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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN      

ANO: 
2015 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA (PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, À SAÚDE PÚBLICA E À SAÚDE DO TRABALHADOR) 

  

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 (%) 80%  x Resultados de Pesquisas de Opinião Pública x Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 8  x Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 8   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 8  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?) 

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

Estruturar uma rede e 

um fluxo de 

atendimento em 

saúde mental a fim de 

aumentar o número 

de leitos nessa área 

Estruturação do CAPS; 

procura por 

tratamento 

diretamente na 

Promotoria de Justiça 

Andamento ao Inquérito Civil instaurado a fim de 

acompanhar o fluxo de atendimento na área da 

saúde mental e eventuais denúncias nessa área – 

Inquérito Civil 0078.12.000761-8 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho 1 ano Promotor de Justiça 

Participação em reuniões e eventos 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendação Administrativa 1 ano Promotor de Justiça 

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

COMBATE À DENGUE 

Análise da situação 
real da Dengue no 
município, a fim de 

diminuir os índices já 
apresentados 

Diminuição dos índices 
e risco de propagação 

da Dengue no 
município 

Instauração de Procedimento Administrativo a fim 
de acompanhar as ações que o município e seus 
agentes vêm realizando no combate à Dengue – 

0078.15.000202-6 

1 ano 
Promotor de Justiça, 
assessor e estagiários 

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho 1 ano Promotor de Justiça 

Participação em Reuniões e eventos 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendação Administrativa 1 ano Promotor de Justiça 

Termo de Ajustamento e Conduta 1 ano Promotor de Justiça 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

     



  

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 



  

 

COMBATE AO RACISMO 

Conscientizar a 

população do 

município e as 

instituições acerca da 

existência de Racismo 

Institucional e 

combatê-lo de forma 

eficaz 

 

Diminuição de 

denúncias pela 

Promotoria de Justiça e 

aumento de eventos e 

promoções de 

igualdade racial 

Instauração de novo Procedimento Administrativo 

para diagnóstico das principais causas do Racismo 

e como combatê-lo 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho 1 ano Promotor de Justiça 

Participação em Reuniões e Eventos 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendação Administrativa 1 ano Promotor de Justiça 

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Promover e adequar a 
educação de jovens e 
adultos no âmbito do 

município 

Melhoria na educação 
de jovens adultos e 
reconhecimento de 
avanços nessa área 

Acompanhamento de Procedimento 
Administrativo instaurado para diagnóstico dos 

principais problemas encontrados na Educação de 
Jovens e Adultos (PA 0078.13.001929-8) 

1 ano 
Promotor de Justiça, 
assessor e estagiários 

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho 1 ano Promotor de Justiça 

Participação em Reuniões e Eventos 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendação Administrativa 1 ano Promotor de Justiça 

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 

NO TRÂNSITO 

Promover e 

conscientizar a 

população e o Poder 

Público da 

necessidade de 

melhoria no trânsito 

 

Verificação de 

diminuição nos índices 

de morte no trânsito e 

reclamações 

encaminhadas à 

Promotoria 

Acompanhamento do Procedimento Administrativo 

para diagnóstico dos principais problemas 

encontrados no trânsito – PA 0078.13.001558-5 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho 1 ano Promotor de Justiça 

Participação em Reuniões e Eventos 1 ano Promotor de Justiça 

Acompanhamento dos processos de elaboração e 

revisão do Plano Diretor  
1 ano 

Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

  



  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 

DIAGNÓSTICO DOS 

INDICADORES SOCIAIS DE 

TAMARANA E LONDRINA 

 

Verificar as causas dos 

índices sociais e de 

saúde deficitários 

indicados pelo Poder 

Público e combatê-las 

 

Melhorias nos serviços 

prestados no âmbito 

do município e 

diminuição de 

reclamações 

Acompanhamento dos Procedimentos 

Administrativos para diagnóstico dos principais 

problemas encontrados no município de Tamarana 

e Londrina (0078.14.002384-3) 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Participação em Reuniões, Eventos, Aud. Pública 1 ano Promotor de Justiça 

