
Relatório de Atividades – 2019 
Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO 

 
As principais ações desenvolvidas pelo Departamento de Desenvolvimento Organizacional foram as 
seguintes: 

 

AÇÃO 1: Gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Gestão da implantação de processos e documentos a serem automatizados 
no sistema, oferecendo suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de tais processos e 
documentos. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• atendimento ao público interno no saneamento de dúvidas sobre o sistema; 

• suporte às áreas com processos implantados; 

• gerenciamento das permissões de acesso excepcionais ao SEI Produção através de planilha de 
sincronização diária; 

• definição de padrão de nomenclatura para os processos e documentos; 

• parametrização e implantação dos seguintes processos: 

➢ 12 processos no Departamento de Gestão de Pessoas: gratificação por funções administrativas 
(GAD); gratificação cumulativa de funções (GAF); gratificação por acervo processual (GAP); 
escalonamento de férias de servidor; solicitação de alteração de horário; solicitação de horário 
especial para estudante; solicitação de abono por falecimento de familiar; abono para servidores com 
mandato na diretoria do Sindicato e/ou Assemp-PR; concessão de licença eleitoral, paternidade, gala 
e luto; 

➢ 6 processos no Departamento Financeiro: empenho estimativo de liberação de recursos do 
fundo rotativo, do INSS, de indenização por transporte, de liberação de recursos para adiantamentos, 
do PASEP e de tarifa bancária de concurso; 

➢ 4 processos no Departamento de Aquisições e Logística: solicitação de confecção de cartão 
de visita, solicitação de atendimento para linha fixa, solicitação de atendimento para linha móvel e 
autorização para condutores de veículos oficiais; 

➢ 4 processos na Divisão de Estágios da Escola Superior do MP: comunicado de faltas, 
convocação de estagiário de nível médio, mudança de curso ou escola e relatório e avaliação semestral. 

➢ 5 processos parametrizados na Escola Superior do MP: solicitação de auxílio financeiro para 
graduação e pós-graduação, cursos de curta duração e eventos e renovação de auxílio financeiro, para 
implantação no início de 2020. 



➢ 7 processos na Ouvidoria: críticas, elogios, pedidos de informação, reclamações, 
representações; Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), sugestões; 

➢ processo de registro de atividades e deliberações de Comitês e afins; 

➢ processo de recebimento de bens doados na SUBADM; 

➢ processo de solicitação de publicação em diário oficial eletrônico. 

• implantação do Comitê Gestor do SEI; 

• definição dos documentos genéricos internos e externos do sistema; 

• definição de processo de credenciamento de usuário externo; 

• coordenação da divulgação de novidades do SEI com a Assessoria de Comunicação e áreas 
interessadas; 

• atualização de informações no hotsite do SEI; 

• produção de materiais de orientação para uso do sistema como: instruções de trabalho, passo 
a passo básico e “você sabia”. 

 

 

AÇÃO 2: Mapeamento e Modelagem de Processos em Unidades Organizacionais 

 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Mapear processos, realizar diagnóstico e, quando for o caso, propor 
melhorias nos processos de trabalho, formalizando os fluxos por meio de procedimentos aprovados 
pelas instâncias responsáveis. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• mapeamento, diagnóstico e levantamento do impacto após a implantação do sistema SEI na 
execução dos processos da Divisão de Estágios da ESMPPR; 

• mapeamento dos processos de trabalho da Promotoria de Justiça da Educação de Curitiba com 
elaboração dos procedimentos de referência; 

• elaboração de fluxogramas de atendimento a Casos de Violência Sexual contra Crianças para 
criação de protocolo da Rede de Proteção; 

• mapeamento, diagnóstico e modelagem de processo para o Auxílio Financeiro a Cursos na 
ESMPPR; 

• revisão do mapeamento de processos na Divisão de Protocolo e modelagem de processos para 
o uso do sistema SEI, Registro de Processos e Documentos no SEI, Consulta a andamento de 
Processos e Cadastro de Usuário Externo; 



• Apresentação dos resultados da tabulação de pesquisa “Inquéritos de Infrações contra criança, 
adolescente e idoso”. 

• Conclusão do mapeamento, diagnóstico e modelagem de processos na PJ de Comunidades e 
suporte na estruturação da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público. 

