÇÃO  E                              

FISCALIZAÇÃO                                               CAOP IDOSO

Intervir para a criação de formas alternativas ao asilamento em todo o Estado, conforme os
critérios do Estatuto do Idoso. Por outro lado, objetiva a adequação plena das instituições de
longa permanência via inspeções periódicas, com a adoção das medidas cabíveis. Ao fim,
pretende-se que todos os municípios paranaenses contem com adequada atenção ao idoso.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



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

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011):   REGULAR COM RESSALVAS

Informação da área responsável

Elaborado plano de projeto em abril de 2011, em que se

propõe a análise dos dados constantes do PRO-MP no

sentido de se apurar o estágio atual de êxito administrativo

dos temas relacionados à proteção das pessoas com

deficiência (saúde, educação, acessibilidade, inclusão plena,

inclusive familiar, e exclusão do preconceito), durante o

período de 6 (seis) meses, para serem então estabelecidas

estratégias de ação.

Parecer da SUBPLAN

Reproduz informações anteriores. Possibilidade de o

projeto prosseguir, a partir da efetiva obtenção e da

análise dos dados constantes do PRO-MP.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CAOP PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

Progredir significativamente em todo o Estado, via atuação do Ministério Público, na garantia

dos direitos mais relevantes conferidos por lei à pessoa com deficiência, tais como saúde,

educação, trabalho, inclusão social e acessibilidade, além da exclusão de preconceito.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



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

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR, COM RESSALVA

Informação das áreas responsáveis
Em setembro de 2010 a PGJ realizou reunião com os

representantes das Secretarias Estaduais afetas à questão,

objetivando obter informações sobre as ações que estão

sendo desenvolvidas no que concerne ao tema. Os

referidos órgãos públicos responderam à solicitação do

MPPR em dezembro de 2010. Analisadas as respostas por

cada CAOP envolvido na prevenção e atendimento aos

usuários de substâncias psicoativas, foi realizada reunião

em 02/04/2011, com o objetivo de realinhar o escopo e o

plano do projeto a partir dos estudos realizados, bem como

definir a equipe de gestão integrada, composta por

representantes de cada uma das áreas participantes

(educação, saúde, direitos constitucionais, criança e

adolescente e SUBPLAN).

Parecer da SUBPLAN

A partir da reformulação em curso, integrando as áreas

especializadas, é de se prosseguir com o projeto, devido à

natureza interssetorial do projeto e à complexidade da

matéria.

ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO 

Atuação integrada do Ministério Público com vistas à implementação de políticas 

públicas de prevenção e atendimento aos usuários de substâncias psicoativas, no 

âmbito do Estado do Paraná, especialmente nas áreas de saúde, criança e 

adolescente, educação e direitos constitucionais, incluído o monitoramento do 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.

SUBPLAN

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 

implementação de políticas constitucionais

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) : REGULAR

Informação da área responsável

Finalizado o levantamento estatístico sobre o déficit de

vagas na educação infantil de todos os municípios do

Paraná, com apoio da SUBPLAN. Foi então

desenvolvido e disponibilizado o roteiro técnico para dar

suporte à atuação dos Promotores de Justiça com

vistas ao atendimento do comando constitucional.

Elaboração, em conjunto com a Assessoria de

Imprensa do MPPR, do plano de comunicação do

projeto, com a previsão de evento de lançamento para

07/06/2011. Por fim, foi encaminhado o pleito de

ampliação do quadro de servidores à SUBADM e

elaborada proposta legislativa para a criação de novos

cargos.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.

Pela sua relevância, está sendo tratado como o projeto em

destaque no mês de maio de 2011.

