PLANO SETORIAL DE AÇÃO
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

ANO: 2015

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: Promotoria de Justiça de Ribeirão do Pinhal

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR
Indicadores
Grau de Conhecimento (%) 1,60%
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 5,6
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 5,0
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 5,06
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Fortalecimento da rede de
proteção às crianças e
adolescentes

Metas 2015

X

10%
8
8
8

X

META
(resultado esperado)
Garantir que a rede de
proteção funcione nos
moldes do Estatuto da
Criança e do Adolescente,
incrementando a atuação e
efetividade do CMDCA,
Conselho Tutelar, CRAS,
Secretarias de Saúde e
Educação.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Conclusão dos
procedimentos
preparatórios e dos
inquéritos civis instaurados
há mais de dois anos

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

SUBPLAN

META
(resultado esperado)
Buscar a melhor solução
para os procedimentos
preparatórios e inquéritos
civis em andamento há mais
de dois anos, buscando
reduzir o prazo de
tramitação desses
procedimentos.

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010
(Assinalar com “X”)
Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais
Outras Informações Estatísticas
Resultados de Pesquisas de Opinião Pública
X Percepção da realidade local
Audiências Públicas / Consultas Públicas
X Dados PROMP
Pesquisas Acadêmicas
(Outros) ___________________________________
Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN
(Outros) ___________________________________

INDICADOR
ATIVIDADES
PRAZO
(meio de verificação)
(como fazer?)
(quando fazer?)
Contato com os
Participar das reuniões mensalmente
2015/2016
profissionais integrantes da
realizadas pela rede de proteção, em
rede, principalmente
todos os municípios,
através das reuniões
preferencialmente. Participação,
mensalmente realizadas;
também, das reuniões do CMDCA.
análise dos casos de ato
Palestra em escolas para tratar do
infracional; análise do índice tema “evasão escolar” e demais temas
de evasão escolar e
relevantes, como “violência nas
reprovação, em especial no
escolas”.
ensino médio.
Assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes da Comarca

INDICADOR
(meio de verificação)
Análise do PROMP.

ATIVIDADES
(como fazer?)
Analise dos autos, buscando
averiguar diligências
faltantes.

PRAZO
(quando fazer?)
2015/2016

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Promotora de Justiça, com o
auxílio dos funcionários da
Promotoria de Justiça.

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Promotora de Justiça, com o
auxílio dos funcionários da
Promotoria de Justiça.

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial
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INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Análise dos inquéritos
policiais em andamento na
Comarca, buscando a
melhor solução, mesmo
que não relatados.

META
(resultado esperado)
Redução da quantidade de
inquéritos policiais em
andamento na Comarca.

INDICADOR
(meio de verificação)
Análise do PROMP.

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Promotora de Justiça, com o
auxílio dos funcionários da
Promotoria de Justiça.

META
(resultado esperado)
Realizar atividades de
formação da cidadania nas
escolas de ensino médico
dos municípios de Ribeirão
do Pinhal, Jundiá do Sul e
Abatiá.

INDICADOR
(meio de verificação)
Realização de parcerias com
as escolas, o Núcleo
Regional de Educação e
outros órgãos, públicos ou
privados, para estabelecer
as atividades a serem
desenvolvidas.

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Promotora de Justiça, com o
auxílio dos funcionários da
Promotoria de Justiça.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Aderir ao Movimento
Paraná sem Corrupção
2015.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

Elaborado por:
Flávia Simon Fagundes dos Santos

ATIVIDADES
PRAZO
(como fazer?)
(quando fazer?)
Analisar os inquéritos
2015/2016
policiais encaminhados à
Promotoria de Justiça,
promovendo a ação penal
quando possível,
arquivando ou já apontando
as diligências necessárias
faltantes. Deve-se dar
destaque aos inquéritos
mais antigos, os decorrentes
de prisão em flagrante e os
que apontam a ocorrência
de delitos mais graves.
Garantir a celeridade e eficácia na apuração de delitos, reduzindo a impunidade.
ATIVIDADES
PRAZO
(como fazer?)
(quando fazer?)
Realização de parcerias com as
2015
escolas, o Núcleo Regional de
Educação e outros órgãos,
públicos ou privados, buscando a
realização de palestras para
alunos do ensino médio,
atividades educativas de
formação da cidadania e difusão
do Projeto “Geração Atitude” por
meio dos jornais locais.
Buscar a conscientização dos cidadãos acerca de seu papel na sociedade.

Data:
16 de dezembro de 2014

