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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: 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTA GROSSA 
 

  

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 (%) 10%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 8%  X 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?) 

- Efetivar a implementação 

do Projeto: “Um Emprego, 

Uma Nova Vida”, nos moldes 

do Programa Começar de 

Novo, do CNJ, em Ponta 

Grossa. 

Fomentar a 

capacitação e a 

inclusão do egresso no 

mercado de trabalho 

formal e informal e, de 

modo complementar, 

abarcar ações no 

campo do esporte e da 

cultura.   

Através de reuniões já 

realizadas pelo 

Ministério Público, no 

segundo semestre de 

2013, em que várias 

entidades e órgãos da 

Cidade de Ponta Grossa 

demonstraram 

interesse em participar 

do projeto.  

1. Aprimorar o levantamento realizado pela 

Direção das unidades prisionais, quando do 

ingresso do preso no sistema, acerca do número de 

presos, provisórios e condenados, que não 

possuem documentos pessoais, como a Carteira de 

Identidade, de Trabalho e CPF. 

Primeiro 

semestre de 

2014. 

Promotora, Assessora e 

Assistente Social do 

MP. 

2.  Fazer um levantamento sobre a aptidão 

profissional de cada preso, seu nível de 

escolaridade, cursos realizados e experiência 

profissional. 

Primeiro 

semestre de 

2014. 

Promotora e Assessora. 

3.  Formar grupos menores de atuação, dentre as 

entidades interessadas em participar do projeto, 

realizando reuniões periódicas com cada uma 

delas, por meio de seus gestores, para o fim de 

acompanhar o desenvolvimento dos objetivos do 

projeto, dentro da realidade da Comarca. 

Primeiro 

semestre de 

2014. 

Promotora 

4. Capacitar o presos e o egresso para ingresso no 

mercado de Trabalho através de cursos de 

profissionalização, palestras e conclusão dos 

estudos. 

Ano de 2014 Promotora, entidades 

colaboradoras e 

Patronato. 

5. Trabalhar em parceria constante com o 

Patronato Municipal e Agência do Trabalhador 

Ano de 2014 Promotora, entidades 

colaboradoras e 



  
para inclusão do egresso e beneficiários no  

mercado de trabalho, visando evitar a reincidência.  

Patronato. 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Priorizar a formação pessoal e profissional do individuo recluso, de modo que, quando do seu retorno ao convívio social, possa recuperar sua 

autoestima e percepção de sua realidade, com vistas a diminuir, consideravelmente, os casos de reincidência de ex-egressos e ex-cumpridores de 

pena. 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Expandir o número de visitas 
do Ministério Público nos 
estabelecimentos prisionais 
da Comarca de Ponta Grossa, 
bem como participar das 
atividades desenvolvidas 
pelos demais órgãos da 
execução penal, como o 
Conselho da Comunidade e o 
Patronato e, ainda, pelas 
demais entidades apoiadoras 
do controle da criminalidade 
em Ponta Grossa, como o 
Conselho de Segurança 
Municipal, trazendo o 
Município de Ponta Grossa e 
o Estado do Paraná à sua 
responsabilidade na 
execução penal. 

Possibilitar a atuação 
mais intensa do 
Ministério Público na 
execução penal de 
Ponta Grossa, visando 
cumprir as disposições 
trazidas pela Lei de 
Execuções Penais no 
que tange à harmônica 
integração social do 
condenado, com o 
apoio da comunidade. 

A cada atendimento 
realizado, seja no 
Gabinete da 
Promotoria ou nas 
visitas realizadas, 
verificar se o preso, ou 
o seu familiar, 
receberam a 
orientação necessária.  

1. Com a instalação do Sistema PROJUDI, será 
possível analisar os benefícios e situações 
processuais urgentes dos presos condenados e 
provisórios, com a prioridade que lhes é própria. 

2014 Promotora e Assessora 

2. Buscar, junto aos órgãos responsáveis, a 

construção, em tempo exíguo, de novas unidades 

prisionais na Comarca, bem como viabilizar o início 

das atividades da APAC e prosseguimento das 

atividades do Patronato Municipal, junto aos 

órgãos responsáveis. 

2014 Promotora 

3. Diligenciar, de maneira constante, junto aos 

órgãos responsáveis, visando a efetiva implantação 

dos presos condenados, que atualmente se 

encontram reclusos na Cadeia Pública Hildebrando 

de Souza, local destinado apenas a presos 

provisórios, de modo a diminuir a superpopulação 

carcerária ali existente. 

2014 Promotora 

4. Prosseguir, de maneira ainda mais árdua, com a 

busca de parcerias de empresários, ONG’ s, e da 

sociedade em geral, visando tornar digna a 

permanência do preso, enquanto recluso no 

sistema, com vistas à sua efetiva ressocialização.  

2014 Promotora e Assessora 

5. Chamar para a responsabilidade na área da 

execução penal, principalmente junto ao Patronato 

Municipal, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

2014 Promotora e Assessora 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

Assegurar os direitos constitucionalmente garantidos ao egresso, que não digam respeito à sua liberdade, mas à sua dignidade. 

     



  

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

1. ANO – A ser preenchido com o ano exercício do Plano de Ação, podendo ser bianual; 

2. PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA – A ser preenchido com identificação da Procuradoria ou Promotoria de Justiça; 

3. RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR – Após análise do reconhecimento externo da atuação do MPPR obtido na Pesquisa de Imagem 2012 e das metas 
projetadas para 2014, informar a contribuição dos órgãos de execução participantes deste Plano de Ação, ao alcance das metas instituídas; 

4. SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010) – Assinalar com “X” 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”. 

 

5. INICIATIVA – A ser preenchido com nome do projeto ou ação proposta; 

6. META – A ser preenchido com a enunciação do resultado esperado. Para assegurar a clareza deve ser formulado da seguinte maneira: Verbo + Objeto + 
Quantidade + Prazo; 

7. INDICADOR – A ser preenchido com o indicador que será utilizado como meio de medição da iniciativa, possibilitando a avaliação dos resultados; 

8. ATIVIDADES – A ser preenchido com as atividades que devem ser realizadas para que a iniciativa seja atendida. Deve apresentar o “como fazer”; 

9. PRAZO – A ser preenchido com o prazo previsto da execução da atividade; 

10. RESPONSÁVEL – A ser preenchido com o nome do responsável pela atividade; 

11. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO – Descrever o objetivo estratégico ao qual a iniciativa contribuirá diretamente para o alcance (conforme Mapa Estratégico 
MPPR); 

 
 

 

Elaborado por: DANIELLE GARCEZ DA SILVA 
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http://www.planejamento.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2611
http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/subplan/mapagempar.pdf
http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/subplan/mapagempar.pdf