CRIAÇÃO DE VAGAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL

CAOP EDUCAÇÃO

Incentivo à criação de vagas em educação infantil, considerando a Emenda Constitucional n. 59

de 2009, que alterou o inciso I, do artigo 208, da Constituição Federal, tornando obrigatória a

frequência escolar a partir dos quatro anos de idade até 2016

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 

implementação de políticas constitucionais

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR

Informação da área responsável

Foi encaminhado o pleito de ampliação do quadro de

servidores à SUBADM e elaborada proposta legislativa

para a criação de novos cargos. De outro lado, o modelo

de velamento foi aplicado em 5 (cinco) fundações da

amostra escolhida, sendo a sexta descartada por ser de

grande porte e requerer avaliação técnica especializada,

inclusive com recursos do CAOP do Meio Ambiente. O

projeto encontra-se em atraso, justificado pela

concomitância com outras metas do CAOP: regularização

das fundações privadas e eliminação do acúmulo de

serviço. Com o desenvolvimento dos trabalhos, até o

momento, já se identifica a inviabilidade da aplicação do

velamento preventivo em todas as fundações do Estado,

mas apenas a sua aplicação de forma pontual, em casos

bem definidos, mediante a modificação da Resolução nº

2434/2002.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento, com atraso no

cronograma, dada a reflexão interna que suscitou.

VELAMENTO PREVENTIVO DAS FUNDAÇÕES

PRIVADAS

CAOP 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, bem como possibilitar orientação às fundações na

execução de seus projetos, demonstrados no plano de atividades anual, com maior proximidade entre as

entidades e o Ministério Público.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 

implementação de políticas constitucionais

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR

Informação da área responsável

Continuidade no acompanhamento do cumprimento das

condicionalidades do Programa Bolsa Família, com

prioridade para os municípios com baixos índices nos

indicadores sociais e econômicos, com envio de informações

e material de apoio aos Promotores de Justiça. Houve,

então, a abertura de procedimentos extrajudiciais e a tomada

de providência administrativas junto aos municípios para a

correção das irregularidades constatadas. De outro lado,

observa-se que a Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS

está sofrendo alterações em seu texto, o que implicará no

replanejamento de algumas das atividades do projeto, bem

como a redefinição de seus indicadores.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.

Possibilidade de ampliação do seu escopo.

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAOP DIREITOS

CONSTITUCIONAIS

Construção e a validação de sistema de monitoramento, apoio e fiscalização à implementação

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Paraná, de modo a assegurar aos usuários

da política o exercício pleno dos direitos socioassistenciais.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Intensificar ações integradas  de combate à macrocriminalidade e de controle 
da atividade policial

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) : IRREGULAR

Informação da área responsável:

Tendo em vista as considerações apresentadas pelo

Coordenador do CAOP quanto à forma de atuação desta

área especializada, eminentemente reativa à situações

que se apresentam, o que dificulta o estabelecimento de

estratégias de atuação a médio prazo, será reformulado

o escopo do projeto para institucionalização da estrutura

do GAECO, considerando parcerias com órgãos do

Poder Executivo, assim como a definição de processo

metodológico para a realização das operações.

Parecer da SUBPLAN

Prejudicada a análise do projeto, pela não apresentação

do plano.

ATUAÇÃO INTEGRADA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO
GAECO

Estabelecimento de 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).

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade
e de controle da atividade policial

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  - IRREGULAR

Informação da área responsável:

Plano de projeto ainda não finalizado, porém há

continuidade das ações para a sua implantação.

Parecer da SUBPLAN

Embora a instalação do Laboratório de Combate à

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (um dos principais

objetivos do projeto) esteja na iminência de se concretizar,

em decorrência de importantes ações institucionais, a

SUBPLAN reforça a necessidade de a implantação e início

de funcionamento das atividades do Laboratório seguirem

a metodologia de gerenciamento de projetos, garantindo

eficaz e sustentável uso dos recursos a serem

disponibilizados. Assim, a apresentação de um plano de

projeto e seu gerenciamento ainda se faz necessária e

oportuna.

Implantação de Laboratório de Combate à

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro NPI
NPI

Criação de infra-estrutura logística e tecnológica de apoio às ações de combate à corrupção

e à lavagem de dinheiro.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  - REGULAR

Informação da área responsável:

Houve reformulação da estratégia metodológica, tanto

para o levantamento de dados, como para a intervenção

visando à implantação e ao fortalecimento das redes

municipais de proteção dos direitos da criança e do

adolescente. Será, então, utilizado o Projeto “Tecendo

Redes”, que objetiva implementar a capacitação junto às

promotorias da infância e juventude, na estruturação de

redes locais de atendimento. Cada município deverá

participar do processo de formação continuada,

garantindo-se a presença dos seguintes segmentos:

Promotores de justiça (1), Juízes da Infância (1),

Conselheiros Tutelares (2),Conselheiros de Direitos (2),

Representantes das áreas de saúde, da educação, da

assistência social, da cultura, do esporte e do lazer (6).

