
RELATÓRIO DA GESTÃO 2016

APRESENTAÇÃO 

Imbuído pelo compromisso de viabilizar a concretização de “um Novo Ministério

Público”,  que  seja  moderno,  realista,  planejado,  responsável,  resolutivo,  combativo  e

ético, guiado pela harmonia interna, união, respeito, valorização dos membros, celeridade

na movimentação da carreira, estabilidade de posicionamentos, coerência, honestidade,

transparência, firmeza nas ações, eficiência e zelo pelo patrimônio público e pela proteção

aos direitos e interesses do povo, destinatário final da atuação ministerial”, deu-se início a

Administração Superior do Ministério Público do Paraná para o período de 2016-2018. 

O  presente  instrumento  tem  a  finalidade  de  apresentar  as  principais  ações

desenvolvidas ao longo do primeiro ano de atuação (abril/16 a abril/17), que adotou como

parâmetro  as  propostas  apresentadas  na  Carta  de  Gestão,  as  quais  foram previa  e

amplamente  discutidas  com  os  integrantes  do  MPPR,  assim  como  as  constantes

demandas  sociais  e  de  reordenamento  institucional  que  exigem  o  permanente

aprimoramento do projeto de gestão.

Com  o  propósito  de  representar  a  completude  do  cumprimento  da  missão

constitucional  e  de  seu  correspondente  impacto  junto  à  sociedade  paranaense,  o

documento  está  subdividido  em eixos temáticos,  a  saber:  1.  Planejamento  e  atuação

institucional; 2. Gestão de pessoas e qualificação funcional; 3.  Tecnologia da informação;

4. Infraestrutura; 5. Execução orçamentária; 6. Comunicação social; 7. Alianças externas,

acordos e termos de cooperação insterinstitucional.

1 PLANEJAMENTO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

O Ministério Público do Estado do Paraná deu início ao Planejamento Estratégico

em 2009 por  meio  do  Projeto  GEMPAR 2018.  Com o intuito  de  definir  prioridades e

estabelecer  diretrizes  institucionais,  o  modelo  adotado  norteou-se  por  objetivos

específicos, indicadores, metas, projetos e ações, explicitando princípios e valores que

devem pautar os esforços despendidos e os resultados a serem alcançados. 

Com apoio da consultoria especializada 3Gen, o engajamento da Administração

Superior  e  a  ampla  participação  de  membros  e  servidores  nas  diversas  etapas  de

construção,  o  Plano Estratégico  2010/2018 foi  resultado  de  um esforço  coletivo  para
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instrumentalizar o MP-PR com as melhores ferramentas e propostas de intervenção para

bem atender  aos  reclamados  da  sociedade  paranaense.  Para  tanto,  foram definidos,

inicialmente,  33  Projetos  Estratégicos  sob  a  coordenação  dos  Centros  de  Apoio

Operacional às Promotorias de Justiça e das Unidades da área meio, na perspectiva de

implementar ações de melhoria contínua e obter níveis de excelência na prestação dos

respectivos serviços. 

De forma a consolidar a política de desenvolvimento institucional de médio e longo

prazo,  foi  aprovada  a  Resolução    PGJ   nº  997/  2010  ,  que  estabeleceu  as  diretrizes

funcionais e conceituais para o monitoramento da execução do planejamento institucional,

nas dimensões estratégica, setorial e regional.

Próximo à finalização do GEMPAR 2018, e aliado às diretrizes do CNMP para um

processo  articulado  e  integrado  de  planejamento  estratégico  nacional,  por  meio  da

Resolução nº  147 de 2016,  que estabelece diretrizes sobre a matéria  no CNMP, nas

Unidades e nos ramos do Ministério Público, o MP-PR inicia uma nova fase. Torna-se,

assim, imperativo, a revisão da atual metodologia para construção e definição das metas

e indicadores que nortearão esse desafio.

