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O Plano Estratégico 2010 – 2018 do Ministério Público do Estado do Paraná, em 

sua visão de longo prazo, define os objetivos e metas institucionais que deverão 
nortear as ações a serem executadas pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça. 

O processo de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação dos Planos 
Setoriais de Ação fazem parte do desdobramento estratégico, conforme Resolução nº 
997/10 – PGJ.   

 
 

 
O Plano Setorial de Ação é uma ferramenta de planejamento, em que estão 

descritos os projetos e as ações relevantes que o órgão ou unidade administrativa 
pretende realizar durante um exercício (um ano), contemplando desdobramentos do 
plano estratégico. 

 

 
A elaboração  do Plano Setorial de Ação é de elevada importância, uma vez  que 

este contribuirá no alcance dos objetivos institucionais, de forma planejada, 
coordenada e monitorada, permitindo ao MP-PR a concretização do objetivo final de 
prestar a sociedade um serviço público de excelência, e por conseguinte, o 
cumprimento de seu papel constitucional. É também uma ferramenta que deverá ser 
monitorada e avaliada, pois seu conteúdo poderá realimentar o planejamento 
institucional e o próprio Plano Setorial de Ação do ano seguinte.  

 

 
As Procuradorias e Promotorias de Justiça deverão apresentar seus planos 

setoriais de ação, porém nas comarcas, unidades administrativas ou setores 
especializados onde atue mais de um Promotor, faculta-se, quando houver acordo, a 
apresentação, pelo respectivo Coordenador Administrativo, de plano setorial conjunto 

 

 
 
Para a elaboração do Plano Setorial de Ação  deve-se tomar por subsídios:  
 

 objetivos, metas e projetos do  Plano Estratégico do MP-PR 2010 – 
2018, 

1. INTRODUÇÃO 

2. O QUE É O PLANO SETORIAL DE AÇÃO? 

3. QUAL É O OBJETIVO DO PLANO SETORIAL DE  AÇÃO? 

4. QUEM DEVE ELABORAR O PLANO SETORIAL DE AÇÃO? 

5. O QUE SUBSIDIA A ELABORAÇÃO DO  PLANO SETORIAL DE AÇÃO? 
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 projetos setoriais apresentados no Plano Setorial  dos Centros de Apoio 
Operacional à Promotorias – CAOPs  para o exercício, especialmente 
aqueles que requeiram atuação das Promotorias de Justiça, 

 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”,   

• problemas ou oportunidades de melhorias locais,  
• melhorias dos processos de trabalho decorrentes da auto-avaliação de 

gestão da unidade. 
 

 
 
Como proposta, apresentamos uma metodologia bastante simples, que poderá 

colaborar na elaboração do Plano Setorial de Ação:  
 

 Identificação de problemas ou oportunidades de melhorias que afetam 
sua Procuradoria ou Promotoria de Justiça,  

 Listar as iniciativas que podem ser desenvolvidas para solução dos 
problemas ou oportunidades de melhorias, procurando o alinhamento 
com os objetivos estratégicos constantes do Mapa Estratégico do MP-
PR. Para cada objetivo pode existir mais de uma iniciativa. As propostas 
de ações devem ser claras, objetivas e práticas, e possam trazer 
resultados em curto prazo, isto traz motivação para os envolvidos. As 
iniciativas ainda não significam o “como fazer” e sim ”o que podemos 
ou devemos fazer”. 

 Avaliar se a ação pode envolver outras Procuradorias ou Promotorias de 
Justiça, seja pela transversalidade do tema ou pela vivência do mesmo 
problema. Buscar ações de aproximação para desenvolvimento 
conjunto das iniciativas. O nível de integração poderá ocorrer na própria 
Comarca ou com outras Comarcas da região.  

 Priorizar as iniciativas elencadas, considerando a exeqüibilidade 
(recursos disponíveis, circunstâncias disponíveis). Sendo viável, buscar 
parcerias para ampliar recursos. Sugere-se que sejam eleitas em média 
3 (três) iniciativas para o exercício. 

  Detalhar “como fazer”  para cada iniciativa priorizada, definindo metas, 
atividades, prazo, responsável, indicador para avaliação dos resultados. 

  Encaminhar respectivo plano ao Procurador-Geral de Justiça. 
 