Essas ações se desenrolarão a partir de maio de 2011.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em andamento regular.

Acompanhamento da implantação das “Redes de

Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente”

CAOP DA 

CRIANÇA E 

ADOLESCENTE

Estimular e acompanhar a implantação das “Redes de Proteção dos Direitos da Criança e do

Adolescente”, na totalidade dos municípios paranaenses.

PROJETO

ESCOPO

RESP.



Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis

REVITALIZAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE

JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE POR BACIAS

HIDROGRÁFICAS

CAOP MEIO 

AMBIENTE

Definição da atuação das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente por bacias hidrográficas na

gestão dos conflitos ambientais.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) : REGULAR, COM RESSALVA 

Informação da área responsável

Os recursos de geo-processamento já estão sendo

utilizados pelo CAOP do Meio Ambiente, mediante o

estabelecimento de Termo de Convênio com a UFPR.

Foram, também, realizadas reuniões regionais com os

Promotores de Justiça com atuação na área ambiental,

em número inferior ao inicialmente previsto, razão pela

qual foram reagendadas as reuniões faltantes para 2011.

Estuda-se a integração da presente proposta com o

projeto estratégico de regionalização.

Parecer da SUBPLAN

Há dificuldades com os custos e as aquisições

necessárias à consecução das etapas do

projeto. Análise da viabilidade de captação

externa de recursos.



Defender o patrimônio público

INTEGRAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO

PÚBLICO

CAOP PATRIMÔNIO

PÚBLICO

Sistematizar e integrar a atuação dos órgãos institucionais responsáveis pela defesa do

patrimônio público: 5ª Procuradoria de Justiça Cível, Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, Promotorias de

Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e Coordenadoria de Recursos Cíveis.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) : REGULAR, COM RESSALVA 

Informação da área responsável

Apresentado plano de projeto em abril de 2011, com a

previsão de reformulação dos processos de trabalho, o

desenvolvimento de novas rotinas, a atuação integrada

entre a 5ª Procuradoria de Justiça Cível e o CAOP

Patrimônio Público, a ocupação do mesmo espaço físico

e o acompanhamento sistemático das investigações e

ações civis públicas por ato de improbidade

administrativa.

Parecer da SUBPLAN

Projeto ainda em fase de iniciação.



Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial

COMITÊ GESTOR DE INQUÉRITOS POLICIAIS -

COGIP

Criar, estruturar e regulamentar o “monitoramento”

dos inquéritos policiais por meio de uma Central

Gestora de Inquéritos Policiais – CEGIP, de natureza

interinstitucional, constituída por Secretaria e Central.

CAOP CRIMINAL,

JURI E EXECUÇÕES

PENAIS

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR

Informação da área responsável

Já existe designação dos agentes ministeriais, pela

Procuradoria-Geral de Justiça, e de magistrado, pelo

TJPR, para integrarem o grupo de trabalho do Comitê.

Entretanto, a SESP, até a presente data, não indicou

os seus representantes que irão integrá-lo. Estes

fatores externos acarretaram inevitável atraso no

andamento do projeto. De outro lado, foi realizado, em

20 de maio de 2011, workshop em Curitiba, com a

presença da Dra. Tais Schilling Ferraz, Coordenadora

do Grupo de Persecução Penal da ENASP, para

discussão deste projeto e de outras medidas

relacionadas aos inquéritos policiais.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado

(sem análise, nessa etapa, do estrito cumprimento de

cronograma).



