TUTORIAL PLANOS SETORIAIS DE AÇÃO
Promotorias de Justiça e Grupos de Atuação Regionalizada
INTRODUÇÃO
Em 2019, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) promoveu a revisão de seu
Planejamento Estratégico com o objetivo de definir as prioridades e as estratégias
institucionais para o decênio 2019-2029.
A partir da reavaliação de objetivos, diretrizes, indicadores e metas, foram aprovadas
as principais ações para a próxima década.
O mapa estratégico ilustrado a seguir demonstra a síntese gráfica estabelecida para o
novo ciclo. De forma dinâmica, representa os principais objetivos, dispostos de acordo
com as diferentes perspectivas da atuação institucional, de maneira a reproduzir as
relações de causa e efeito, sempre orientadas pela visão de futuro assumida pela
instituição. Clique aqui para ampliar a imagem
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No mapa estão relacionadas a missão, a visão e os valores do MPPR, e dispostos os
objetivos estratégicos, que constituem o horizonte fundamental e prioritário da
atuação institucional. Por sua vez, os objetivos estratégicos são desdobrados em
diretrizes e ações, as quais estão descritas no Caderno do Planejamento Estratégico
2019-2029.

De forma a materializar a política institucional de médio e longo prazo, foi, então,
editada a Resolução PGJ nº 1823/2020 estabelecendo as diretrizes funcionais e
conceituais para a implementação e o monitoramento da execução do planejamento
do MPPR nos âmbitos setorial, regional e estadual.
Para dar concretude ao planejamento proposto, o Plano Setorial de Ação (PSA) é o
documento específico de determinado órgão ou unidade ministerial, que consolida as
ações a serem desenvolvidas no prazo de três anos, de abrangência local, regional e/ou
estadual, relacionadas à uma diretriz e a um ou mais objetivos estratégicos. Dessa
maneira, se constitui no instrumento de efetivação das diretrizes e ações constantes no
plano estratégico do MPPR.
A implementação do planejamento estratégico, em nível operacional, também será
estruturada por meio de projetos e iniciativas, conforme demonstrado na figura
abaixo:
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A Portaria Subplan nº 02/2020 estabelece as orientações para a elaboração, execução e
monitoramento de projetos e planos setoriais de ação, relativos ao exercício de
2020-2022.
A CONSTRUÇÃO DO PLANO SETORIAL DE AÇÃO
A construção do Plano Setorial de Ação (PSA) envolve o diagnóstico prévio da situação
dos municípios que compõem a Comarca ou a região de atuação do Grupo
Especializado a fim de absorver as demandas da sociedade, incorporar a análise dos
indicadores sociais, apreciar os procedimentos judiciais e extrajudiciais vigentes e
compreender a realidade local/regional em que se dará a atuação ministerial.
Após a etapa do diagnóstico, a elaboração do PSA consistirá na seleção das Ações que
serão desenvolvidas pelos órgãos e unidades administrativas do MPPR durante os
exercícios de 2020 a 2022 enquanto desdobramento dos Objetivos Estratégicos do
Ministério Público do Estado do Paraná.
Após elaborado o PSA, a fim de demonstrar a sua execução, deverá haver o vínculo de
Procedimentos do PROMP, já existentes ou a serem instaurados a partir de então, às
ações que foram selecionadas para compor o referido Plano. Tal vínculo se dará através
da sinalização em campo próprio no PROMP.
Com o intuito de promover o acompanhamento e o assessoramento técnico às ações
executadas, os procedimentos vinculados ao planejamento serão representados no
Relatório de Atividade Funcional (RAF), de modo a orientar os agentes e as unidades
ministeriais no monitoramento das ações contidas no respectivo PSA e aferir sua
contribuição para o alcance do(s) objetivo(s) estratégico(s).
Durante o período de execução e monitoramento do PSA, cada ação poderá ser
avaliada, indicando a conclusão, a continuidade de seu desenvolvimento ou o seu
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cancelamento, acompanhada da descrição dos resultados obtidos, total ou
parcialmente, ou das justificativas pertinentes.
Ao final do período de 2022, todas as ações devem constar como avaliadas para a
conclusão e encerramento do PSA. Com o encerramento, um novo ciclo iniciará para
elaboração de PSA correspondente.

