
Relatório de Atividades – 2016 

Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO

As  principais  ações  desenvolvidas  pelo  Departamento  de  Desenvolvimento
Organizacional foram as seguintes:

AÇÃO  1: Mapeamento  e  Modelagem  de  Processos  em  Unidades
Organizacionais

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Mapear  processos,  realizar  diagnóstico  e,
quando  for  o  caso,  propor  melhorias  nos  processos  de  trabalho,
formalizando  os  fluxos  por  meio  de  procedimentos  aprovados  pelas
instâncias responsáveis.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ mapeados  170  processos  de  trabalho  e  modelados  220,  atendendo  à
demanda das unidades representadas no gráfico: 
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➢ Realizado, em todos os CAOPs e no CAEx, o mapeamento do processo de
consultas  técnicas  a  essas  unidades,  com  o  objetivo  de  propor  um
fluxo unificado de consulta.

AÇÃO 2: Realização de Diagnóstico Organizacional para Aprimoramento dos
Processos de Trabalho

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Aprimorar os processos de trabalho, especialmente das
Secretarias das Promotorias de Justiça, tendo como referência os Procedimentos
Institucionais  Finalísticos  –  PIFs.  Identificar  oportunidades  para  otimização  de
processos  e  recursos  utilizados  pelas  unidades,  de  modo  geral,  no
desenvolvimento de suas atividades.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ realizados levantamentos de processos de trabalho e relatórios técnicos
nas seguintes Promotorias de Justiça: 

• de Proteção ao Patrimônio Público; 

• da Família;

• dos Direitos Constitucionais;

• de Execução de Penas e Medidas Alternativas;

• da Fazenda Pública, Falências e Concordatas;

• junto aos Juizados Especiais; e

• de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
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➢ realizados diagnósticos organizacionais nas seguintes unidades:

• CAOP Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo;

• Promotorias de Justiça de Comunidades.

➢ iniciados  os  diagnósticos  no  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento
Funcional – CEAF, no Núcleo de Inteligência do CAEx, no Departamento
Financeiro/SUBADM e no CAOP de Direitos Humanos;

➢ implantadas  Secretarias  Unificadas  nos  Foros  Regionais  de  Pinhais   e
Campo Largo, tendo como principais resultados a celeridade na tramitação
dos feitos e a otimização do atendimento ao público. 

AÇÃO 3: Projeto Central de Atendimento ao Cidadão – CAC

DESCRIÇÃO SUCINTA:  O MPPR, em cumprimento ao objetivo estratégico de
“intensificar a interação com a sociedade” e, também, por sua natureza voltada ao
cidadão, à comunidade e ao pleno exercício dos direitos individuais e coletivos,
implementou o Projeto Estratégico “Central de Atendimento ao Cidadão”, que tem
por f inal idade inst i tui r  uma unidade do Ministér io  Públ ico vol tada ao
acolhimento in ic ia l  de demandas individuais e colet ivas.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ Implantadas as Centrais de Atendimento do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Maringá e da Comarca de Ponta Grossa;

➢  contratados servidores efetivos para atuar especificamente nas Centrais
de Atendimento das Comarcas de Londrina e Ponta Grossa. 

AÇÃO 4: Acompanhamento e Análise  do Desenvolvimento do Módulo de
Atendimento do PROMP

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  O  Módulo  de  Atendimento  do  PROMP  é
destinado  ao  registro  de  todo  e  qualquer  atendimento  prestado  por
integrantes do MPPR aos cidadãos, nas Promotorias de Justiça.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ implantação  progressiva  (abril  a  junho/2016)  para  as  unidades  de
execução  do  MP-PR,  por  meio  do  Ofício  Circular  Conjunto  nº  01/2016
SUBPLAN/CGMP;

➢ realização de dois Webcasts transmitidos ao vivo para todo o Estado com a
CGMP para apresentar as funcionalidades do sistema aos usuários;



➢  realização de reuniões de avaliação do conteúdo e da forma dos registros
do atendimento que subsidiariam ações de capacitação para membros e
servidores do MP-PR;

➢ a partir  dos dados dos registros do módulo de Atendimento ao Público,
elaborou-se  plataforma  de  bussiness  inteligence para  avaliar
quantitativamente  e  qualitativamente  as  demandas  das  pessoas  que
recorrem à instituição; 

➢ média mensal de 10.000 registros no Módulo de Atendimento do PRO-MP
em 2016.