Ampliar a regionalização da ação institucional

REGIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PARANA

SUBPLAN

Estruturar no Ministério Público do Estado do Paraná rede de atuação regionalizada,

descentralizada e sistêmica para execução de suas atividades finalísticas, operacionais e

administrativas, segundo parâmetros regionais próprios, de forma a consolidar os princípios da

continuidade, homogeneidade, qualidade e eficácia.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR, COM RESSALVA

Informação da área responsável

Foram levantadas as experiências anteriores e

identificadas as várias formas de atuação regionalizada

hoje existentes no âmbito do MPPR: planejamento

regional, projetos desenvolvidos por grupos de estudos,

GAECOS, Promotorias de Combate à Sonegação Fiscal,

núcleos de auditorias, grupos de trabalho na área de

proteção ao patrimônio público e MP Social. Como não

há coincidência entre as divisões de grupos de comarcas

que integram cada experiência de regionalização, há

necessidade de ser definida institucionalmente divisão

válida para todas as áreas. A partir daí, poderão ser

readequadas as etapas e os produtos previstos no plano

de projeto.

Parecer da SUBPLAN

Identificada a execução de ações institucionais

relacionadas ao projeto, com necessidade de

readequação das etapas e produtos do plano de projeto.



Aprimorar estrutura organizacional, registros e 
a gestão de processos de trabalho

EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO

MP
SUBADM

Mapear, modernizar e aperfeiçoar os pontos críticos dos processos de trabalho das seguintes

áreas administrativas: (1) aquisições de bens e serviços (incluindo o processo de licitações), (2)

gestão de contratos e convênios, (3) controle patrimonial, (4) controle de estoque, (5)

planejamento de demandas de infraestrutura.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) : REGULAR

Informação da área responsável:

Elaborado plano de projeto, com escopo definido para o

mapeamento e otimização dos processos de trabalho

das seguintes áreas administrativas: (1) aquisições de

bens e serviços (incluindo o processo de licitações), (2)

gestão de contratos e convênios, (3) controle patrimonial,

(4) controle de estoque, (5) planejamento de demandas

de infraestrutura.

Execução iniciada em abril de 2011.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento.



Aprimorar estrutura organizacional, registros e 
a gestão de processos de trabalho

PADRAO DE EXCELENCIA NA ORGANIZACAO

ADMINISTRATIVA DE PROCURADORIAS, PROMOTORIAS E

UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SUBPLAN

Elaborar modelo de Promotoria de Justiça por Entrância e de Procuradoria de Justiça, buscando

um Padrão de Excelência no que tange a estrutura física, organização interna e recursos

humanos, com base em critérios de avaliação pré-definidos. Com isso, pretende-se o

estabelecimento de parâmetros uniformes de organização interna e de infraestrutura de tais

órgãos.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) – REGULAR, COM RESSALVA

Informação da área responsável

Alocado em outubro de 2010 um administrador junto à

SUBPLAN para a execução do projeto. O plano de projeto foi

apresentado em abril de 2011, tendo seu escopo adequado

para "Elaborar modelo de Promotoria de Justiça por

entrância e de Procuradoria de Justiça, buscando um padrão

de excelência no que tange à estrutura física, à organização

interna e aos recursos humanos, com base em critérios de

avaliação pré-definidos. Com isso, pretende-se o

estabelecimento de parâmetros uniformes de organização

interna e de infraestrutura de tais órgãos. A intenção

estratégica é criar um marco de referência para balizar as

ações de melhoria nos órgãos de administração do Ministério

Público do Estado do Paraná".

Parecer da SUBPLAN

Há ainda a necessidade de definição de todos os itens que

comporão o padrão.



Aprimorar estrutura organizacional, registros e 
a gestão de processos de trabalho

PROGRAMA GESTÃO DOCUMENTAL SUBADM

Desenvolver e implementar sistemática para a gestão de documentos, que promova a regulamentação

dos procedimentos institucionais concernentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de

documentos em fase corrente ou intermediária, visando à eliminação ou recolhimento para a guarda

permanente.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) - REGULAR

Informação da área responsável

Alocado em outubro de 2010 um arquivista junto à SUBADM

para a execução do projeto. Assim, o plano de projeto foi

apresentado em abril de 2011 e se encontra atualmente em

andamento.

Parecer da SUBPLAN

Projeto reformulado e em regular andamento.