 

AÇÃO 3: Elaboração de Regulamentações de Estrutura Orgânica e de Funcionamento de 
Atividades Institucionais 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Normatizar estruturas orgânicas de órgãos e unidades do MPPR, bem como 
o funcionamento de serviços e atividades, assegurando o alinhamento dos mesmos aos objetivos 
estratégicos da instituição. 
 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

Propostas Aprovadas: 

• Instituição da Política Estadual de Atendimento ao Público no âmbito do MPPR (Resolução 
n° 1711, de 21/03/2019); 

• Criação da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público (Resolução n° 

1712, de 21/03/2019); 

• Transformação da Área de Atendimento às Comunidades do Foro Central de Curitiba em 
Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades, também denominado Núcleo das 

Promotorias das Comunidades (Resolução nº 1713, de 21/03/2019); 

• Criação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Ordem Tributária 
(Resolução nº 2099, de 08/04/2019); 

• Redefinição da estrutura das Promotorias de Justiça da área criminal não especializada do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (Resolução nº 2339, de 

17/04/2019); 

• Distribuição de Serviços das Promotorias de Justiça Criminais do Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba com atuação junto às Varas Criminais (Resolução nº 

2340, de 17/04/2019); 

• Distribuição de serviços das Promotorias de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (Resolução nº 2341, de 

17/04/2019); 

• Regulamentação da metodologia de gestão de projetos, adotada pela Subprocuradoria-Geral 
de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional - SUBPLAN, no âmbito do Ministério 

Público do Estado do Paraná – MPPR (Portaria SUBPLAN nº 01, de 28/06/2019); 



• Designação dos integrantes do MPPR para comporem o Comitê Gestor do SEI, com vistas a 
definir políticas e normas que garantam o adequado funcionamento do sistema (Resolução nº 

6620, de 04/10/2019); 

• Instituição da Central de Atendimento de Foz do Iguaçu (Resolução nº 6977, de 16/10/2019); 

• Redistribuição dos serviços das Promotorias de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal 
do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (Resolução nº 8915, de 

18/12/2019). 

Propostas encaminhadas à aprovação do PGJ: 

• Instituição da Comissão Permanente de Avaliação Documental - CPAD, para dar 
continuidade às atividades de classificação documental iniciadas pela comissão criada pela 
Portaria nº 251, de 17 de julho de 2012, da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos. (Encaminhada ao GAB/SUBPLAN em 22/05/2019. Prot. 9899/2019) 

 
 
 
Propostas em Andamento: 
 

• Instituição do Programa de Inovação do Ministério Público do Estado do Paraná (Minuta 
revisada compartilhada com o SUBPLAN/NA em 06/09/2019); 

• Regulamentação da contratação de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços 
educacionais eventuais no âmbito do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – 
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná (Minuta revisada compartilhada 
com o CEAF/ESMP em 09/09/2019); 

• Regulamentação do credenciamento e da utilização do Sistema de Investigação de 
Movimentação Bancária – SIMBA (Minuta revisada enviada ao CAEx/NI em 14/10/2019); 

• Regulamentação do acesso de usuário externo ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI no 
âmbito do MPPR (Encaminhada ao Comitê Gestor do SEI em 03/12/2019. Processo SEI 

nº 19.19.9401.0026908/2019-17). 

 

 
AÇÃO 4: Elaboração de Estudos, Informações e Manifestações 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Elaborar estudos, informações e/ou manifestações, conforme demanda, de 
forma a orientar as ações institucionais e subsidiar a tomada de decisão da Administração Superior. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 182 processos analisados, resultando em 128 Informações, 7 
Manifestações Técnicas e 21 despachos elaborados, com predominância nos seguintes assuntos: 

 



• distribuição de servidores e estagiários nas unidades administrativas do MPPR, de acordo com 
critérios estabelecidos; 

• estudos para criação de Promotorias de Justiça e provimento de cargos de Promotor de Justiça; 

• estudos para definição de estrutura organizacional; 

• estudos para normatização de serviços e atividades. 

 
 
 
AÇÃO 5: Manutenção de Banco de Dados com Informações Gerenciais das Comarcas. 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Atualizar, mensalmente, o banco de dados com informações sobre todos os 
Foros e Comarcas do Estado do Paraná, referentes aos dados populacionais, cargos de membros do 
TJPR, cargos de membros do MPPR; estrutura de servidores (efetivos e comissionados) e estagiários 
das Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Banco de dados atualizado mensalmente, disponível para subsidiar 
decisões institucionais. 

 
 

AÇÃO 6: Manutenção de Banco de Dados com Legislação de interesse Institucional 

 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Compilar normativas de interesse do MPPR, em geral, e do DDO, em 
especial, por meio de pesquisas em sites do CNMP, CNJ, Presidência da República, TJ-PR, Governo 
do Estado, Assembleia Legislativa, entre outros. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 
RESULTADOS OBTIDOS: 185 normativas de interesse do MPPR compiladas e disponíveis para 
consulta interna da SUBPLAN. 