AÇÃO 5: Elaboração de Estudos, Informações e Manifestações 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Elaborar  estudos,  informações  e/ou
manifestações,  conforme  demanda,  de  forma  a  orientar  as  ações
institucionais  e  subsidiar  a  tomada  de  decisão  da  Administração
Superior.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS  OBTIDOS: 150  processos  analisados  com  predominância  nos
seguintes assuntos:

➢ distribuição  de  servidores  nas  unidades  administrativas  do  MPPR,  de
acordo com critérios estabelecidos;

➢ estudos para criação de Promotorias de Justiça e provimento de cargos de
Promotor de Justiça;

➢ estudos para definição de estrutura organizacional; e

➢ estudos para normatização de serviços e atividades.

AÇÃO  6:  Elaboração  de  Regulamentações  de  Estrutura  Orgânica  e  de
Funcionamento de Atividades Institucionais

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Normatizar  estruturas  orgânicas  de  órgãos  e
unidades  do  MPPR,  bem  como  o  funcionamento  de  serviços  e
at ividades,  assegurando  o  al inhamento  dos  mesmos  aos  objet ivos
estratégicos da inst i tu ição.

PERÍODO DE ELABORAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ revisão  e  adequação  à  técnica  legislativa  de  nova  proposta  de
regulamentação  de  estágio  no  MPPR.  Resolução  nº  4171/16  de
18/08/2016.



➢ regulamentação  de  critérios  para  definição  de  vagas  de  estágio  para
Procuradorias  e  Promotorias  de  Justiça.  Resolução  nº  4172/16  de
18/08/2016;

➢ atualização  da  Resolução  3432/14,  que  criou  o  Memorial  do  MPPR.
Resolução nº 3151, de 24/06/2016;

➢ proposta  de alteração da Resolução do Gepatria,  instituindo o  Gepatria
Paranaguá.  Resolução nº 3047/16 de 20/06/2016;

➢ atualização da Portaria nº 004/2015-SUBPLAN, referente ao Controle de
Procedimentos Institucionais. Portaria nº 003, de 28/03/2016; 

➢ regulamentação  do uso  do  correio  eletrônico  no  âmbito  do  Ministério
Público do Estado do Paraná. Portaria nº 05, de 7/04/2016.

AÇÃO 7: Projeto de Reestruturação Organizacional da PGJ:

DESCRIÇÃO  SUCINTA: Reordenar  as  at ividades  dos  órgãos  e
unidades  da  PGJ,  def in indo  o  seu  campo  de  atuação;  a  forma  pela
qual  as  respect ivas  at ividades  são  desenvolvidas,  organizadas  e
coordenadas;  e a forma como a autoridade é atr ibuída por meio das
relações  de  dependência  hierárquica  e  de  cooperação,  com  vistas
a  assegurar  condições  administrat ivas  sól idas  para  o  cumprimento
da missão inst i tucional .

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ Readequação da proposta de regulamentação de estrutura organizacional
da  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para   Assuntos  Administrativos  –
SUBADM. Resolução nº 5388-PGJ, de 31/12/2016;

➢ Proposta  de  alteração  e  atualização  da  Resolução  CPJ  nº  34/13,  que
dispõe sobre a organização, estruturação, funcionamento e atribuições das
Procuradorias de Justiça. Encaminhada ao Colégio de Procuradores para
aprovação.