Intensificar a interação com a sociedade

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO

CIDADÃO

SUBPLAN

Implantação de unidade 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.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)   IRREGULAR

Informação da área responsável

Encontra-se em processo de reavaliação o modelo

apresentado à administração superior. Na 1ª quinzena de

maio de 2011 os requisitos de infra-estrutura para a

central de atendimento serão encaminhados à SUBADM.

Parecer da SUBPLAN

Necessidade de especificação, junto à SUBADM, dos

requisitos de infra-estrutura do projeto.



Intensificar a interação com a sociedade

MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMUNIDADE
PROMOTORIAS DAS

COMUNIDADES

Construção e implantação de modelo de atuação do Ministério Público do Estado do Paraná com fulcro

no atendimento direto da população e 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, prioritariamente junto às comunidades de

maior vulnerabilidade.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)   REGULAR

Informação da área responsável

Readequação do escopo do projeto, para prever a atuação

das Promotorias das Comunidades nos bairros da Capital,

desfazendo-se a aglutinação inicialmente proposta com os

projetos MP SOCIAL e Central de Atendimento ao Cidadão.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento.



Intensificar a interação com a sociedade

MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL
CAOP

Comunidades

Consolidar a atuação efetiva do MPPR nas regiões do Estado com indicadores socioeconômicos desfavoráveis,

visando à garantia dos direitos fundamentais mediante a viabilizacão do acesso, da implementação e da

fiscalização de políticas publicas 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.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011): IRREGULAR

Informação da área responsável

Considerando a não aglutinação desse projeto ao projeto

"MP na Comunidade", está sendo reelaborado pela

SUBPLAN o plano de projeto, tendo como referência o

projeto de atuação regionalizada.

Parecer da SUBPLAN

Necessidade de definição do seu escopo e da sua

relação com a Central de Atendimento ao Cidadão e o

Ministério Público na Comunidade.



Intensificar a interação com a sociedade

PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO PARANÁ ASSESSORIA DE 

IMPRENSA

Elaboração do Plano de Comunicação do MP, que norteará o desenvolvimento dos produtos e

serviços de comunicação institucional (interna e externa).

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011): REGULAR

Informação da área responsável
Ações desenvolvidas:

- apresentação aos órgãos e unidades administrativas do resultado da pesquisa

qualitativa sobre a comunicação do MPPR;

- articulação com as assessorias dos demais Ministérios Públicos para troca de

experiências. Realização, em 07/10/2010, de visita técnica ao MP-RS, para conhecer a

estrutura da comunicação da instituição, reorganizada a partir do planejamento

estratégico e da contratação de consultoria especializada;

- desenvolvimento de projetos já contidos no Plano de Comunicação, nas áreas de

comunicação interna e externa, tais como o Dia do Ministério Público (incluindo

Concurso Clique Cidadão e Semana do MP na RPC TV e Gazeta do Povo), o

Calendário e o Caderno da SUBPLAN, os Cartões de Datas Comemorativas, o Blog dos

Estagiários, a Revista Contexto, a implantação do embrião do Núcleo de Imagem

Institucional, os preparativos para evento interno comemorativo ao Dia Mundial da

Saúde, entre outros;

- criação de fluxos, rotinas e controles internos para registrar e medir a atuação da

Assessoria;

- teste do indicador de comunicação externa (obtenção dos primeiros dados);

- finalização de projeto de organograma (e de resolução) para transformação da

Assessoria de Imprensa em Assessoria de Comunicação;

- apresentação à SUBPLAN de proposta para criação de cargos para a Assessoria de

Comunicação;

- início da pesquisa para construção da Política de Comunicação do MP-PR.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado (sem

análise, nessa etapa, do estrito cumprimento de

cronograma).



Colaborar no processo normativo externo, em matérias 
de relevância institucional e social

INTERAÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO

SUBPLAN

Estreitamento dos laços com o Poder Legislativo estadual e federal, sobretudo com os

representantes do Estado do Paraná, para apreender a dinâmica do processo legislativo,

encaminhar sugestões de lege ferenda ou avaliações técnicas em relação a projetos de lei em

andamento, e participar em discussões de grandes temas de interesse nacional.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  IRREGULAR

Informação da área responsável

Sem informação atualizada.