 

 

AÇÃO 7: Manutenção e Atualização da Numeração de Cargos de Membros do MPPR 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Manter o registro histórico da denominação original do cargo, bem como 
atualizar as informações a cada normativa de criação e/ou transformação de cargos de Magistrados 
ou de Membros do Ministério Público do Estado do Paraná. 



 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: planilha atualizada dos códigos identificadores de cargos/vagas de 
membros no MPPR. 

 
 

AÇÃO 8: Elaboração de cursos para Organização de Secretarias e para Capacitação de 

Membros e Servidores em Atendimento ao Público 

DESCRIÇÃO SUCINTA: O curso de Organização de Secretarias tem o objetivo de preparar 

integrantes de unidades de Secretaria para uma atuação eficiente e eficaz junto às Promotorias de 

Justiça das Comarcas em que atuam. O Curso trata de assuntos como gestão da qualidade no setor 

público, atribuições das Secretarias, fluxos de trabalho, organização de armários, divisão do trabalho, 

organização de arquivos digitais e utilização de documentos virtuais compartilhados. Já o curso para 

Capacitação em Atendimento ao Público é de fundamental importância, haja vista essa atividade ter 

sido identificada como competência institucional, razão pela qual se faz necessário o seu 

desenvolvimento. 

 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• revisão dos módulos do curso “Organização de Secretarias” e encaminhamento à Escola 
Superior do Ministério Público para inserção na plataforma EAD; 

• elaboração do conteúdo do curso “Atendimento ao Público”, com participação da 
Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público, eencaminhamento à Escola 
Superior do Ministério Público, para inserção na plataforma EAD.  

 

 

AÇÃO 9: Análise de Produtividade em Plataforma de Business Intelligence  

DESCRIÇÃO SUCINTA: Construção de aplicativo para análise de produtividade das Promotorias de 

Justiça do Paraná, adaptando a metodologia do CNJ (Res. 219/16) para a realidade do Ministério 

Público. Os dados de volume de serviço e de estrutura de pessoal das unidades foram inseridos em 

aplicativo de plataforma de Business Intelligence (Qlik Sense) para cálculo de produtividade por 

unidade ministerial. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 



 
RESULTADOS OBTIDOS: Utilização da plataforma para comparações de produtividade e análise 
de pedidos de provimento de cargo de servidores e estagiários. Utilizado também nas análises de 
necessidade de criação de novas Promotorias de Justiça. Agrupamentos (clusterização) de comarcas 
e unidades semelhantes com a finalidade de aprimorar as comparações entre elas. 

 

AÇÃO 10: Proposta de Regionalização das Promotorias de Justiça Criminais de Curitiba e sua 
respectiva revisão. 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Aprimorar o trabalho realizado pelas Promotorias de Justiça Criminal da 
Capital com vistas à obtenção de melhores resultados na atuação criminal no âmbito de Curitiba, a 
fim de torna-lo um modelo de atuação no Estado do Paraná. A participação do DDO no projeto 
envolveu a propositura da distribuição de serviço das Promotorias de Justiça envolvidas. Realizada, 
também, revisão semestral da distribuição de serviço, conforme estratégia de avaliação e 
monitoramento originalmente prevista no projeto.  

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 
RESULTADOS OBTIDOS: Regionalização aprovada com definição de redistribuição de serviços 
entre as Promotorias envolvidas, dando origem às Resoluções PGJ 2339/2019, 2340/2019 e 
2341/2019. Revisão da distribuição de serviços por meio da Resolução 8915/2019. 

 

AÇÃO 11: Atendimento ao Público: Política Estadual e Reestruturação do Atendimento em 

Curitiba; Central de Atendimento 

DESCRIÇÃO SUCINTA: participação na consolidação, no âmbito do MPPR, de uma política estadual 

e permanente de aperfeiçoamento das estratégias, dos mecanismos e dos sistemas de atendimento ao 

público. Atualização do diagnóstico e reestruturação do atendimento em Curitiba, especialmente no 

âmbito da Promotoria das Comunidades. Apoio na implementação do projeto estratégico “Central de 

Atendimento ao Cidadão”, que tem por finalidade instituir uma unidade do Ministério Público voltada 

ao acolhimento inicial de demandas individuais e coletivas. Suporte na estruturação do atendimento 

à população através da ferramenta “Fale Conosco” e construção de metodologia e ferramenta de 

análise qualitativa para atendimentos realizados no Estado.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a dezembro 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• Apoio na Implantação do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC); 

• Apoio na Implantação da Central de Atendimento de Foz do Iguaçu; 



• Apoio no evento do Planejamento Estratégico sobre Atendimento ao Público, realizado em 
23/08/2019; 

• Apoio na construção da ferramenta Fale conosco; 

• Construção de metodologia e ferramenta de análise qualitativa para atendimentos realizados 
no Estado. 