1.1 Projetos e Planos de Ação

O Planejamento Institucional, centrado na vertente estratégica e representado pelo

GEMPAR 2010/2018, é um importante instrumento para maior eficácia da intervenção

ministerial,  estabelecendo  diretrizes  em  relação  ao  conjunto  de  eixos  considerados

prioritários, de modo a promover de forma integrada a articulação entre a intervenção

finalística, os processos de trabalho e a tecnologia da informação. 

Esta  sistemática  imposta  vem,  continuamente,  contribuindo  para  o  alcance  da

missão do MP-PR de “ser reconhecido como instituição essencial  à defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Neste sentido, as principais realizações do Ministério Público do Estado do Paraná

estão traduzidas em planos de ação,  e são resultantes do comprometimento de seus

integrantes, na busca da melhoria contínua e de um movimento dinâmico, orientado ao

alcance dos resultados pretendidos.

No exercício de 2016, a efetivação do planejamento estratégico nas perspectivas
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setoriais e regionais foi assegurada com a apresentação de 163 (cento e sessenta e três)

planos, totalizando 794 (setecentos e noventa e quatro) iniciativas alinhadas aos objetivos

estratégicos do MP-PR.

De acordo com série histórica (ver Tabela 1),  desde 2014,  quando os registros

tiveram início,  observa-se  que  o  número  de  iniciativas  contidas  nos  Planos  teve  um

aumento significativo, elevando a média por Promotoria. 

Ano Quantidade de Iniciativas Iniciativa/ Plano (%)

2014 591 2,86

2015 493 2,82

2016 794 4,87
Tabela 1 (Fonte: SUBPLAN)

Cabe assinalar que algumas mudanças foram implementadas na metodologia no

início de 2016 para uma melhor elaboração e apresentação dos respectivos Planos, e

talvez  justifiquem  o  crescimento  do  número  de  iniciativas  num  movimento  de  maior

aproximação e organização da atuação finalística, assim como dispositivos novos foram

colocados à disposição de Promotores e Procuradores, a exemplo de:

 Caderno  de  Iniciativas:  consolidação  de  contribuições  oferecidas  pelas

Promotorias de Justiça em seus Planos Setoriais de anos anteriores, analisadas

em conjunto com Centros de Apoio, Corregedoria e coordenadorias de projetos em

curso, e de compromissos assumidos pelo Ministério Público Paranaense junto ao

CNMP e ao CNPG.

 Formulário  eletrônico para  apresentação  do  Planos  Setoriais  e  Regionais  de

Ação pelas Promotorias de Justiça em plataforma LimeSurvey, constituindo-se em

uma  importante  ferramenta  para  o  processo  de  planejamento  institucional,

tornando mais ágil e eficiente a apresentação e análise dos Planos.

 Passo a passo para os Planos Setoriais de Ação: detalhamento das etapas de

elaboração dos Planos Setoriais de Ação pelas Promotorias de Justiça. Representa

um aprimoramento da antiga descrição das etapas de elaboração dos planos, com

introdução de elementos visuais e texto didático para auxiliar e facilitar a atividade

do planejamento estratégico.
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Nessa  esteira,  ao  objetivo  estratégico  de  "defender  os  interesses  difusos  e

coletivos, defender o regime democrático e a implementação das políticas constitucionais”

estiveram relacionadas,  aproximadamente,  40% do total  de  iniciativas,  ao  passo que,

24,5% das iniciativas apresentadas relacionaram-se ao objetivo estratégico de “garantir a

celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial”. As demais iniciativas alinhavam-

se  aos  objetivos  estratégicos  de  “assegurar  a  proteção  integral  da  criança  e  do

adolescente” (12%), “defender o patrimônio público” (11,5%) e “assegurar as políticas e

práticas ambientais sustentáveis” (5%).

Dessa maneira, a análise do painel de iniciativas por área de atuação fornece um

indicativo  importante  da  concentração  de  esforços  das  Promotorias  de  Justiça,

possibilitando o assessoramento da Subplan quanto ao fornecimento de informações e

metodologias, assim como de articulação com os Centros de Apoio Operacional e demais

atores envolvidos.

