
MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

PLANO SETORIAL DE AÇÃO
ÓRGÃOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBPLAN

ANO: 2016 ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público

PROJETO/ATIVIDADE OBJETIVO DO
PROJETO/ATIVIDADE

CATEGORIA
ATIVIDADE

PERÍODO RECURSOS RESPONSÁVEL ÁREAS
INTERVENIENTES

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO

Transparência nos
Municípios

Contribuir para a
implantação e para o
aperfeiçoamento dos

Portais da
Transparência

Outras

30.12.2015
a

30.12.2016 

(iniciado em
01.09.2012)

Recursos
humanos:

membros do
CAOP

Maria Cecília
Delisi Rosa

Pereira Núcleo de Auditoria
Defender o

patrimônio público

Encontros de Trabalho
com Promotores e

Servidores da área do
patrimônio público

Uniformização de
entendimento acerca

de questões relevantes
da área do patrimônio

público

Produção de
Informações

Técnico-
Jurídicas

30.12.2015
a

30.12.2016

(iniciado em
20.09.2013)

Recursos
humanos:

membros do
CAOP

Maria Cecília
Delisi Rosa

Pereira CEAF
Defender o

patrimônio público

Informativos Virtuais

Dar conhecimento da 
produção do Ministério 
Público na área do 
patrimônio público, 
assim como de 
alterações legislativas 
e orientações 
jurisprudenciais

Produção de 
Informações 
Técnico-
Jurídicas

 30.12.2015
a

30.12.2016

(iniciado em 
21.11.2013)

Recursos 
humanos: 
membros do 
CAOP

Maria Cecília 
Delisi Rosa 
Pereira

--
Defender o

patrimônio público

Controle Interno

Contribuir para o
aperfeiçoamento do
Sistema de Controle

Interno da
Administração Pública

Elaboração e
revisão

legislativa

30.12.2015
a

30.12.2016

(iniciado em
03.02.2014)

Recursos
humanos:

membros do
CAOP

Maria Cecília
Delisi Rosa

Pereira
Núcleo de Auditoria

Defender o
patrimônio público

Grupos Especializados
na Proteção ao

Intensificar o
planejamento, a

Atuar
preventiva e

30.12.2015
a --

Maria Cecília 
Delisi Rosa 

Promotorias de
Proteção ao

Defender o
patrimônio público
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Patrimônio Público e
no combate à
Improbidade

Administrativa –
GEPATRIAs

articulação e a atuação
integrada dos órgãos

de execução que
atuam na área de

proteção ao patrimônio
público no âmbito do
Ministério Público do
Estado do Paraná,

instituiu-se, através da
Resolução n.º
5.525/2015 os
GEPATRIAs,

vinculados diretamente
ao Centro de Apoio

Operacional das
Promotorias de Justiça

de Proteção ao
Patrimônio Público e à

Ordem Tributária.

repressivament
e na proteção
do patrimônio
público, nas

searas penal e
cível

30.12.2016

(iniciado em 
16.12.2015)

Pereira

Patrimônio Público,
Centro de Apoio

Técnico à
Execução – CAEx,
Grupo de Atuação

Especial de
Combate ao Crime

Organizado -
GAECOs

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010)

Consulta aos Colegas e a profissionais que atuam em outros órgãos. Reunião com Promotores de Justiça da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

Elaborado por: Maria Cecília Delisi Rosa Pereira Data: 22.12.2015



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

1. ANO - Descrever o ano de referência das ações do Plano Setorial de Ação, podendo ser bianual;

2. ORGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA - Descrever o órgão ou unidade administrativa responsável pelo Plano Setorial de Ação;

3. PROJETO/ATIVIDADE - Descrever o projeto ou  atividade considerado relevante para a execução global da estratégia do MPPR;

4.  OBJETIVO DO PROJETO/ATIVIDADE - Descrever o objetivo do projeto ou atividade de modo a expressar a ação planejada e correlacionar com o resultado esperado;

5. CATEGORIA ATIVIDADE - Descrever a categoria a qual a atividade está vinculada (não se aplica para Projetos):

01 – ELABORAÇÃO E REVISÃO LEGISLATIVA
Indicação de alterações necessárias, de inserção de novas previsões na legislação em vigor, ou de proposição de regulação específica, relacionadas à área de atuação.