As etapas representadas na figura serão detalhadas na sequência:
1. Diagnóstico
Para diagnóstico da realidade local / regional dos municípios que compõem a Comarca
ou o Grupo Especializado de Atuação Regional, por meio de indicadores municipais,
acesse a PLATAFORMA ATUAÇÃO, disponibilizada na intranet do MPPR e na página da
SubPlan.
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A etapa de diagnóstico permitirá o conhecimento da realidade e contribuirá no
balizamento da maior ou menor distância em relação aos resultados verificados para o
Estado, com o propósito de orientar o desenvolvimento de ações que incidam sobre os
aspectos críticos da sociedade local.

Também é fundamental verificar no ePROMP, no módulo de atendimento ao público,
as principais demandas apresentadas para intervenção do MPPR.
O diagnóstico poderá ser complementado com a análise criteriosa dos procedimentos
judiciais e extrajudiciais vigentes na Unidade ministerial, de modo a sinalizar as
prioridades em função da complexidade, prazos, abrangência e viabilidade de
coletivização das demandas.
No caso das Seções Judiciárias cabe a apreciação da possibilidade de intervenção
considerando o período de permanência na Unidade e as atribuições afetas à matéria
de atuação.
Partindo da análise das informações disponibilizadas, o próximo passo é elaborar o
Plano Setorial de Ação.
1.

Elaboração do PSA

O registro do PSA é realizado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela
SubPlan. Siga os passos abaixo para registrar o PSA da Promotoria de Justiça ou do
Grupo de Atuação Regional:
2.1 Acesse o endereço eletrônico: https://apps.mppr.mp.br/geoview/planosAcao/
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2.2 Na tela serão identificadas as Promotorias de Justiça e/ou o Grupo Especializado de
Atuação Regional habilitado de acordo com o login do MPPR. Clique na unidade
correspondente:

ATENÇÃO: Caso não seja identificada a unidade em que o usuário está habilitado, envie
e-mail para a subplan.dpg@mppr.mp.br
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em relação a Promotores de Justiça Substitutos, cabe
apreciação da possibilidade de intervenção considerando o período de permanência na
Unidade e as atribuições afetas à matéria de atuação. Neste aspecto, as ações poderão
ser desenvolvidas de duas maneiras:
(1) Por meio do Plano Setorial de Ação, quando o Promotor de Justiça Substituto
estiver vinculado à uma Promotoria de Justiça, mesmo que provisoriamente.
Caso não seja identificada a unidade correspondente na tela principal do
sistema de elaboração do PSA, envie um email para o
dpg.subplan@mppr.mp.br para vinculação do usuário à Promotoria de Justiça.
(2) Por meio de Projetos, no caso em que não houver previsão de vínculo a uma
unidade por tempo suficiente para o desenvolvimento da ação. Para tanto,
entre em contato com o DPG/ SUBPLAN para assessoria na elaboração do
Termo de Abertura de Projeto (TAP) e de sua inserção no sistema de
monitoramento.
2.3 Selecione o membro responsável:

2.4 As ações serão selecionadas de acordo com o objetivo estratégico ou a área de
atuação correspondente.
Para a seleção das ações, você poderá: (a) selecionar o objetivo (lado esquerdo da
tela), caso em que as áreas correspondentes àquele objetivo serão indicadas (lado
direito da tela), ou o inverso, (b) selecionar a área, caso em que os objetivos
correspondentes serão indicados.
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No exemplo abaixo, foi selecionada a área “Consumidor e Ordem Econômica” e o
objetivo estratégico correspondente (Fortalecer a defesa da ordem jurídica e
econômica e os direitos do consumidor) foi automaticamente indicado.
Clique aqui para ampliar a imagem

2.5 Role a página para baixo para visualizar as ações.
Após a seleção da área ou objetivo (etapa anterior), na parte inferior da tela serão
indicadas as ações correspondentes, de acordo com as diretrizes do planejamento
estratégico. Selecione tantas quantas forem as ações a serem desenvolvidas dentro da
área indicada.
No exemplo anterior, dentro da área “Consumidor e Ordem Econômica”, foram
selecionadas as Ações 1 e 2 da Diretriz “Proteção da saúde e da segurança do
consumidor no mercado de consumo”, e a Ação 2 da Diretriz “Estímulo à educação,
adequação e clareza de informações, e livre concorrência nas relações de consumo”.
Clique aqui para ampliar a imagem
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2.6 Acrescente novas ações de outras áreas.
Após selecionar as ações dentro de uma área específica, clique em salvar alterações.
Siga selecionando e salvando todas as áreas e ações que desejar a fim de compor o
planejamento integral de sua unidade.

