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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 
2014 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
LARANJEIRAS DO SUL  

  

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2014  X Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 15%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7,0  X Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 7,0   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 7,0  X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Firmar TAC criando um planejamento de ações até 
2015, com metas semestrais. 

Até março/2014 Promotor de Justiça, 
Prefeitos e Secretários 

Municipais 
Acompanhar a meta semestral. Julho Promotor de Justiça 

Acompanhar a meta semestral e verificar se é o 
caso de ajuizar ACP para cumprir a meta parcial. 

Dezembro Promotor de Justiça 

   

ACESSO À SAÚDE PÚBLICA Melhorar 
consideravelmente o 

atendimento nos 
hospitais públicos da 

Comarca. 
Exigir o fornecimento 

regular de 
medicamentos básicos 

da lista do SUS pelo 
Município sem a 
necessidade de 

atuação em cada caso 
concreto. 

Inquérito Civil 
instaurado na 
Promotoria. 

   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Ação conjunta com o objetivo estratégico: “Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas 
institucionais”, no Projeto Estratégico “Atuação do MP para a criação de vagas e melhoria no atendimento nos Hospitais vinculados ao SUS.  

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
Firmar TAC criando um planejamento de ações até 

2013, com metas semestrais. 
Até março Promotor de Justiça e 

Prefeitos 
Acompanhar a meta semestral Julho Promotor de Justiça 

EDUCAÇÃO INFANTIL EC 59 Criar vagas de 
creche/pré-escola para 
crianças de 4 e 5 anos, 

suprindo o déficit 
apontado nos 

Municípios conforme 

IC instaurado na 
Promotoria de Justiça 

Acompanhar a meta semestral e avaliar se é o caso 
de ajuizar ACP para cumprir meta parcial 

Dezembro Promotor de Justiça 



  
    Municípios conforme 

indicadores da 
SUBPLAN  

 
   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Ação conjunta com o objetivo estratégico: “Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas 
institucionais”, no Projeto Estratégico “Atuação do MP para a criação de vagas na educação infantil”. 

     
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 

Fomentar a criação / efetivação dos Conselhos 
Municipais de forma democrática, participando o 

MP de suas reuniões e utilizando-se do MP SOCIAL 
para realizar a capacitação de seus membros. 

Todo ano Promotor de Justiça  

Realizar palestras nas escolas e trabalhos com os 
estudantes explicando a atuação do Ministério 

Público, estimulando-os a divulgar as informações 
para seus pais e parentes em suas comunidades. 
Criar um líder eleito pela comunidade que possa 
servir de contato do MP em cada localidade dos 

Municípios. 

Até dezembro Promotor de Justiça 

Realizar mutirões com o Judiciário e Prefeitura fora 
do endereço do Fórum, permitindo que conheçam 

melhor seus direitos, fazendo conciliações, 
casamentos, divórcios, acordos de pensão e 

guarda, documentos mínimos para a vida civil, etc., 
fazendo verdadeiros dias da cidadania, 

principalmente nas localidades distantes, 
assentamentos e aldeias. 

Até dezembro Promotor de Justiça / 
Judiciário / Prefeituras 
/ Tabelionatos / CAOP 

Direitos Humanos. 

   

INTENSIFICAR A RELAÇÃO 
COM A SOCIEDADE 

Atingir os índices de 
reconhecimento 
sugeridos pela 

SUBPLAN 

PA instaurado na 
Promotoria de Justiça 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Ação conjunta com o objetivo estratégico “Intensificar a interação com a sociedade”. 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

TRANSPARÊNCIA Criar Portal de 
Transparência, 

IC instaurado na 
Promotoria de Justiça 

Ajuizar ACP/Firmar TAC obrigando-os a criar portal 
da transparência nos termos previstos pelo plano 

Até fevereiro Promotor de Justiça  



  

 

setorial do CAOP Patrimônio Público, expedindo 
recomendação administrativa e fiscalizando seu 

cumprimento.  
Fazer reunião com as lideranças civis (igrejas, 

associações comerciais, escolas etc.) visando sua 
constituição na Comarca. 

Até julho Promotor de Justiça / 
Observatório Social 

Ajuizar ação visando a formar um órgão de 
controladoria interna nos Municípios, com cargo 

efetivo, nos moldes propostos pelo plano do CAOP 
de Patrimônio Público. 

Até setembro Promotor de Justiça / 
CAOP de Proteção ao 
Patrimônio Público. 

Conclusão do Procedimento dezembro Oficial de Promotoria 

Controladoria Interna 
e Órgão Civil de 

Fiscalização 
(Observatório Social) 

em um ano. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Ação conjunta com o objetivo estratégico “Intensificar a interação com a sociedade”. 

  
     

Elaborado por: 
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