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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: Clemen Silvia de L.P.B. Gomes 
 

  

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 (%) 15   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 07   Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 
10) 07   

Pesquisas Acadêmicas 
 (Outros) 

___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 07  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?) 

 

Evasão Escolar 
 

Acompanhar a 
Implementação do Programa 
de Combate a Evasão Escolar 
na Comarca de São José dos 

Pinhais 
 

(convênio com o MP –SEEDE 
e Associação de Conselheiros 

Tutelares do Paraná ...) 
 
 
 
 

Diminuição da taxa de 
abandono escolar 

 

Diminuição da taxa de 
abandono nos ensinos 
fundamental e médio 
das escolas Municipais 
e Estadual da Comarca 

 
 
 
 
 
 
 

Participara de reunião com a equipe da SEEDE/Núcleo 
área Sul. 

 
 

1º semestre  
 
 
 
 
 

Promotora de 
Justiça 

 e  
Equipe 

 
 
 
 
 
 

Participar de reunião com o Conselho Tutelar e CMDCA 
– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

adolescente. 
 
 

1º semestre 

Participar de reunião com Diretores de Colégios 
Estaduais de São José dos Pinhais 

 
 

1º semestre 

Convocar os pais ou responsáveis para comparecimento 
no MP. (após de esgotados todas as providencias de 

responsabilidade da escola e CT). 
 
 

Periódico 

Tomar providências no sentido de responsabilização 
civil e, administrativa e criminal dos pais/responsáveis 

(após esgotados todos os esforços de solução do 
problema na esfera extrajudicial.)  

 
 

Periódico 



 

Conselhos de Políticas 
Públicas  

 
Acompanhar os conselhos 

municipais da área de: 
Educação do município de 

São José dos Pinhais e 
Tijucas do Sul 

Acompanhar os Conselhos 
Municipais de:   

Educação, Alimentação Escolar 
e, FUNDEP 

Dados dos Conselhos 
atualizados 

Participações em 
reuniões  

 

Atualizar dados dos Conselhos Municipais: Educação, 
Alimentação Escolar e FUNDEP. 

 

Periódico 

Promotora de 
Justiça 

Acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de 
Educação, Alimentação Escolar e FUNDEP da Comarca 

de São José dos Pinhais, 

Durante o ano 

 

Educação Especial 
 

Inspecionar as Escolas 
Especializadas de São José 
dos Pinhais e Tijucas de Sul  

02- APAEs  - Associação de Pais 
e amigos dos Excepcionais  
06 Escolas Especiais  
 

Números de visitas de 
inspeção realizadas 

 

Realizar visita de Inspeção nas Escolas especiais que 
atendem de crianças e adolescentes, 

Durante o ano 

 
Elaborar recomendação para adequação de situações 

irregulares identificadas nas visitas de inspeções. 

 
 Educação Infantil  

 
Participar da Campanha do 
Ministério Público "100% 
Pré-Escola e Creche para 

Todos. 

Ampliação de Vagas em Creche 
e Pré escola. 
 

Diminuição do déficit 
de vaga em creche e 

pré escola. 
 
 
 
 
 

Reunião com Secretaria de Educação e Prefeito 
Municipal 

Durante o ao 

Promotora de 
Justiça 

Acompanhar a conclusão das obras dos Centros de 
Educação Infantil em São José dos Pinhais para 

ampliação de vaga na Educação Infantil  
 
 

 
Rede de Proteção 

 
 

 
Acompanhamento da 

implementação da rede de 
Proteção dos direitos da 

criança e adolescente 
 

Aperfeiçoamento da rede de 
proteção social a crianças e 

adolescentes  

Rede e em 
funcionamento 

Participar de reunião do GGI- Grupo de gestão Integrada 
de São José dos Pinhais  

Durante o ano 
 

 
 
 
 

Promotora de 
Justiça 

e 
Equipe 

Acompanhar reuniões do CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Durante o ano 

Participar de Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e adolescente  

 

Durante  

Manter atualizado os dados do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Periódico 

Acompanhar a prestação de contas do FIA/municipal 
 
 
 

Semestral 



      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”. 

 

 

Inspeção em unidades 
 

Inspecionar unidades de 
Acolhimento Institucional e 

crianças e adolescente e 
Unidades de atendimento do 
adolescente da Comarca de 

São José dos Pinhais 
 
 

08 unidades de acolhimento 
de crianças e adolescentes; 

 
 
 

01 Programa de LA/PSC. 
01 Centro da Juventude 

01 Centro de Referencia do 
Adolescente – Casa Verde 

 
 
 

Números de visitas de 
inspeção realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar visita trimestral de Inspeção nas unidades de 
Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, 

Anual  
Trimestral  

 

 
 
 

Promotora de 
Justiça 

 e 
Equipe 

Elaborar recomendação para adequação de situações 
irregulares identificadas nas visitas de inspeções. 

 

 
 
 

Periódica Realizar reuniões com gestor da Política de atendimento 
a Crianças e adolescente 

 
 

 
 “Conte ATÉ 10” 

 
Participar da Campanha nas 

Escolas “Conte Até 10” 

Dar continuidade nas 
atividades da Campanha 

“Conte Até 10” nos 5 Colégio 
Estadual para que estes 

trabalhe com os aluno em 
2014.           

Números de 
Pedagogos/ professor 

participante das 
reuniões 

 
 

Realizar reuniões com Pedagogo e professor  dos 
colégios Estaduais para a realização de atividades na 

escola. 
 

1º semestre 
 Promotora de 

Justiça 
E  

Equipe 

 
Ação conjunta 

 
Realizar parceria com 

Promotoria de Justiça da 
Saúde de São José dos 

Pinhais 
 

 Efetivar ações em conjunto na 
área de saúde                                                                                                             

Melhoria de 
atendimento a 

crianças e adolescente 
na área de saúde 

Reunião com o promotor de Justiça da área para 
estabelecer ações em conjunto. 

 
 
 

Durante o ano 

Promotoria de 
Justiça 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente. 

Elaborado por: Clemen Silvia de L.P.B. Gomes 
 

Data: 13 de dezembro de 2013. 
 



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); 

 
 


