
Formulário Plano Setorial de Ação Procuradoria/Promotoria de Justiça – Versão 03 – Port. 01/2013 - SUBPLAN 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLA

N          
ANO: 2014 
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA: CLEVELÂNDIA 
 

  

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   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 7   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública  Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7   Audiências Públicas / Consultas Públicas  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?) 

a)Intervenção efetiva e 
eficiente nos programas de 
atendimento socioeducativo; 
b)Promover fortalecimento da 
rede de proteção à criança e 
adolescente; 

 

a)Implantação efetiva do 
programa de atendimento 
socioeducativo (SINASE); 
b)Efetividade no 
cumprimento das medidas 
socioeducativas de 
prestação de serviços à 
comunidade e de liberdade 
assistida; 
c)Redução do número de 
atos infracionais; 

 

Estatísticas 
PM/PC/PJ/PRO-MP. 

 

  
a)Incentivar/acompanhar a implantação do CREAS nos 
municípios da Comarca; 

fev a dez 2014. Guilherme Lapa 
Werner – 

Promotor de 
Justiça 

b)Expedição de recomendações administrativas, 
realização de fiscalização em bares e similares; 

  

c)Treinamento constante dos Conselheiros Tutelares 
dos municípios da Comarca; 

  

d)Fortalecimento do CMDCA;   
   

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   Assegurar a proteção integral da criança e adolescente. 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Priorizar a melhoria / 
implementação da atuação 
básica na área da saúde dos 
municípios da Comarca. 

Redução dos 
procedimentos / ações 
referentes à área da saúde. 

 

Estatísticas PRO-MP 
(número de 

procedimentos 
instaurados / 
encerrados). 

a)Levantamento dos indicadores de saúde nos 
municípios da Comarca; 

fev a dez 2014. Guilherme Lapa 
Werner – 

Promotor de 
Justiça 

b)Agilizar procedimentos administrativos e   



  
 extrajudiciais; 

c) expedição de recomendações administrativas;   
   
   

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?) 

Atendimento local a ser 
realizado na cidade de 
Mariópolis (fora da sede). 

Realizar atendimento 
mensal 
(aproximadamente 20 por 
mês). 

Número de atendimentos 
locais/município. 

a)Viabilizar local de atendimento; fev a dez 2014 Guilherme Lapa 
Werner – Promotor de 

Justiça 
b)Divulgar calendário de atendimento;   
c)Realizar atendimentos nas datas agendadas;   
d)Registrar atendimento realizados no PRO-MP, 
dando o encaminhamento necessário; 

  

   

 

ALINHAMENTO 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?) 

Combate à criminalidade organizada e 
ao tráfico de drogas. 

Reduzir a 
criminalidade. 

 a)Aumentar integração entre o Ministério Público, Polícias 
Civil e Militar e Poder Judiciário; 

fev a dez 
2014 

Guilherme Lapa Werner – 
Promotor de Justiça 

b)Propor mapeamento dos tipos criminais mais praticados 
na Comarca e sua divisão por cidade e bairro; 

  

c)Realização de reuniões periódicas com as Polícias Civil e 
Militar; 

  

   
   

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO   Intensificar ações integradas de combate a macrocriminalidade e de controle da atividade policial. 
     

Elaborado por: GUILHERME LAPA WERNER 
 

Data: 28/11/2013. 
 



  
 