Considerando a importância de consolidar o planejamento institucional no MP-PR,

o modelo adotado preconiza o alinhamento dos preceitos constitucionais com o alcance

dos  objetivos  e  metas  estratégicas,  além  de  potencializar  a  atuação  ministerial  no

enfrentamento  da  implementação  e  garantia  das  políticas  públicas  que  observem as

especificidades locais e regionais. Buscou-se, portanto, aprimorar os processos decisórios

e  de  intervenção,  por  meio  da  adoção  de  contínua,  organizada  e  de  permanente

retroalimentação das ações. 

1.2 Atuação em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais

A atuação  do  MP-PR em 1º  e  2º  graus,  no  ano  de  2016,  totalizou  2.667.002

registros de movimentações processuais judiciais e em procedimentos extrajudiciais nos

respectivos sistemas informatizados do PROJUDI, PRO-MP e PJE1. Estas informações

sinalizam a amplitude e o volume da intervenção ministerial em todo o estado do Paraná,

e permitem a visualização das respectivas Comarcas e entrâncias. 

1Essas intervenções contemplam manifestações, ciências, oitivas, razões e contrarrazões
em processos judiciais, assim como instauração, encerramento e feitos em andamento de
(descrever) NF, PP, IC, PA, PIC e IP; e atendimento ao público registrados.
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A incorporação  desses  dados  tem  importado  em  aprimoramento  da  coleta  e

aprofundamento da análise acerca do significado dos números de registros relativos aos

esforços empreendidos no âmbito de cada Unidade.
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1.2.1 Atuação Judicial

Vale enfatizar que o alto índice de registros de atuação judicial está positivamente

impactado pela expansão do processo eletrônico judicial em todas as competências em 1º

grau, e denota elevada eficiência na tramitação em juízo.

1.2.2 Atuação Extrajudicial

A atuação  extrajudicial  do  MP-PR  em  2016,  a  qual  engloba  notícias  de  fato,

procedimentos  preparatórios,  inquéritos  civis,  procedimentos  administrativos  e

procedimentos  investigatórios  criminais,  totalizaram  212.335  esforços  registrados  no
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sistema PRO-MP. 

Verifica-se que não há grandes discrepâncias entre as médias anuais de esforços

extrajudiciais por entrância, permanecendo em torno de 42.467.

As áreas de intervenção com maior número de registro foram: infância e juventude

(49.879), saúde (39.157) e patrimônio público (26.931). 
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Observa-se  proporcionalidade  entre  as  entrâncias,  prevalecendo  o  registro  da

intervenção judicial na faixa de 72 a 82% em relação ao todo2. Há, também, similaridade

de movimentações extrajudiciais entre as entrâncias, representando entre 18 e 28%. 

1.3 Atendimento ao Público

Há  que  se  assinalar  que  a  Instituição  vem,  sucessivamente,  implementando

diferentes modalidades de atendimento ao público, como o atendimento descentralizado

nos  Foros  de  Curitiba3,  nos  bairros  dos  municípios-sede  das  Comarcas,  nos  demais

municípios que compõem a Comarca e nas Centrais de Atendimento, o que denota forte

alinhamento com o objetivo estratégico de intensificar a interação com a sociedade.

Em  2016,  foram  implantadas  as  Centrais  de  Atendimento  no  Foro  Central  da

Comarca da Região Metropolitana de Maringá e da Comarca de Ponta Grossa, e dado

continuidade às atividades desenvolvidas nas já existentes (Cianorte e Londrina). Foram,

ainda,  contratados servidores  efetivos  para  atuar  especificamente  nas  Centrais  de

Atendimento das Comarcas de Londrina, Ponta Grossa e União da Vitória. Encontram-se

em  fase  de  planejamento  e  implantação  as  Centrais  em  Foz  do  Iguaçu,  Cascavel,

Umuarama e Curitiba.

A partir de abril  de 2016, com a disponibilização do Módulo de Atendimento do

sistema PRO-MP, registrou-se 73.529 atendimentos ao público no MP-PR, tendo como

maior demanda os temas de família (34,86%); saúde (22,80%) e Idoso (8,70%). 