 
 
AÇÃO 12: Gestão da Estrutura Organizacional do MPPR nos Sistemas Informatizados 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Manter atualizado banco de dados das unidades organizacionais e lógicas 
do MPPR, de forma a garantir a padronização de suas informações nos diversos sistemas utilizados 
pela Instituição, a correta transmissão de dados entre eles e o suporte para a automação e 
informatização das rotinas (finalísticas e administrativas) do MPPR. Contato com as unidades 
interessadas, além do DTI, DGP, DAL, CEAF, SUBPLAN/NA e Secretaria do Gabinete do PGJ, para 
migração de dados e manutenção do histórico das unidades nos sistemas. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• criação de 169 unidades; 

• alteração de 74 unidades; 

• desativação de 143 unidades; 

• início ao processo de desativação de 46 unidades, a ser finalizado quando do atendimento das 
solicitações enviadas a setores diversos da Instituição; 

• apoio à alteração da base de unidades do Sistema de Estágios, que passou a ser alimentada 
pelo CADU; 

• apoio ao início da utilização do SICCAP, sistema de gestão do patrimônio, cuja base de 
unidades é alimentada pelo CADU; 

• levantamento de pontos críticos e oportunidades de melhoria nas bases de unidades, 
especialmente no CADU, para proposta de aperfeiçoamento a ser apresentada ao DTI e ao 
Núcleo de Assessoramento da SUBPLAN. 

 

AÇÃO 13: Suporte no uso de e-mail institucional para unidades do MPPR  
 



DESCRIÇÃO SUCINTA: Suporte às unidades que solicitam a concessão do e-mail, realizando 
contatos telefônicos para orientar os usuários no cadastramento e na utilização do e-mail institucional 
de unidades do MPPR. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

• criação de 77 contas de e-mail de unidade; 

• auxílio ao DTI no cadastramento inicial dos usuários. 

 

AÇÃO 14: e-PROMP 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Participação como área de Processos de Trabalho na elaboração e 
desenvolvimento do Sistema e-PROMP, que visa a substituição do atual sistema PRO-MP, sistema 
de Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais do MPPR, 
além de implantar o processo extrajudicial eletrônico. O projeto tem como objetivo a futura 
integração com o sistema PROJUDI. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

• participação em reuniões com CGMP e DISIS para definição de requisitos do sistema; 

• elaboração de tabela de análise de aderência dos Assuntos do módulo de Atendimento com 
os assuntos da Tabela Unificada do CNMP (que será utilizada no novo sistema); 

• definição inicial dos requisitos para o módulo da Notícia de Fato; 

• elaboração de testes no protótipo do módulo de atendimento do e-PROMP; 

• teste implantação do Módulo de Atendimento do e-PROMP no NACC. 

 

AÇÃO 15: Controle de Procedimentos Institucionais: Revisão dos Procedimentos Institucionais 
Finalísticos à luz do Ato Conjunto 001/2019 PGJ/CGMP 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: revisão e reelaboração dos Procedimentos Institucionais Finalísticos de 
atuação na área cível para adequação ao Ato Conjunto 001/2019  PGJ/CGMP, publicado em setembro 
de 2019, normativa que sistematiza o rito dos procedimentos extrajudicias cíveis no Ministério 
Público do Estado do Paraná. 

 



PERÍODO DE REALIZAÇÃO: julho a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS:  

 

• Elaborados/revisados os seguintes procedimentos:  

➢ Notícia de Fato; 

➢ Inquérito Civil/Procedimento Preparatório; 

➢ Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis; 

➢ Procedimento Administrativo de Acompanhamento e Fiscalização de Políticas 
Públicas e Instituições / Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a 
Inquérito Civil; 

➢ Recomendação. 
 

