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Detalhamento das etapas para a elaboração do Plano Setorial de Ação: 

ETAPA I— Elaboração do Plano de Ação

1 – Análise da Pesquisa de Imagem

As informações da Pesquisa de Imagem indicam como a população da sua região

compreende o Ministério Público (grau de conhecimento, acesso à instituição, grau

de satisfação com os serviços e a imagem que os paranaenses têm da instituição). 

Link para acesso: Pesquisa de Imagem

2 – Diagnóstico da situação dos municípios

Os indicadores da realidade local dos municípios da sua comarca estão disponíveis no

Perfil e Indicadores Municipais. 
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Partindo  dessas  análises,  considera-se  importante  apreciar  a  identificação  da

iniciativa, visando atender ao diagnóstico da realidade local/ regional às demandas da

comunidade e às atribuições institucionais.

3 – Análise do Caderno de Iniciativas

Para subsidiar a construção do plano, foram identificadas iniciativas prioritárias por

área de intervenção,  correlacionadas com os objetivos estratégicos,  disponíveis no

Caderno de Iniciativas – Promotorias de Justiça. 

Ao clicar na iniciativa descrita no sumário do Caderno de Iniciativas será direcionado

para  o  seu  detalhamento contendo:  área  de  atuação,  palavra-chave,  iniciativa,

objetivo, meta e indicadores de esforço e de resultado.

4 – Construção de Iniciativas Próprias

Além das iniciativas indicadas no caderno, é possível a apresentação de outras ações,

não  contidas  no  Caderno  de  Iniciativas,  mas  que  atendam as  particularidades  da

Promotoria  e  da  realidade  local,  de  acordo  com  o  diagnóstico  realizado

anteriormente.
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5 – Elaboração de rascunho do Plano Setorial de Ação

No final do Caderno de Iniciativas, encontra-se um rascunho de formulário para o

planejamento  das  iniciativas  a  serem selecionadas,  com o intuito  de realizar-se  o

planejamento das ações antes do preenchimento do formulário online. 

ETAPA II— Instauração de Procedimento no ProMP

Antes do preenchimento do formulário online,  deverão ser instaurados no sistema

ProMP:

A – Procedimento Administrativo (PA) de Planejamento

Nesta  etapa  instaura-se  um  Procedimento  para  o  Plano  de  Ação,  ou  seja,  um

procedimento geral de planejamento.

Deverá ser instaurado um PA no sistema ProMP, selecionando a  Área de Atuação

principal “PLANEJAMENTO  INSTITUCIONAL” e  Palavra-chave “PLANO

SETORIAL DE AÇÃO”, cujo número gerado deverá ser informado no campo de

IDENTIFICAÇÃO do formulário, conforme as etapas que seguem.
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Figura 1:  Instauração de PA no ProMP

B – Procedimento para as iniciativas

Deverá ser  instaurado um Procedimento (NF,  PP/IC ou PA)  para  cada iniciativa
constante no Plano de Ação. Assim, haverá um Procedimento para o Plano (Geral) e
Procedimentos específicos para acompanhamento de cada iniciativa deste Plano. 

Durante a instauração do procedimento, para as  iniciativas elencadas do Caderno
de Iniciativas, selecione a  Área de Atuação e  Palavra-chave conforme as descritas
no caderno.

Para iniciativas próprias, a seleção de Área de Atuação e Palavra-chave deverá ser
realizada mediante análise das opções apresentadas pelo ProMP.

Observar  que,  se  a  iniciativa  tiver  foco  municipal,  deverá  ser  instaurado  um
procedimento para cada município em que a ação for desenvolvida. Exemplificando:
uma  iniciativa  X  será  desenvolvida  em  2  Municípios  integrantes  da  Comarca.
Consequentemente,  deverão  ser  instaurados  2  Procedimentos  no  sistema  ProMP
referente à iniciativa X (um para cada Município).
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ETAPA III—Preenchimento do formulário online

O formulário do Plano Setorial de Ação, poderá ser acessado  neste link,  contendo:

Campo de Identificação e Tipo de Iniciativa, conforme descritos na sequência.

Observação: As Promotorias  de Justiça  que,  no  exercício  de  2015,  apresentaram

Plano Setorial de Ação para o biênio 2015/2016 deverão encerrar o Procedimento no

ProMP e realizar o preenchimento do novo formulário online.

