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MINISTÉRIO 
PÚBLICO                                                   
do Estado do 
Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 2014 
 

PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA: Promotoria de Justiça da Comarca de Mallet/PR. Abrange os Municípios de 
Mallet/PR (sede da comarca) e Paulo Frontin/PR. 

  

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 X Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 80%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 9   Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 
10) 9   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) 

___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 10   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?) 

 
Dar continuidade ao 
Movimento Paraná sem 
Corrupção.  

Conscientizar a 
população a respeito 
da importância de 
combater a 
corrupção, a 
começar pela 
escolha dos seus 
representantes no 
poder executivo e 
poder legislativo. 

Documentos 
inseridos no sistema 
PROMP (referente ao 
procedimento 
administrativo a ser 
instaurado), em 
especial fotos e atas 
elaboradas pelas 
escolas. 

 
Reunião com os alunos de ensino médio, com a 
participação dos seus pais, por se tratar de ano 
eleitoral, a fim de conscientizar os adolescentes 
a respeito do voto consciente, já que podem 
exercer a sua cidadania por intermédio do voto 
facultativo. 

 
Segundo 
semestre do 
ano de 2014, 
até porque 
assumi as 
funções na 
Comarca em 
02/06/2014. 

 
 

Promotor de Justiça e 
demais interessados 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

1. PROCESSOS – ALIANÇA EXTERNA (INTENSIFICAR A INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE).  
2. IMPACTO SOCIAL – DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

 
Como os municípios da 
Comarca apresentam 
elevadíssimo número de 
casos de alcoolismo 

 
Reduzir, à longo 
prazo, o número de 
dependes do álcool. 
Por consequência, 

 
Feitos judiciais e 
extrajudiciais (PRO-
MP) relacionados ao 
consumo de bebida 

 
Palestras para conscientização dos riscos e 
malefícios do uso de bebidas alcóolicas, bem 
como a respeito daquelas consequências, 
sobretudo os de todo indesejáveis abusos 

 
A partir do mês 
de setembro do 
ano de 2014, 
mediante 

 
Promotor de Justiça e 
demais interessados 



  

 
  
 

sexuais cometidos contra crianças e 
adolescentes.  

cronograma a 
ser definido 
com cada 
secretaria 
municipal de 
educação, o 
qual será 
oportunamente 
inserido no 
sistema 
PROMP. 

(transmitido de “geração 
para geração”), pretende-
se realizar Campanha de 
prevenção e combate. 

reduzir, também, o 
número de crimes 
decorrentes do 
consumo de álcool, o 
que inclui, nesta 
Comarca, crimes 
contra a dignidade 
sexual, cujas vítimas 
são crianças e 
adolescentes. 
  

alcóolica, o que inclui, 
como visto no item 
anterior, feitos na 
esfera criminal. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

IMPACTO SOCIAL – ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

     
Elaborado por: ALEXANDRE RIBAS PAIVA  
 

Data: 28 de agosto de 2014 
 