AÇÃO 8: Manutenção de Banco de Dados com Informações Gerenciais das
Comarcas.

DESCRIÇÃO  SUCINTA: Atualizar,  mensalmente,  o  banco  de  dados  com
informações gerenciais das comarcas, como: nº de municípios; população; seção
judiciária;  nº  de  promotorias;  nº  de  cargos  de  juiz,  criados  e  providos;  nº  de
promotores de justiça;  defasagem legal  e  real  entre cargos de promotores de
justiça e juízes; nº de servidores e estagiários das promotorias.



PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: Banco de dados atualizado mensalmente, disponível
para subsidiar decisões institucionais.

AÇÃO  9:  Manutenção  de  Banco  de  Dados  com  Legislação  de  interesse
Institucional

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Compilar  normativas  de  interesse  do  MPPR,
em  geral ,  e  do  DDO,  em  especial ,  por  meio  de  pesquisas  em  si tes
do  CNMP,  CNJ,  Presidência  da  Repúbl ica,  TJ-PR,  Governo  do
Estado, Assembleia Legislat iva, entre outros.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS  OBTIDOS: Normativas  de  interesse  do  MPPR  compiladas  e
disponíveis para consulta interna da SUBPLAN. 

AÇÃO 10: Padronização de Unidades nos Sistemas Informatizados do MPPR

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Manter  atual izado  banco  de  dados  das
unidades organizacionais  e lógicas  do MPPR,  de forma a  garant i r  a
padronização  de  suas  denominações  nos  sistemas  uti l izados  pela
inst i tuição.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ Revisão da estrutura da SUBADM no CADU e no JURAI;

➢ Aperfeiçoamento do sistema de classificação de unidades no CADU;

➢ Criação de siglas para todas as unidades do MPPR;

➢ Criação de 375 unidades no CADU, como GEPATRIAs, novas Promotorias
de Justiça, e unidades do tipo Promotoria de Substituição e do Plantão
Judiciário, para vinculação do PRO-MP com o PROJUDI;

➢ Desativação de 118 unidades no CADU e de 105 unidades no Módulo
Lotação do JURAI.

AÇÃO 11: Suporte no uso de e-mail Institucional para Unidades do MPPR

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Suporte  às  unidades  que  solicitaram  a



concessão  do  e-mail,  criando  Instruções  de  Trabalho  enviadas  aos
responsáveis  pela  conta  e  realizando  contatos  telefônicos  para
orientar  os  usuários  no  cadastramento  e  na  uti l ização  do  e-mail
Institucional para Unidades do MPPR.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS OBTIDOS:

➢ criação  de  contas  de  e-mail  para  aproximadamente  500  unidades  do
MPPR;

➢ suporte a cerca de 197 unidades que solicitaram a concessão do e-mail.

AÇÃO 12: Manutenção e Atualização da Numeração de Cargos de Membros
do MPPR

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Manter  o  registro  histórico  da  denominação
original  do  cargo,  bem  como,  atualizar  as  informações  a  cada
normativa  de  criação  e/ou  transformação  de  cargos  de  Magistrados
ou de Membros do Ministério Público do Estado do Paraná.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2016

RESULTADOS  OBTIDOS:  planilha  atualizada  dos  códigos  identificadores  de
cargos/vagas de membros no MPPR.

AÇÃO 13: Grupo de Trabalho de Gestão de Processos CNMP

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Fomentar  e  facil i tar  a  adoção  da  gestão  de
processos no âmbito dos MPs.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ participação em videoconferências quinzenais do grupo de trabalho;

➢ participação nos fóruns semestrais; 

➢ participação na elaboração do “Roteiro Básico para Melhoria de Processos
e  “Roteiro  de  Estruturação  da  Unidade  Responsável  pela  Gestão  de
Processos”, ambos anexos da  “Metodologia de Gestão de Processos –
Projeto Fomento à Gestão de Processos nos MPs”.