IDENTIFICAÇÃO: preencher os seguintes dados de identificação

 Promotoria:  Selecionar a Promotoria ou Gabinete correspondente, conforme

opções apresentadas pelo formulário.

 Procedimento  ProMP:  escrever  neste  campo  o  número  do  Procedimento

Administrativo  instaurado  na  Etapa  II  –  item  (a),  no  formato

CCCC.AA.NNNNNN-D.

 Membro Responsável: escrever o nome do Promotor de Justiça responsável

pela elaboração do Plano Setorial de Ação.

Figura 2:  Campo de IDENTIFICAÇÂO
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TIPO DE INICIATIVA: preencher os seguintes campos para cada iniciativa

O Plano Setorial de Ação poderá ser preenchido com iniciativas apresentadas no

Caderno de Iniciativas,  indicadas pelo formulário de forma expressa ou com

iniciativas próprias, as quais deverão ser descritas pela Promotoria de Justiça.

Figura 3:  Escolha das INICIATIVAS

Segue o sumário com as iniciativas padronizadas apresentadas no  Caderno de

Iniciativas – Promotorias de Justiça.

 1 IDOSO

 1.1 Estímulo ao reordenamento das unidades de acolhimento para idosos (ILP, Casa Lar,
República) fiscalizadas pelo MP

 1.2 Proteção ao direito do idoso maior de 65 anos à gratuidade nos serviços de transporte
público municipal e estadual

 2 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 2.1 Garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência em edificações e espaços públicos

 3 CONSUMIDOR

 3.1 Projeto Segurança Alimentar – Produtos de Origem Animal 
 3.2 Fomento à fiscalização pelo Poder Público da adequada rotulagem de produtos de 

origem vegetal
 3.3 Defesa da qualidade de combustíveis e derivados comercializados 
 3.4 Fomento à segurança e salubridade dos estabelecimentos voltados ao entretenimento
 3.5 Criação e/ou regionalização de Procons
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 4 DIREITOS HUMANOS

 4.1 Acompanhamento  de  despejos  forçados  em  conflitos  coletivos  de  área  rural  e  das
demandas da população de acampamentos e assentamentos rurais

 4.2 Fomento  à  adesão  do  Município  ao  Sistema  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional – SISAN

 4.3 Monitoramento da existência de políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais
 4.4 Garantia do cumprimento das normas que estabelecem as condições  de  estrutura

física e de pessoal dos Centros de Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS  e
Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS

 4.5 Monitoramento  da  adesão  dos  Municípios  à  Política  Nacional  da   População  em
Situação de Rua (Decreto nº 7.053/2009)

 4.6 Fiscalização do adequado registro de crimes de motivação  homofóbica
 4.7 Fiscalização do adequado registro de crimes raciais

 5 EDUCAÇÃO

 5.1 Fomento  ao  acesso  à  educação  para  as  crianças  de  0  a  3  anos  de  idade,  conforme
demanda manifesta

 5.2 Acompanhamento das denúncias relativas à educação inclusiva
 5.3 Combate à evasão escolar
 5.4 Fomento à gestão democrática do sistema municipal de educação
 5.5 Fomento ao cumprimento da EC 59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil)
 5.6 Fomento à melhoria nas condições de transporte escolar prestado pelo Município

 6 HABITAÇÃO E URBANISMO

 6.1 Fomento à redução do deficit habitacional
 6.2 Acompanhamento do processo de revisão participativa do Plano Diretor Municipal
 6.3 Fomento à qualidade do serviço de transporte público
 6.4 Acompanhamento dos processos anuais de reajuste de tarifas
 6.5 Acompanhamento dos contratos de concessão de transporte público e processos 

licitatórios

 7 SAÚDE

 7.1 Acompanhamento da atuação do serviço público de saúde nos casos de internamento
involuntário

 7.2 Acompanhamento da previsão e destinação de recursos públicos para as ações e serviços
de saúde

 7.3 Defesa da melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica em saúde
 7.4 Defesa da melhoria da qualidade do serviço público de saúde de média  e  alta

complexidade
 7.5 Fomento à prevenção e ao combate à dengue
 7.6 Garantia  da oferta  pelo  Poder  Público de medicamentos  especializados e  de atenção

básica
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 8 EXECUÇÃO PENAL 

 8.1 Inspeções em estabelecimentos penais (Ato Conjunto nº 01/2015 
PGJ/CGMP)

 9 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 1º GRAU

 9.1 Fomento  à  constituição  de  Fundos  Municipais  e  acompanhamento  da  aplicação  dos
recursos

 9.2 Fomento  à  constituição  e  adequado  funcionamento  das  Redes  de  Proteção  e  de
Atendimento em Políticas Públicas