Parecer da SUBPLAN

Cancelamento ou suspensão, dadas as atuais

dificuldades de interação.



Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores

PLANO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

MEMBROS E SERVIDORES
CEAF

Desenvolvimento e implementação efetiva de linhas de ações que qualifiquem membros e

servidores para o exercício da função de agentes na formulação e execução dos objetivos e

metas desta Instituição.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011): REGULAR

Informação da área responsável:
Foram buscadas parcerias com outras escolas e centros de capacitação

e aperfeiçoamento funcional de órgãos públicos, nas quais foi possível:

- viabilizar a participação de integrantes do MPPR em cursos oferecidos
por essas instituições;

- trocar experiência com essas instituições na área de capacitação e
aperfeiçoamento;

- conhecer sistemas utilizados por elas, verificando a possibilidade de
adquiri-los e adaptá-los às nossas necessidades.

Foi também elaborado e enviado questionário eletrônico para todos os
membros e servidores do MPPR para definição das necessidades de
treinamento durante o biênio 2011/2012. Houve, ainda, a contratação,
junto ao DTI, para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de
Treinamentos, com previsão de utilização em junho de 2011. Por fim, foi
concluída a elaboração do Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento
Funcional de membros e servidores do MPPR, para o biênio 2011/2012,
o qual foi apresentado à Procuradoria-Geral de Justiça e à SUBADM,
para análise e providências.

Observações: ainda não foram disponibilizados os recursos humanos,
físicos e de sistemas de informação apresentados pelo CEAF como
necessários para o adequado desenvolvimento do projeto.

Parecer da SUBPLAN
infra-estrutura física e material;
Projeto em andamento regular.



Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos

BOAS PRÁTICAS EM RH SUBADM

Identificar, selecionar, difundir e implementar no MPPR 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

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável

Apresentado novo plano de projeto, atendendo-se às

recomendações do CGE. O escopo do projeto apresenta,

inicialmente, a implementação das seguintes práticas:

Capacitação de Chefias e Lideranças e Avaliação Funcional

Estratégica. As demais práticas serão definidas a partir dos

resultados apresentados na pesquisa de clima

organizacional.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento.



Fortalecer a instituição por meio da interação entre 

Procuradores, Promotores e Servidores

DIAGNÓSTICO DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL SUBADM

O projeto visa a execução de projeto de pesquisa de clima organizacional, entre

membros e servidores da Instituição, com objetivo de mensurar os níveis de

satisfação dos mesmos com as políticas, as práticas e os recursos organizacionais.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011): REGULAR

Informação da área responsável:

O escopo do projeto ficou mantido, na aplicação da

pesquisa e na identificação de planos de melhorias. Os

planos de melhorias deverão ser implementados nos

projetos afetos existentes ou em novos projetos.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento.



Fortalecer a instituição por meio da interação entre 
Procuradores, Promotores e Servidores

REESTRUTURAÇÃO 2º GRAU SUBPLAN

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 a

defesa da ordem jurídica e cidadania, garantindo a celeridade e a eficácia na atuação

judicial.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável

Instituída comissão e elaborada minuta de

regulamentação concernente à organização, ao

funcionamento e às atribuições das Procuradorias de

Justiça, a ser apreciada pelo Colégio de Procuradores

em data próxima.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.



Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação

DATA CENTER SUBADM

Dotar o MP-PR de estrutura computacional centralizada e própria, com condições de

atender plenamente os requisitos de processamento e armazenamento previstos

para o próximo qüinqüênio. A solução deve dispor de alta disponibilidade e de

soluções de redundância de rede lógica e elétrica, de forma a minimizar a

indisponibilidade de sistemas e demais recursos computacionais.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável
A conclusão dos técnicos do MPPR é a de que a opção mais

econômica e tecnicamente suficiente para o MPPR é a instalação

de sala segura, na sede Mal. Floriano (Casa Rosada), desde que

as áreas competentes emitam seus pareceres sobre aspectos

envolvendo a seleção de local para hospedagem do datacenter,

entre os quais: permanência do bem imóvel, situação das

patologias estruturais do anexo III, possibilidade de melhoria no

quadro elétrico, com expansão de carga suportada e avaliação da

possibilidade de instalação e utilização de GMG (grupo motor

gerador) no jardim ou outro local da sede Casa Rosada.