Visitas 1 ano Promotor de Justiça 

Termo de Ajustamento e Conduta 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendação Administrativa 1 ano Promotor de Justiça 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
DEFESA AO MOVIMENTO DA 

POPULAÇÃO DE RUA 

Continuidade do apoio 
institucional para que 

a Política Municipal 
para a População de 

Rua seja aprimorada e 
operacionalizada com 

a participação dos 
representantes do 

Movimento 

Priorização dos 
interesses e das 
necessidades da 

população em situação 
de Rua 

Acompanhamento de Procedimento 
Administrativo para diagnóstico dos principais 

problemas encontrados no Movimento da 
População de Rua 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor, estagiários e 
Assistente Social 

Participação em Reuniões, Eventos e Audiência 

Pública 
1 ano 

Promotor de Justiça e 

Assistente Social 

Promover a Central de Atendimento ao Cidadão do 

Ministério Público como porta de entrada aos 

Moradores de Rua 

1 ano Assistente Social 

Visitas 1 ano Assistente Social 

   

ALINHAMENTO 

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

     
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 

DIAGNÓSTICO À REDE 

ASSISTENCIAL DO 

MUNICÍPIO 

Fortalecimento da 

rede assistencial do 

município nas áreas da 

saúde e assistência 

social 

Análise das condições 

estruturais e de 

equipe capacitada 

para trabalhar com as 

famílias nos 

territórios. 

Instaurar Procedimento Administrativo com 

objetivo de promover ações visando ao 

fortalecimento da rede assistencial do município 

1 ano 
Promotor de Justiça e 

Assistente Social 

Participação em Reuniões, Eventos e Ações 1 ano Assistente Social 

Realização de Audiências Públicas e Recomendações 

Administrativas 
1 ano 

Promotor de Justiça e 

Assistente Social 



  
ALINHAMENTO 

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

    

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 



  

COMBATE AO ABANDONO E 

NEGLIGÊNCIA FAMILIAR DE 

PESSOAS DEPENDENTES DE 

CUIDADO NA ÁREA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reavaliar juntos à Rede 

de Assistência Social as 

intervenções que vem 

sendo realizadas no 

intuito de combater o 

abandono e/ ou 

negligência familiar com 

pessoas dependentes de 

cuidados 

Diminuição do número 

de casos e denúncias 

de abandono e 

negligência familiar 

Participação em Reuniões, Eventos e Ações 1 ano Assistente Social 

Recomendações Administrativas 1 ano Promotor de Justiça 

Realização de Audiências Públicas e Visitas às 

instituições aos familiares das vítimas 
1 ano 

Promotor de Justiça e 

Assistente Social 

ALINHAMENTO 

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

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Condições de atendimento 
em UBS e hospitais 

filantrópicos (tempo de 
espera/ estrutura física/ 
recursos humanos/ leitos 

suficientes/ assistência 
farmacêutica) 

Atendimento adequado 
à população usuária do 
SUS/ Recursos humanos 

suficientes/ estrutura 
física compatível/ 

dispensação de 
medicamentos 

Diminuição de 
denúncias em relação à 

falta de leitos, 
medicamentos, 

condições estruturais e 
recursos humanos 

Acompanhamento de diversos Procedimentos 
Administrativos instaurados para averiguar as 
providências que os Gestores vêm adotando 

1 ano 
Promotor de Justiça, 
assessor e estagiários  

Participação em Reuniões, Eventos e Ações 1 ano Promotor de Justiça 

Visitas aos locais/ Consulta Pública 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendações Administrativas e TAC 1 ano  