 9.3 Fomento  à  implantação,  estruturação,  instrumentalização e  capacitação  de Conselhos
Municipais 

 10 CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

 10.1 Aprimoramento do controle externo da atividade policial na  prevenção  de
eventuais abusos de autoridade

 10.2 Visitas às Unidades Policiais (Resolução PGJ 1004/2009)

 11 INFÂNCIA E JUVENTUDE

 11.1 Estímulo à criação de programas de acolhimento familiar (guarda subsidiada, família
acolhedora)

 11.2 Estímulo ao reordenamento das unidades de acolhimento fiscalizadas  pelo  MP,
conforme Resolução CNMP 71/2011

 11.3 Fomento à elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo

 11.4 Qualificação da atuação do Conselho Tutelar
 11.5 Reconhecimento de paternidade de forma voluntária

 12 MEIO AMBIENTE

 12.1 Análise dos procedimentos de licenciamento ambiental
 12.2 Fomento à elaboração e implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica
 12.3 Fomento  à  elaboração  e  implementação  do  Plano  Municipal  de  Gerenciamento  de

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10)
 12.4 Fomento à elaboração e implementação do Plano Municipal  de Saneamento Básico

(Lei 11.445/07)
 12.5 Fomento à elaboração ou revisão e implementação do Plano Municipal de Arborização

Urbana
 12.6 Fomento à fiscalização ambiental do Município em Áreas de Preservação Permanente
 12.7 Fomento  à  fiscalização  do  Município  em  unidades  de  conservação  existentes,  e  à

formalização de unidades municipais de conservação em áreas de mananciais
 12.8 Fomento à implantação do Processo Administrativo Ambiental Eletrônico  no

Portal de Transparência do Município
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 12.9 Orientação quanto ao uso e aos impactos causados pelos agrotóxicos e apuração dos

respectivos danos

 13 PATRIMÔNIO PÚBLICO

 13.1 Projeto Transparência nos Municípios

 14 APOIO COMUNITÁRIO

 14.1 Descentralização do atendimento à população em Municípios fora da sede da Comarca
 14.2 Projeto Semear – Fomento à implantação e implementação da  Rede de Serviços para o

Enfrentamento às Drogas
 14.3 Projeto  Semear  –  Fomento  à  implantação  e/ou  acompanhamento  do  Conselho

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

 15 FUNDAÇÕES E TERCEIRO SETOR

 15.1 Fiscalização aprofundada das contas de Fundações, por amostragem
 15.2 Qualificação da fiscalização de Fundações

 16 CRIMINAL 

 16.1 Projeto Semear – Proposição e fiscalização de bens apreendidos em ações decorrentes
de crimes de tráfico de drogas

 16.2 Qualificação da atuação em audiências de custódia

 17 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 1º GRAU

 17.1 Análise e acompanhamento de todos os procedimentos judiciais e 
extrajudiciais envolvendo crianças e adolescentes em acolhimento

 17.2 Análise e conclusão dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis instaurados
 17.3 Encerramento dos inquéritos civis instaurados antes de 31/12/2013
 17.4 Encerramento dos inquéritos policiais instaurados antes de             31/12/2011
 17.5 Revisão  e  avaliação  dos  procedimentos  administrativos  em  andamento  quanto  à

necessidade de sua manutenção 

 18 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 2º GRAU

 18.1 Definição de prazo de referência para devolução dos processos 

 19 ELEITORAL

 19.1 Realização de audiências públicas e/ou reuniões preparatórias
 19.2 Agilização do trâmite dos inquéritos policiais de crimes eleitorais
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 19.3 Acompanhamento do planejamento da atuação da força policial no processo eleitoral

 19.4 Prevenção e identificação de abuso do poder econômico
 19.5 Prevenção e repressão de condutas vedadas aos agentes públicos

 20 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 2º GRAU

 20.1 Elaboração de enunciados
 20.2 Sustentação oral e apresentação de memoriais

 21 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 2º GRAU

 21.1 Fomento à articulação integrada entre os órgãos de execução e os órgãos auxiliares
 21.2 Revisão e validação de enunciados
 21.3 Análise dos resultados da atuação em 2º grau 

 22 PROJETO SOCIAL

 22.1 Projeto Geração Atitude

 23 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL – 1º GRAU

 23.1 Esclarecimento acerca do papel do Ministério Público

INICIATIVAS APRESENTADAS NO “CADERNO DE INICIATIVAS”

Ao selecionar o campo de iniciativas apresentadas no “Caderno de Iniciativas”, o

formulário abrirá os seguintes itens para serem preenchidos:

 Iniciativa: Selecionar a iniciativa a ser desenvolvida, dentre o rol apresentado.