Previsão do processo licitatório para o período de maio de 2011 a

julho de 2011, com implantação da solução de agosto a outubro de

2011.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.



Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação

REDE DE COMUNICAÇÃO DADOS
SUBADM

Dotar o MPPR de estrutura de rede unificada, com banda suficiente para atender às

demandas de tráfego de dados e voz originadas das promotorias.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011): REGULAR

Informação da área responsável

Atualmente 176 locais possuem o serviço de fibra

(87,5%) e 9 estão agendados para ativação no máximo

até julho de 2011, atingindo nesta etapa 94,5% do

serviço instalado. Os demais locais, segundo a COPEL,

têm previsão de ativação até dezembro de 2011.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.



Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação

SISTEMA E-MPPR SUBADM

Pretende atender à demanda de automatização e geração de informações gerenciais relativas à

atividade técnico-jurídica do MPPR. Será um sistema corporativo, utilizado por todas as unidades

geradoras e consumidoras de peças, unificando as informações em banco de dados.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável

Desde a data de inauguração, em 6 de outubro de 2010

até 13 de abril de 2011, foram cadastrados no sistema

23.583 procedimentos, além de 6.142 documentos

migrados da antiga aplicação de cadastramento de

procedimentos (SIRCIC), em um total de 29.725

documentos existentes em seu banco de dados.

Encontra-se em uso por todas as Promotorias de Justiça

que atuam na área extrajudicial. Atualmente, a equipe

trabalha na migração do sistema de banco de dados

Oracle, com previsão de entrega para o próximo mês.

Além disso, serão definidas novas funcionalidades para o

sistema através de um comitê gestor.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em regular andamento.



Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação

SIGAM WEB SUBADM

Dotar o MPPR com ferramenta atualizada para gestão administrativa, em substituição ao JURAI

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011)  REGULAR, COM RESSALVA

Informação da área responsável:

Durante o período de outubro de 2010 a fevereiro de

2011 a SUBADM buscou a repactuação do contrato. As

negociações não chegaram a bom termo e a SUBADM

está tomando providências superar o impasse. Frente a

esta possibilidade, a SUBADM já iniciou tarefa de

prospecção de alternativas técnicas à solução SIGAM,

para a eventualidade de não retomada da pactuação.

Parecer da SUBPLAN

Projeto condicionado à repactuação do contrato ou

entabulação de nova avença.



Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos 
de execução e unidades administrativas

INFRAESTRUTURA FÍSICA E DOS ÓRGÃOS E

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SUBADM

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 Publico. Criar uma identidade visual

para as edificações e unidades do Ministério Público.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL ( MAIO/2011) :  REGULAR

Informação da área responsável:

Apresentado plano de projeto em abril de 2011, sob

gerenciamento do Departamento de Infra-Estrutura, cujo

escopo é dotar o MPPR de Plano Quinquenal de Obras e

Reformas. Projeto iniciado.

Parecer da SUBPLAN

Projeto em andamento regular.



Gerir recursos financeiros de forma eficiente

SISTEMA DE CUSTOS SUBADM

Implantar sistemática de gestão de custos, objetivando o fornecimento de informações

estratégicas de gastos, segmentados por unidades de custos. O sistema deverá permitir que

todos os custos do Ministério Público sejam alocados em unidades de custeio que apresentem

significação estratégica para avaliação de atividades e desempenho. Deverão ser focadas as

atividades finalísticas da Instituição e que agreguem valor à avaliação estratégica e tomada de

decisão. Tem por finalidade dar subsídios à Administração para gerir de forma mais eficiente os

recursos financeiros e, por que não dizer, os demais recursos materiais e humanos, no

desempenho de suas atividades institucionais.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011):   REGULAR

Informação da área responsável

Com a reorganização funcional da SUBADM, o projeto
passou a ser gerenciado pela Assessoria de Controle
Interno. Plano de projeto revisto, com início das
atividades para maio de 2011.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.