2 Neste cômputo estão incluídos os registros de atendimento ao público e inquéritos policiais.
3 Os  Fóruns  Descentralizados  em  Curitiba  –  Cidade  Industrial  (CIC),  Pinheirinho,  Santa
Felicidade, Boqueirão e Bairro Novo – foram implantados com o objetivo de descentralizar o Poder
Judiciário e o Ministério Público, aproximando-o da população e garantindo o acesso à justiça.
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Identifica-se que na área de família as solicitações mais recorrentes referem-se à

guarda, alimentos, investigação de paternidade e divórcio. Tal fato levou a Instituição a

elaborar um conjunto de iniciativas (hotsite,  campanhas, programa de rádio,  etc)  para

esclarecimento e orientação da população acerca dos direitos de família.

No âmbito da saúde, sobressaem os pedidos de medicamentos, atendimentos e

exames para especialidades e cirurgias. No tocante ao idoso, preponderam as denúncias

de maus tratos,  abandono,  dificuldade de acesso aos serviços de saúde e busca por

benefícios.
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1.4 Inquéritos Policiais

O total  de  esforços  em  inquéritos  policiais,  no  ano  de  2016,  foi  de  313.185,

contabilizando-se os procedimentos de instauração, encerramento e inquéritos policiais

em andamento.
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Importante  demarcar  que,  em 2016,  houve  baixa  substancial,  por  denúncia  ou

arquivamento. Em relação à 2015, por exemplo, havia 168 mil inquéritos em tramitação

(168.005). Já no final de 2016, apesar de terem sido registrados, durante o ano, 72 mil

(72.590)  novos  inquéritos,  o  acervo  caiu  para  146  mil  (146.182),  representando  uma

redução de 13%. Para conquistar esse resultado, o MP-PR encerrou em torno de 94.400

inquéritos policiais,  sendo que em 54 mil  deles foram oferecidas denúncias. A análise

deste comparativo demonstra, portanto, um esforço da instituição em se tornar cada vez

mais célere e resolutiva.

2. GESTÃO DE PESSOAS E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL

O  estabelecimento  de  uma  política  voltada  ao  aperfeiçoamento  e  qualificação

continuada  de  membros  e  servidores,  buscando  a  excelência  na  atuação  funcional,

acompanhada  do  estabelecimento  de  critérios  técnicos  para  dimensionamento  das

estruturas, lotação de pessoal e elevação de recursos humanos, constituiu-se em tarefa

prioritária ao longo do ano de 2016.

2.1 Evolução do quadro de Membros, Servidores e Estagiários

Na perspectiva dos objetivos estratégicos voltados ao capital humano do MP-PR, o

quadro da Instituição evoluiu de 3.758 integrantes em dezembro de 2015 para 4.285, em

dezembro  de  2016,  representando  um  acréscimo  de  14,0%  no  período,  conforme

demonstram os gráficos abaixo:
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Salienta-se a criação de 22 novos cargos de Promotores Substitutos.

Foram nomeados 222 servidores em diversos cargos de provimento efetivo e em

comissão, observando-se o esforço institucional em estabelecer crescimento equânime de

estrutura de pessoal em todos os setores. Esse significativo acréscimo representa a força

de  trabalho  necessária  para  assegurar  condições  estruturadas  de  enfrentamento  das

demandas cotidianas, principalmente no interior do Estado. 

Ampliou-se,  também, o quadro de Estagiários,  que,  de 1.465 no ano de 2015,

passou a 1.748 em 2016, representando um acréscimo de 19,3%.
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2.2 Dimensionamento de Pessoal e de Unidades

A definição de estrutura básica por Promotoria de Justiça foi  estabelecida, com

ampliação do número de assessores e servidores,  tendo como referência a realidade

existente, o porte populacional e o volume de trabalho das respectivas Comarcas.

Declarou-se, ainda, a estrutura básica para as Procuradorias de Justiça, por meio

da alteração da Resolução nº 34/2013.