 

Ação 16: Estudo sobre implantação de Programa de Equalização de serviços e da Força de 
Trabalho nas Promotorias de Justiça do MPPR. 
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: levantamento de alternativas que auxiliem a equalização de serviços e de 
estrutura de pessoal das Promotorias de Justiça. Por meio da análise da produtividade das comarcas 
e unidades de 1º grau, observa-se a oportunidade de aprimorar a eficiência institucional realizando 
ajustes tanto na distribuição dos serviços quanto na adequação do quadro de pessoal, levando-se em 
consideração o volume de serviço de cada unidade ou comarca. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: novembro e dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Levantamento de ações implementadas por outros órgãos, como o apoio 
mútuo entre unidades por meio remoto (via internet). Também foram estudadas ações propostas pelo 
CNJ para os Tribunais, analisando-se a viabilidade de suas aplicações no âmbito do Ministério 
Público. 

 

 

Ação 17: Automatização de modelos de manifestações  
 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Com o objetivo de oferecer mais agilidade na elaboração de manifestações 
ministeriais, levantou-se a possibilidade de automatizar modelos de documentos que são utilizados 
em alto volume pelas Promotorias de Justiça e que, ao mesmo tempo, apresentam potencial para a 
sua automatização. Assim, foi realizada pesquisa para se identificar modelos com tais características 
e, em trabalho conjunto com o Departamento de Planejamento e Gestão (DPG/SUBPLAN) e com o 
Núcleo de Assessoramento (NA/SUBPLAN), foi construído protótipo para automatizar manifestação 



na área de violência doméstica contra a mulher. A ideia é expandir a automatização de documentos 
também para outras áreas. 
Além de oferecer mais agilidade, a automatização também minimiza potenciais equívocos no 
preenchimento dos documentos, servindo como uma ferramenta de controle para as Promotorias de 
Justiça.     

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: outubro e dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Construído protótipo, na plataforma do Google Docs, de modelo de 
manifestação do MP em procedimentos relacionados à Violência Doméstica (Medidas Protetivas de 
Urgência). O aplicativo foi programado pelo DPG, com base nos modelos de manifestações 
pesquisados e sugeridos pelo DDO, com o apoio técnico-jurídico do NA/SUBPLAN. 

 
 
 

Ação 18: Mapeamento e modelagem de processos do Centro de Apoio Técnico à Execução - 
CAEx. 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Mapeamento dos processos de trabalho dos dois Núcleos do, com vistas à 
elaboração de diagnóstico e à proposição de processos modelados, com implementação de melhorias, 
resolução de problemas, regulamentação de determinadas atividades e, se necessário, estruturação de 
novos setores. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: agosto a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

 

• Apresentação da metodologia para o CAEx/NI; 

• Apoio ao DPG no levantamento da Missão, Visão e Valores do CAEx/NI; 

• 7 reuniões de mapeamento de novos processos e revisão de processos antigos; 

• 11 processos mapeados e em validação pelo CAEx/NI; 

• 2 processos mapeados a serem entregues ao CAEx/NI para validação; 

• 1 processo em mapeamento; 

• Revisão da minuta de Resolução que regulamenta o credenciamento e a utilização do Sistema 
de Investigação de Movimentação Bancária – SIMBA; 

• Levantamento das atribuições administrativas do CAEx, do NI e do NATE, para elaboração 
de proposta de criação da Coordenação Administrativa do CAEx. 



 

 
AÇÃO 19: Gestão do atendimento ao PROJUDI MPPR 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Conceder acesso às unidades ministeriais no sistema Projudi, mediante 
solicitação enviada por e-mail, com a descrição da unidade e nome completo do membro do 
Ministério Público do Paraná a ser habilitado. O procedimento é o mesmo quando do encerramento 
da designação do membro, que deve nesse momento solicitar a desabilitação, evitando a remessa 
aleatória de autos processuais ao seu login, quando já não atua mais na respectiva Promotoria de 
Justiça. O atendimento ao Projudi inclui, ainda, o suporte a dúvidas sobre as funcionalidades do 
sistema, bem como sobre a gestão processual de ações judiciais e inquérito policial eletrônico. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro. 

RESULTADOS OBTIDOS: Manutenção dos acessos de forma compatível com a validade das 
designações dos membros do MPPR. 

 
Ação 20: Participação, em apoio ao DPG, no Processo de Elaboração do Planejamento 
Estratégico 2019-2029 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA: envolvimento dos integrantes do SUBPLAN/DDO nas atividades 
relacionadas ao processo de revisão do planejamento estratégico do MPPR, dentre as quais citam-se 
o apoio à organização dos eventos realizados no interior e na capital e a elaboração de relatórios para 
subsidiar a consolidação das diretrizes e ações discutidas por cada uma das áreas nos eventos. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a novembro 

 

 