2.7 A qualquer momento, para visualizar as ações já selecionadas que irão compor o
PSA, clique em “Visualizar Plano”. Um quadro com a lista poderá ser visualizado.
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2.8 Caso queira finalizar e enviar o PSA, clique em “Enviar”.

2.9 Se desejar alterar uma ação (excluindo) e/ou acrescentar outras, clique em
“Voltar”.
Como exemplo, vamos excluir a ação “Fiscalização dos produtos de origem vegetal por
contaminação de agrotóxicos” correspondente à área “Consumidor e Ordem
Econômica”: (i) Selecione a área correspondente e, na parte inferior da página, (ii)
desmarque a seleção da ação que deseja retirar do plano. Pronto, ela já foi retirada do
PSA.
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Siga selecionando outras áreas e as ações correspondentes que desejar excluir e/ou
acrescentar.
2.10 Após terminar todas as seleções, clique em “Salvar Ações” e, em seguida, em
“Visualizar Plano” para revisar o PSA. Se estiver tudo correto e não desejar realizar
alterações, clique em “Enviar”.

Confirme o envio do Plano. Observe que, após confirmado o envio, somente será
possível excluir alguma ação com apresentação de justificativa.

Pronto, o PSA já está registrado e não há necessidade de inseri-lo no PROMP ou enviar
notificação à SubPlan.
2.11 Download do PSA.
O arquivo em pdf do PSA poderá ser baixado na página principal do sistema eletrônico,
(https://apps.mppr.mp.br/geoview/planosAcao/), clicando na unidade correspondente
com o plano enviado e, em seguida, em “Gerar PDF”, conforme demonstrado a seguir:
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Salve o arquivo em pdf no seu computador.

2.12 Alterações posteriores.
Após o envio do PSA, se desejar realizar alterações no decorrer de seu
desenvolvimento (ou mesmo logo após o envio), vá até a página principal do sistema
eletrônico, entre no PSA da unidade correspondente e clique em “Editar Plano”.
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Siga os passos anteriores para incluir novas ações no PSA. Ao finalizar as alterações,
clique em “Visualizar Plano” para revisar o PSA e, estando de acordo, clique em
“Enviar” (veja o item 2.10). Sempre será considerada como válida a última versão
enviada.
3. Execução e Monitoramento do PSA
Quando pertinentes às diretrizes e ações incorporadas aos planos setoriais, a
Promotoria de Justiça ou Grupo Especializado de Atuação Regional deverá assinalar o
vínculo ao planejamento estratégico, por ocasião dos registros no PROMP.
Importante ressaltar que qualquer procedimento pode colaborar com a ação
estratégica e não apenas os que forem instaurados para essa finalidade. Para tanto, o
campo “Vínculo Planejamento Estratégico” deve ser assinalado.
Em relação aos procedimentos extrajudiciais: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO,
INQUÉRITO
CIVIL, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO e PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, quando estiverem relacionados à ações estratégicas
contidas no PSA, o campo “Vínculo Planejamento Estratégico” poderá ser assinalado
no momento da instauração ou, se já em andamento, alterando-se o procedimento
para inclusão do campo.
Por exemplo, se o PSA contém a ação “Fiscalização dos produtos de origem vegetal por
contaminação de agrotóxicos” (ver figura do item 2.12), ao instaurar Procedimentos
(PP, IC, PA e PIC ) no sistema PROMP relacionados à essa ação, tendo selecionado
“Atuação Principal” “CONSUMIDOR”, no campo “Vínculo Planejamento Estratégico”
selecione “CONSUMIDOR – CONTAMINAÇÃO POR AGROTÓXICO.”
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Já para a Notícia de Fato, a escolha da ação estratégica irá ocorrer quando do seu
encerramento, no campo “Vínculo Planejamento Estratégico”.
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A SubPlan realizará o monitoramento por meio da captura automática dos campos
assinalados e dos Procedimentos inseridos no PROMP, comunicando ao CAOP
correspondente para acompanhamento e apoio técnico e à Corregedoria para
anotação em ficha funcional do membro responsável pelo PSA.
Os Procedimentos vinculados às ações desenvolvidas serão representados no
acompanhamento da contribuição com o atingimento dos objetivos estratégicos no
RAF.
4 Avaliação dos resultados do PSA
Até o período de encerramento do PSA em 2022, o desenvolvimento das ações deve
ser avaliado, de forma individual ou conjunta, e poderá ocorrer de uma só vez ao final
do período de 2022 ou no decorrer do desenvolvimento do plano de maneira parcial,
com anotação progressiva de sua execução. Para avaliar uma ação constante do PSA
clique no plano da unidade correspondente e, em seguida, em “Relatório de
Avaliação”.
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Em seguida, clique na ação a ser avaliada.