Os critérios para a distribuição de vagas de estágio nas Procuradorias de Justiça e

Promotorias de Justiça das Comarcas e dos Foros Centrais e Regionais das Regiões

Metropolitanas do Estado foram fixados de forma a otimizar os recursos humanos e evitar

desequilíbrio na concessão das mesmas, além de assegurar a transparência na gestão

das vagas já existentes e daquelas a serem criadas, mediante a edição da Resolução n°

4.172/2016.

Encontra-se em curso a reestruturação dos Centros de Apoio Operacional, tendo

sido iniciado pela unificação do CAOP de Proteção ao Meio Ambiente com o de Habitação

e  Urbanismo e  promovida  a  reorganização  do  CAEX e  da  Assessoria  de  Segurança

Institucional.  Houve, também, a criação do Núcleo de Acompanhamento Legislativo junto

à Procuradoria-Geral de Justiça e a ampliação do Núcleo de Investigação dos Crimes

Cometidos por Detentores de Prerrogativa de Foro.

2.3 Capacitação dos Integrantes do MP-PR

Na  dimensão  do  mapa  estratégico  “capital  humano”,  quanto  aos  objetivos  de

aperfeiçoar  a  qualificação dos  integrantes  do  MP-PR,  foram realizados,  em 2016,  54

cursos e eventos de qualificação, totalizando 2.985 participações de integrantes do MP-

PR e 2.117 registros de participação da Comunidade Externa. O quadro abaixo detalha a

distribuição dos registros entre Membros, servidores e estagiários do MP-PR, além da

modalidade (presencial ou a distância) em que se deu a qualificação:

Mem-
bros

Servido-
res

Estagiá-
rios

Externos Total

Presencial: 109 172 2 5 288
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Cursos

Total: 20
Carga-horária:
391 horas e 30 
min

Webcast/EaD
:

246 361 77 - 684

Total: 355 533 79 5 972

Mem-
bros

Servido-
res

Estagiá-
rios

Externos Total

Eventos

Total: 34
Carga-horária:
654 horas e 30 
min

Presencial: 274 180 110 2112 2676

Webcast/EaD
:

566 169 719 - 1454

Total: 840 349 829 2112 4130

Com  a  finalidade  de  otimizar  a  realização  de  eventos  e  cursos,  a  revisão  da

atuação do CEAF para o melhor atendimento das efetivas necessidades e interesses dos

agentes do Ministério Público, foram adotadas as seguintes providências:

• Em relação aos cursos de formação, priorizou-se a transmissão de conhecimentos

práticos, tais como, exames de processos e procedimentos, acompanhamento de

audiências  e  de  sessões  de  julgamento  do  Tribunal  do  Júri,  participação  em

audiências públicas, visitas a estabelecimentos penitenciários e a instituições de

internação de adolescentes, nas diversas áreas de atuação;

• Implementação de Programa de Formação Continuada para membros, servidores

e estagiários, no âmbito administrativo e jurídico, propiciando aprimoramento da

atuação funcional, em atendimento às necessidades levantadas e priorizadas pelos

órgãos e unidades;

• Capacitação dos membros do Ministério Público em técnicas de investigação, para

suprir  demandas  concretas  identificadas,  diante  da  constatação  de  que  os

mecanismos  de  corrupção  revestem-se  de  elevada  sofisticação,  enquanto  as

técnicas  investigativas  usualmente  empregadas  mostram-se  demasiadamente

obsoletas.
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2.3.1 Sistema Informatizado/ Marcação Informatizada de Evento

Visando  a  otimizar  o  processo  de  planejamento  e

gestão  dos  cursos  e  eventos,  com  maior  agilidade  e

transparência,  foi  disponibilizada,  na  página  eletrônica  do

CEAF, a partir de maio de 2016, a agenda virtual “Reserva

de Salas”,  que possibilita reservas dos auditórios e salas de reunião do MP-PR. Com

isso, o próprio interessado pode consultar as datas livres para cada espaço e solicitar a

reserva dos locais para seus eventos. 