02 – PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICO-JURÍDICAS
Elaboração de material técnico e jurisprudencial e/ou fornecimento de informações aos órgãos de execução e à sociedade para subsidiar a intervenção ministerial e das equipes de apoio, além de
órgãos, instituições, movimentos sociais e cidadãos interessados, conforme solicitação apresentada, na forma de produção de informativos, manuais, banco de dados, publicações periódicas ou
eventuais, na mídia escrita, digital, entre outras.   

03 – PRODUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PERÍCIAS
Desenvolvimento de estudos técnico-científicos, composto por análises com embasamento teórico e manifestações com pareceres emanados por profissionais e especialistas na matéria, tendo
como referência a realização de visitas técnicas, vistorias, inspeções, sindicâncias, pesquisas, entre outros. 

04 – ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PÚBLICO
Recepção  de  reclamações,  denúncias,  propostas,  pedidos  de esclarecimento  e  informações  da  população  em geral,  de  grupos  e  movimentos  sociais  organizados,  instituições  ou órgãos,
governamentais e não governamentais, no que tange à defesa e promoção de direitos.

05 – CAPACITAÇÕES
Organização e execução de qualificação e aperfeiçoamento profissional, na modalidade presencial ou à distância, acerca da temática específica.

06 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Participação em eventos na área,  para representação do Ministério Público,  acompanhamento das reuniões dos conselhos de políticas setoriais e de defesa de direitos  e das conferências
correspondentes, e pronunciamento em palestras e entrevistas.

07 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
Organização e execução de encontros, cursos, seminários, grupos de discussão, reuniões, comissões temáticas ou câmaras técnicas para aprofundamento da matéria de intervenção.

08 - PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
Realização de atuação conjunta ou complementar, por meio de acertos e combinados informais, estabelecimento de termos de cooperação técnica e financeira, convênios ou outros instrumentos.

09 - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Convocação de órgãos, instituições e cidadãos interessados na matéria, para recepção de mandas coletivas, discussão acerca dos encaminhamentos possíveis e indicados, e/ou apreciação e
deliberação acerca de assunto específico.

10 - ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO ÓRGÃO OU UNIDADE
Principais atividades desenvolvidas , segundo suas atribuições regimentais. 

11 – OUTRAS
Outras atividades pertinentes à atuação do órgão ou unidade que não estejam listadas nas categorias acima.

6. PERÍODO - Descrever o período em que ocorrerá o projeto ou atividade (data início – data fim);

7. RECURSOS - Descrever os recursos financeiros, físicos e humanos, quando houver necessidade de previsão de recursos adicionais para a realização do projeto ou atividade;

8. RESPONSÁVEL - Descrever o membro/servidor responsável pela realização do projeto ou atividade;

9. ÁREAS INTERVENIENTES - Descrever outros órgãos e/ou unidades administrativas, internas ou externas ao MPPR, diretamente envolvidas na realização do projeto ou atividade;

10. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - Descrever o objetivo estratégico ao qual o projeto ou atividade contribuirá diretamente para o alcance (conforme Mapa Estratégico MPPR);

11. SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010) - Descrever 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”.

IMPORTANTE: O projeto previsto no Plano Setorial de Ação que ainda não foi apreciado pelo Procurador Geral de Justiça, conforme previsto no art. 6º da Resolução 997/2010, deverá ter o respectivo
formulário TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (disponível em: http://www.planejamento.mp.pr.gov.br/arquivos/File/subplan/gempar/formulariosGPMPPR.zip).

http://www.planejamento.mp.pr.gov.br/arquivos/File/subplan/gempar/formulariosGPMPPR.zip
http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/subplan/mapagempar.pdf


 