Judicialização 1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários  

ALINHAMENTO 

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

     
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

VERIFICAÇÃO DA FILA DE 

ESPERA NAS CIRURGIAS 

ELETIVAS EM GERAL, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

Diminuir a fila de espera 

e realizar o mínimo de 

cirurgias eletivas por 

período e especialidade 

Aumento no número 

de cirurgias realizadas 

e diminuição de 

reclamações 

(demanda) 

Acompanhamento de Procedimento Administrativo 

instaurado para averiguar as causas e as 

providências que os Gestores vêm adotando – 

0078.13.002746-5 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Reuniões e Auditorias 1 ano Promotor de Justiça 

Recomendações Administrativas / TAC 1 ano Promotor de Justiça 

Judicialização 1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

ALINHAMENTO 

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



  

Orientações para preenchimento do formulário PLANO SETORIAL DE AÇÃO – PROCURADORIA/PROMOTORIA (Resolução 997/2010 PGJ, artigos 17,18 e 19): 
 

1. ANO – A ser preenchido com o ano exercício do Plano de Ação, podendo ser bianual; 

     

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

ACOMPANHAMENTO DE 

FILA DE ESPERA POR LEITOS 

EM HOSPITAIS TERCIÁRIOS – 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE 

LEITOS 

Dinamizar o fluxo de 

pacientes que 

necessitam de leitos 

em hospitais terciários 

e diminuir o tempo de 

espera 

Diminuição do tempo 

de espera em fila e 

dinamização eficaz do 

fluxo de pacientes que 

entram e saem da lista 

Acompanhamento dos casos por meio do 

Procedimento Administrativo instaurado para 

averiguar o fluxo das filas – 0078.14.002306-6 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Reuniões  1 ano Promotor de Justiça 

Recomendações Administrativas 1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Judicialização 1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

ALINHAMENTO 

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

  

     

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 

ACOMPANHAMENTO DO 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS 

Averiguar as condições 

de trabalho dos 

profissionais do 

Programa Mais 

Médicos em Londrina 

Condições de trabalho 

adequadas 

Acompanhamento do Proc. Administrativo 

instaurado a fim de acompanhar os profissionais do 

Programa Mais Médicos – 0078.14.002380-1 

1 ano 
Promotor de Justiça, 

assessor e estagiários 

Visitas 1 ano Promotor de Justiça 

Reuniões 1 ano Promotor de Justiça 

   

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

     

Elaborado por: Paulo César Vieira Tavares – Promotor de Justiça 

 
Data: 29/04/2015 



  
2. PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA – A ser preenchido com identificação da Procuradoria ou Promotoria de Justiça; 

3. RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR – Após análise do reconhecimento externo da atuação do MPPR obtido na Pesquisa de Imagem 2012 e das metas 
projetadas para 2014, informar a contribuição dos órgãos de execução participantes deste Plano de Ação, ao alcance das metas instituídas; 

4. SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010) – Assinalar com “X” as ações 
desenvolvidas e/ou encaminhamentos considerados para a elaboração do Plano Setorial de Ação conforme regulamentado na Resolução 997/2010 PGJ: 

“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”. 

 

5. INICIATIVA – A ser preenchido com nome do projeto ou ação proposta; 

6. META – A ser preenchido com a enunciação do resultado esperado. Para assegurar a clareza deve ser formulado da seguinte maneira: Verbo + Objeto + 
Quantidade + Prazo; 

7. INDICADOR – A ser preenchido com o indicador que será utilizado como meio de medição da iniciativa, possibilitando a avaliação dos resultados; 

8. ATIVIDADES – A ser preenchido com as atividades que devem ser realizadas para que a iniciativa seja atendida. Deve apresentar o “como fazer”; 

9. PRAZO – A ser preenchido com o prazo previsto da execução da atividade; 

10. RESPONSÁVEL – A ser preenchido com o nome do responsável pela atividade; 

11. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO – Descrever o objetivo estratégico ao qual a iniciativa contribuirá diretamente para o alcance (conforme Mapa Estratégico 
MPPR); 

 
 

 