2.3.2  Normatização do Adolescente Aprendiz/ Estagiário

Com o intuito de regulamentar e implantar o Programa Adolescente Aprendiz no

âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná e no Ministério Público do Trabalho,

iniciou-se, em 2016, as tratativas para normatizar e aplicar o programa na instituição. Para

tanto, institui-se uma comissão permanente com a atribuição de avaliar os projetos com

previsão de utilização de recursos do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do

Paraná – FUEMP, sendo composto por dois integrantes do MP-PR e dois integrantes do

MPT-PR.

A Resolução  Conjunta  com o MPT-PR normatizando o  estágio  do  adolescente

aprendiz foi finalizada no final de 2016 e encaminhada ao PGJ para aprovação. O Projeto

“Adolescente Aprendiz” no MP-PR possui foco em adolescentes entre 14 e 18 anos que

estejam em situação de vulnerabilidade e risco ou cumprimento de medida socioeducativa

nos regimes de semiliberdade e na fase final  de internação.  O termo de abertura do

projeto, sob gestão do CEAF, assessoria do DPG/SUBPLAN e em parceria com o CAOP

da  Criança  e  Adolescente  e  a  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  9ª  Região,  foi

elaborado em 2016, com previsão de implementação para 2017.

2.3.3 Projeto Político Pedagógico – PPP

A necessidade de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP do CEAF em

2016 passou pela capacidade do Centro de Estudos em delinear aspirações a partir de

um diálogo para tomada de decisão, fundada na ação coletiva e democrática. A proposta

se  alicerçou  nas  interlocuções  entre  os  diversos  segmentos  da  instituição,  com  a

16



discussão para a definição de intenções e ações educacionais de qualidade, sempre com

vistas à atividade fim do MP-PR. 

Assim,  a  elaboração  do  PPP considerou  o  perfil  institucional  no  qual  ele  está

inserido,  correspondendo  aos  ideais  de  cada  período,  na  busca  de  uma  concepção

educacional que promova formação plena dos integrantes do MP-PR, com as seguintes

etapas já concluídas:

Ação

1ª etapa 
Ciclo de Escuta 
diagnóstica

17 reuniões individualizadas com os órgãos da Administração 
Superior (todos os Centros de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça - CAOPs, as Subprocuradorias-Gerais, a Corregedoria-
Geral, a Assessoria de Comunicação e a Procuradoria-Geral de 
Justiça);

2ª etapa
Grupos Focais

2 encontros com integrantes do MP-PR, mobilizando-se membros
e servidores a partir da uma diversidade de perfis, cargos, 
categorias funcionais, tempo de atuação, área, idade e regiões

3ª etapa
Questionário 
Eletrônico 

Ampliação do processo de participação envolvendo todos os 
membros e servidores da instituição.

A partir  da análise qualitativa e quantitativa dos dados disponibilizados com os

ciclos de escutas diagnósticas e dinâmicas serão estabelecidas, entre outros, premissas,

metas e ações para os próximos anos. 

Já foram definidos, porém, programas e projetos especiais, que traduzem os eixos

da  educação  corporativa  no  MP-PR,  e  estratégias  para  formatar  conteúdos  que

perpassam os programas, mobilizando diferentes formas de ensinar e aprender:

Programas

Titulo Objetivo

Integração ao MP

Proporcionar atividades educativas sobre forma de atuação dentro
de cada carreira (membro e servidor) abordando aspectos práticos
das atividades laborais e aspectos da cultura da instituição, 
procedimentos de trabalho, modelos e práticas da instituição. Ex: 
Cursos de ingresso para os Membros do MP-PR e de integração 
para os servidores e estagiários.
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Atuação Ministerial

Proporcionar conhecimentos jurídicos sobre legislação específica, 
doutrinas, jurisprudências e áreas especializadas de atuação do 
MP-PR. Ex: Seminário Estadual de Teses, Novo CPC, Execução 
Penal, Justiça Restaurativa. Eventos propostos pelos CAOPs, 
Subprocuradorias, Projetos Estratégicos e da Procuradoria Geral 
de Justiça.