A  descrição  de  cada  iniciativa  poderá  ser  consultada  no Caderno  de

Iniciativas – Promotorias de Justiça.

Atenção: A iniciativa é formada por Área de Atuação, Palavra-chave e Iniciativa,

conforme exemplo que segue:

Figura 4:  Exemplo de Iniciativa do Caderno apresentada no Formulário
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 Município: Indicar o Município em que a iniciativa será desenvolvida. Caso a

iniciativa não tenha foco municipal e seja uma ação desenvolvida independente

de localidade, deixe este campo em branco.

 Meta:  Indicar a meta a ser alcançada para a iniciativa selecionada. Observe

que,  a  meta  é  descrita  no  Caderno  de  Iniciativas  e,  neste  campo,  deve-se

informar o quantitativo da meta a ser atingido.

 Procedimento ProMP:  Informar o número do Procedimento (NF, PP/IC ou

PA) instaurado no ProMP na Etapa II – item (b) para acompanhamento da

iniciativa selecionada. 

 Procedimento ProMP regional: caso a iniciativa integre um Plano Regional,

indicar  o Procedimento no ProMP referente a este  Plano Regional  de Ação

(elaborado pelo coordenador do Plano Regional).

Observação: Os campos  preenchidos  automaticamente  pelo  formulário eletrônico

visam  alinhar  as  iniciativas  aos  indicadores  de  desempenho  organizacionais,

possibilitando a vinculação aos objetivos estratégicos institucionais.
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Figura 5: Campos de Iniciativas apresentadas no “Caderno de Iniciativas”.
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INICIATIVAS PRÓPRIAS

Caso as iniciativas listadas no campo  “Iniciativas apresentadas no Caderno de

Iniciativas” não  atendam  às  particularidades  da  ação  a  ser  desenvolvida,  a

Promotoria de Justiça poderá descrever uma nova iniciativa. Neste caso, cada um

dos itens deverá ser preenchido manualmente.

Ao selecionar o campo de iniciativas padronizadas, o formulário abrirá os seguintes

itens para serem preenchidos:

 Iniciativa: descrever a iniciativa a ser desenvolvida.

 Objetivo: descrever o objetivo da iniciativa.

 Área de Atuação: descrever a área que corresponde ao campo de atuação da

iniciativa.

 Palavra-chave:  descrever  a  palavra  que  identifica  o  tema  principal  da

iniciativa.

 Meta: descrever a meta a ser alcançada para a iniciativa selecionada.

 Procedimento ProMP:  informar o número do Procedimento (NF, PP/IC ou

PA) instaurado no ProMP na Etapa II – item (b) para acompanhamento da

iniciativa selecionada. 

 Procedimento ProMP regional: caso a iniciativa integre um Plano Regional,

indicar  o Procedimento no ProMP referente a este  Plano Regional  de Ação

(elaborado pelo coordenador do Plano Regional).
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Figura 6: Campos de INICIATIVAS PRÓPRIAS.
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ETAPA IV — Geração de arquivo do formulário 

Após a inclusão de todas as iniciativas a serem desenvolvidas pela Promotoria é

necessário finalizar a elaboração do planejamento.

Clique no botão “Finalizar e imprimir este questionário”. Para gerar um arquivo

em pdf do Plano Setorial de Ação clique no ícone “Exportar para PDF”. 

Figura 7: Finalização do Formulário

Figura 8: Geração de arquivo em PDF do Formulário

ETAPA V — Inserção do arquivo no ProMP

Anexar o arquivo gerado na ETAPA IV,  na função “ARQUIVOS ANEXOS”, no

Procedimento Administrativo do ProMP instaurado previamente na Etapa II  - item

(a).

Não  é  necessário  enviar  o  plano  por  e-mail,  mas  o  registro  no  ProMP  é

imprescindível.
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