Aprimorar política de captação de recursos financeiros

METODOLOGIA PARA CAPTAÇÃO DE

RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
SUBPLAN

Desenvolver metodologia para a captação de recursos extra-orçamentários para

projetos do Ministério Público do Paraná - MP-PR. Abrange tanto recursos financeiros

quanto os demais recursos necessários à execução das atividades-meio ou

finalísticas do MPPR.

PROJETO

ESCOPO

RESP.

SITUAÇÃO ATUAL (MAIO/2011) REGULAR

Informação da área responsável

Foram definidas a metodologia para a obtenção dos

recursos e o elenco das fontes a serem prospectadas.

Além disso, houve já a obtenção de recursos para a

edificação de obras através de emendas parlamentares

da bancada paranaense. De outro lado, propõe-se a

reformulação do projeto em sua continuidade, para o

efeito de se ampliar o seu escopo, no sentido de serem

nele incluída a possibilidade de busca de recursos

humanos e materiais, para além dos financeiros.

Parecer da SUBPLAN

Projeto sendo executado de acordo com o planejado.



Iniciativas

estratégicas

- Ações desenvolvidas pela Assessoria de Imprensa, dentro do Plano de Comunicação nas áreas de 
comunicação interna, tais como o Dia do Ministério Público, o Concurso Clique Cidadão, o Calendário e o 
Caderno da SUBPLAN, os Cartões de Datas Comemorativas, o Blog dos Estagiários e a Revista 
Contexto

- Expedição da Recomendação nº 001/2010, em 24 de novembro de 2010, pela Procuradoria-Geral de 
Justiça, com vistas a otimizar a atuação institucional na área cível, tornando-a mais adequada e eficiente, 
privilegiando a intervenção em temas cuja repercussão e relevância sociais sejam marcadamente mais 
acentuadas, em especial na defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis

- A implantação e funcionamento do "Programa de Registros das Atividades Extrajudiciais – PRO-MP”,  
desde novembro de 2010 vem proporcionando maior controle sobre a atividade extrajudicial e dando 
maior efetividade à atuação ministerial

- Foram entabulados convênios e termos de parceria, entre janeiro de 2010 e abril de 2011, com:
a) Casa Latino Americana - CASLA, para fomentar ações de interesse mútuo;

b) Instituto Ambiental do Paraná - IAP, para cessão de veículos ao MPPR;

c) Poder Judiciário e Fundação Profeta Elias, para execução do projeto Justiça ao Torcedor; 

d) Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, para liberação do acesso ao sistema de cadastro e de imagens;

e) Ministério da Justiça, para implantação do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e para o desenvolvimento de ações conjuntas de combate à prática de cartel;

f) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para acompanhamento da implantação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS; 

g) DETRAN-PR, para acesso ao cadastro de veículos e condutores;

h) Ministério Público do Trabalho, para direcionamento de recursos ao FUEMP; Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, para prestação de serviços de assistência à 
saúde dos servidores ativos e inativos (SAS);

i) Universidade de São Paulo, para continuidade no tratamento de pacientes;

j) Conselho Regional de Farmácia,para assessoramento técnico-científico;

l) Conselho Nacional de Justiça, para potencializar as ações do Projeto Começar de Novo;

m) Tribunal de Justiça, para acesso ao sistema Oráculo;

n) Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para obtenção do software "Sistema de Registro Único";

o) Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para programas de cooperação técnica, científico-educacional e financeira;

p) Universidade Positivo, para cooperação acadêmica, científica e cultural; 

q) Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para implementação do "Plano de Ações Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil" no 
âmbito paranaense.



Novos projetos  

estratégicos

Propostas de novos projetos estratégicos:

- Tabelas Processuais Unificadas

Objetivo estratégico: aprimorar a estrutura 
organizacional, os registros e a gestão de processos 
de trabalho

- Plano de Modernização das Carreiras dos 
servidores do MPPR

Objetivo estratégico: aperfeiçoar políticas, métodos e 
técnicas de administração de recursos humanos



Cronograma

Reuniões em 2011

- 2ª quinzena de agosto

- 1ª quinzena de outubro

- 1ª quinzena de dezembro


