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PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 
2014 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/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  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 70   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 10  X Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 10   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?) 

Reuniões com as entidades da Rede de Proteção, 
famílias e infantes e situação de risco; 

Tais medidas já 
estão sendo 

tomadas desde 
agosto de 2013.  

Promotoria de Justiça 
de São Miguel do 

Iguaçu/PR, contando 
com o apoio de toda a 

equipe (oficial, 
estagiários etc.),  

Instauração de procedimentos fiscalizatórios das 
políticas públicas voltadas para a implantação do 
SINASE; contratação de mais assistentes sociais e 
psicólogos para atendimento e acompanhamento 

dos casos; 

Até o final de 
2014 (dezembro) 

os índices já 
mencionados 

serão analisados 
objetivamente. 

 

Ajuizamento de ações civis públicas, caso 
necessário e adequado, para que os municípios 
(São Miguel do Iguaçu/PR e Itaipulândia/PR) se 

adequem às normatizações pertinentes;  

  

Encontros mensais com pais, filhos, conselheiros 
tutelares, diretores de escolas etc., para que os 

casos mais graves de indisciplina e evasão escolar 
sejam analisados em conjunto, com medidas 

concretas sendo tomadas de imediato. 

  

Estruturar adequadamente a 
rede de proteção para 

criança e adolescentes, seja 
no âmbito infracional, seja 

no que se refere às medidas 
protetivas 

Fazer com que os 
procedimentos 

(judiciais ou 
extrajudiciais, 

infracionais ou de 
medidas protetivas) 
tramitem de forma 

célere, notadamente 
no que se refere à 

realização de estudos 
sociais, 

acompanhamentos 
psicológicos, 

orientações etc., além 
do que tornem-se mais 
eficazes, constantes e 

confiáveis tais 
intervenções. 

Análise do índice de 
evasão escolar, de 

‘denúncias’ de maus 
tatos e/ou abuso 

sexual contra infantes 
e juvenis, de 

‘reincidência’ em 
situações de risco ou 

prática de atos 
infracionais.  

   



  
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Intensificar a interação do MINISTÉRIO PÚBLICO com a comunidade, principalmente aquela que mais afastada e carente, cujos infantes e juvenis 
encontram-se desamparados material e intelectualmente. 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
Movimentar de forma célere, objetiva e veemente 

a área extrajudicial desta Promotoria de Justiça;  
  

Mostrar à população, por meio de audiências 
públicas e palestras, a importância da sua 

participação nas atividades administrativas do 
município, fiscalizando, pedindo explicações aos 

órgãos públicos, levando os casos à Promotoria de 
Justiça; 

Até dezembro de 
2014. 

Promotor de Justiça 
ALEX FADEL  

Mostrar ao executivo municipal e ao legislativo 
municipal, por meio de reuniões, debates públicos, 

audiências públicas etc., que o MINISTÉRIO 
PÚBLICO está exercendo ativamente o seu papel de 
fiscal da lei e de defensor da democracia, de forma 

apartidária, imparcial, objetiva, séria e 
peremptória. 

  

   

Instaurar e/ou dar 
prosseguimentos aos 

procedimentos extrajudiciais 
referentes ao patrimônio 
público em São Miguel do 

Iguaçu/PR e Itaipulândia/PR, 
mostrando à comunidade 

que o MINISTÉRIO PÚBLICO 
está atuando na defesa de 

seus interesses, 
estimulando-a, portanto, à 

‘denunciar’, passar 
informações sobre 
irregularidades etc.  

Arquivar os 
procedimentos antigos 

cujas provas não 
sejam mais possíveis 
de serem produzidas, 

ajuizar ações civis 
públicas nos casos 

maduros, firmar TAC´s 
quando cabíveis e, 

caso tais hipóteses não 
sejam possíveis, 

diligenciar de forma 
objetiva, veemente, 

para que o 
procedimento tenha 

seu deslinde 
adequado, sem 

protelações.  
 

Aumentar o número 
de representações e 

‘denúncias’ a respeito 
do trato da coisa 

pública, contando com 
a participação popular 

para fiscalizar. 
 

Restabelecer, com tais 
medidas, a 

credibilidade da 
instituição em São 

Miguel do Iguaçu/PR, 
arranhada por diversas 

razões.  

ProMP. 
Índice de atendimentos 

ao público em São 
Miguel do Iguaçu/PR  

Número de ações 
propostas referentes 

ao patrimônio público. 
Representações 

(formais ou informais) 
recebidas pela 

Promotoria de Justiça.  

   

ALINHAMENTO Proteger o patrimônio público em São Miguel do Iguaçu/PR, por meio de medidas judiciais ou extrajudiciais.  



  

 

ESTRATÉGICO: 
     

Elaborado por: 
ALEX Fadel – Promotor de Justiça de São Miguel do Iguaçu/PR  

Data: 
28 DE ABRIL DE 2014. 