A ação selecionada pode ser avaliada como “Ação concluída”, “Ação em
desenvolvimento” ou “Ação cancelada”.
● Ação concluída: Ação que atingiu seu propósito de execução, com
encerramento do Procedimento correspondente no PROMP. Após a conclusão
da ação, não será mais possível a edição da avaliação. No entanto, caso a ação
seja reaberta em período posterior, será necessário adicioná-la novamente ao
PSA (siga o passo 2.12).
● Ação em desenvolvimento: Aplicável em dois casos:
(a) Para avaliação progressiva da ação no decorrer do desenvolvimento do PSA.
É adequada para ocasiões em que o membro responsável pelo PSA deixará a
Comarca ou o Grupo Especializado de Atuação Regional, realizando uma
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avaliação prévia das ações constantes do plano a fim de orientar o novo PJ que
irá assumi-la. Nesse caso, a opção de avaliação da ação continuará disponível
para avaliações posteriores.
(b) Para avaliação de ação que continuará a ser realizada para além do período
do PSA, ou seja, após 2022. Nesse caso, o plano é encerrado pelo decurso do
prazo (2022), mas a ação continuará em desenvolvimento, com manutenção do
Procedimento instaurado no PROMP.
● Ação cancelada: Ação que teve seu desenvolvimento interrompido, sendo
encerrada sem conclusão. Neste caso deverá ser descrita uma justificativa de
cancelamento.
Para as ações concluídas e em desenvolvimento, deverão ser descritos, de forma
sucinta, os resultados obtidos. Em seguida, clique em “enviar”.

Para as ações canceladas, será necessário descrever uma justificativa. Na sequência,
clique em “enviar”.

No exemplo abaixo, observe que a ação “Aporte de inovações e tecnologias
educacionais na área de educação a distância” foi avaliada duas vezes com a opção
“ação em desenvolvimento”. Nesse caso, novas avaliações poderão ser incluídas
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posteriormente, permanecendo ativa a função “avaliar”. Já a ação “Aprimoramento dos
produtos já utilizados nos processos formativos, buscando maior efetividade e
assertividade” foi avaliada inicialmente como “ação em desenvolvimento” e, após,
como “ação concluída”. Nesse último caso, com a conclusão da ação, a função de
avaliar se extingue.
Verifique também que, no PSA, as ações podem ser adicionadas e/ou avaliadas por
mais de um membro responsável, sendo realizado o registro pelo responsável
correspondente.
Clique aqui para ampliar a imagem

5 Encerramento do PSA
Ao final de 2022 o PSA deverá ser encerrado. Para tanto, é pré-requisito ao
encerramento a avaliação de todas as ações constantes do plano, conforme
demonstrado na etapa anterior (veja o item 4 Avaliação dos Resultados do PSA).
Para proceder ao encerramento, entre no plano da unidade correspondente e clique
em “Encerrar”.
Observação: O encerramento estará disponível apenas no final do prazo do PSA, ou
seja, em 2022. Na eventualidade de o Promotor de Justiça assumir outra Comarca, o
PSA continuará vinculado à unidade inicial, caso em que poderá relatar o
desenvolvimento das ações pela opção “avaliação em desenvolvimento”, a fim de
orientar o novo Promotor de Justiça (veja o item anterior 4 – Avaliação dos resultados
do PSA).

17

Observe que, após o encerramento do PSA, não será mais possível qualquer edição.
Confirme o encerramento em “confirmar”.

Pronto, na tela principal do sistema o PSA aparecerá com o status de “encerrado”.
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Após o encerramento, para obter o arquivo em pdf do PSA, entre no plano encerrado
da unidade correspondente e clique em “Gerar PDF”.
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