 
 
O instrumento para a elaboração do Plano Setorial de Ação  consiste em 

formulário cujo modelo consta anexo a este Guia. O formulário para a elaboração do 

6. COMO ELABORAR O PLANO SETORIAL DE AÇÃO? 

7. COMO PREENCHER O DOCUMENTO PLANO SETORIAL DE AÇÃO? 
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Plano de Ação inicialmente está disponibilizado em meio eletrônico, no endereço do 
portal do MP-PR,  http://www.planejamento.mp.pr.gov.br.  

 
7.1 Preenchendo o formulário 
 
Identificação 
 

Campo 1 – Ano 
a ser preenchido com o ano exercício do Plano de Ação, Pode ser para dois 
anos. 
Campo 2 – Procuradoria/Promotoria de Justiça 
 a ser preenchido com identificação da Procuradoria ou Promotoria de Justiça. 
 

Iniciativas  
 
Campo 3 – Objetivo Estratégico 
A ser preenchido com o objetivo estratégico constante do Plano Estratégico 
2010 -2018  (MAPA) ao qual a iniciativa está vinculada. 
Exemplo: Intensificar a interação com a sociedade 
 
Campo 4 – Iniciativa 
A ser preenchido com nome do projeto ou ação proposta. 
Exemplo: Atendimento locais nos municípios da Comarca 
 
Campo 5 – Meta 
A ser preenchido com a enunciação do resultado esperado. Para assegurar a 
clareza deve ser  formulado da seguinte maneira: 

 Verbo  + Objeto + Quantidade + Prazo 
Exemplo: realizar 10 (dez) atendimentos locais em cada  município  da  
                 Comarca  até  dez/2012 
  
Campo 6 – Atividades 
A ser preenchido com as atividades que devem ser realizadas para que a 
iniciativa seja atendida. Deve apresentar o “como fazer”. 
Exemplo: 1. viabilizar local para atendimento    
                 2. divulgar calendário de atendimento 
                 3. realizar atendimentos nas datas agendadas 
                 4. registrar atendimentos realizados no PRO-MP, dando   
                    encaminhamentos requeridos 
 

Campo 7 – Prazo 
A ser preenchido prazo de previsto da execução da iniciativa. 
Exemplo: março-dez/2012 
 
Campo 8 – Responsável 
A ser preenchido com o nome do responsável pela iniciativa. 
Exemplo: João Silva 

http://www.planejamento.mp.pr.gov.br/
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Campo 9 – Indicador 
A ser preenchido com o indicador que será utilizado com meio de medição da 
iniciativa, possibilitando  a avaliação dos resultados. 
Exemplo:  número  de  atendimentos locais  /  município. 
 
  

Necessidades de Treinamento 

 

As ações de capacitação e qualificação para membros e servidores devem 

estar alinhadas à execução das iniciativas propostas e do desempenho 

funcional da unidade. As necessidades aqui apontadas serão repassadas ao 

CEAF – Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional para subsidiar a 

elaboração do Plano Anual de Capacitação do MP-PR.   

 

Campo 10  – Curso 
A ser preenchido com o nome do curso requerido. 
Exemplo: Atendimento ao cidadão 
 
Campo 11 –  Conteúdo Programático 
A ser preenchido com breve descrição de conteúdo necessário, caso o nome do 
curso não o identifique. 
Exemplo:  Melhores práticas de atendimento ao público 
 
Campo 12 – Número de pessoas a serem treinadas 
A ser preenchido com o número de pessoas da unidade que necessitam ser 
treinadas. 
Exemplo: 2 (dois)  
  
Campo 13 – Data Prevista 
A ser preenchido com a data requerida para que o treinamento seja realizado, 
geralmente informado quando a capacitação é um requisito para a realização 
de determinada ação. 
Exemplo:  até junho/2012 
 
 

Elaboração 

 

Campo 14 – Elaborado por 

a ser preenchido com o nome do responsável pela elaboração do  Plano de Ação,  

Campo 15 – Data 

 a ser preenchido com a data de elaboração do Plano de Ação. 
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Modelo Formulário Plano Setorial de Ação:  

 

 

1 

3

2 

4

1 

5
 

1 

1 

7
 

7  

6 8 9 

 
1  

10

07

 
7  

11

7

 
7  

12

1

2
 

7  

13

3

7
 

7  

14

11

4

4
 

7  

15

5

7
 

7  