Áreas
Administrativas

Qualificar os membros e servidores nas áreas administrativa e 
técnica, proporcionando conhecimentos na área da comunicação 
(oral e escrita), da informação e em conhecimentos úteis para o 
desempenho dos diversos cargos. Ex: atendimento do público, 
Gestão Documental, Português jurídico, Oratória, Técnicas para 
condução de reuniões, Orçamento Público, Ferramentas Google, 
Libre Office - Calc, QlikView.

Desenvolvimento
Humano

Ações voltadas para o desenvolvimento integral das pessoas, 
potencializando habilidades culturais, artísticas, de cuidado de si, 
corporeidade, interação pessoal e aspectos gerenciais, tais como 
liderança, gestão de conflitos etc. Ex. Curso sobre Motivação, 
Comunicação Eficaz, Empatia, Meditação Dança, Yoga.

Os programas podem ser desenvolvidos a partir de projetos especiais:

Projetos Especiais 

Titulo Objetivo

Como Fazer

Ênfase no ensino de métodos, procedimentos ou formas de 
utilização de conhecimentos úteis aos integrantes do MP-PR. Ex: 
elaboração de petição inicial, modelos de recursos, registro de 
atendimentos no módulo de atendimento do PROMP, dosimetria 
da pena.

MPPR Atua
Aborda atuação do MPPR na defesa dos direitos e disseminação 
de boas práticas.

MP Discute
Buscará promover um espaço para debate de temas polêmicos ou
ainda não pacificados nas áreas criminal, penal, cível e 
especializadas. Ex. Execução penal, Lei Maria da Penha.

Estudos de Casos
Apresentação de casos oriundos de processos na área criminal e 
cível (Coordenadorias de Recursos, Patrimônio Público, Subjur).

Os programas e projetos  poderão ser  desenvolvidos com ações presenciais,  à

distância via webcast, EaD e cursos híbridos.
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3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Para assegurar adequados recursos de tecnologia da informação, registra-se as

principais iniciativas: 

3.1 Equipamentos e infraestrutura tecnológica

I. Para garantir  alta disponibilidade do ambiente de armazenamento de dados, foi

adquirido nova solução para gerenciamento de banco de dados (Oracle Enterprise)

com mais funcionalidades de gestão e configuração;

II. Aquisição de cofre a prova de fogo e fitas de gravação LTO, assegurando uma

solução segura para backups das bases de dados do MP-PR;

III. Aquisição  de  solução  para gerenciamento  dos  equipamentos  distribuídos  (IBM

BigFix),  com  funcionalidades  de  antivírus,  inventário  de  hardware  e  software,

gestão  de  consumo  de  energia  e  dos  recursos  de  processamento  e

armazenamento dos computadores, entre outras. A solução já foi instalada em 50%

do parque de equipamentos;

IV. Atualização dos equipamentos móveis destinados a membros com a aquisição de

800  Ultrabooks,  mais  leves  e  potentes  que  os  anteriores.  Para  integrar  este

equipamento  móvel  às  estações  de  trabalho,  também  foram  adquiridos  800

dockings station, o que permite a conexão aos dektops para utilização de múltiplas

telas;

V. Aquisição de 600 unidades de HDs externos e internos para facilitar as atividades

de cópias de dados, em especial para investigações e perícias;

VI. Aquisição  de  mesa  de  corte  e  mesa  de  vídeo  e  áudio  para  modernização  da

solução de vídeo e áudio em uso na sala do Conselho Superior do MP-PR;

VII.  Aquisição de 2 (dois) equipamentos  de videoconferência, para atendimento das

sedes  Marechal  Hermes  I  e  II,  em Curitiba,  em especial,  para  utilização  pela

Corregedoria-Geral em diligências de procedimentos disciplinares;

VIII.  Prospecção e especificação de objeto técnico para a aquisição  de solução de

gerenciamento e administração do ambiente de rede do MP-PR;
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IX. Prospecção  de  solução  de  motor  de  busca  para  indexação  de  repositório  de

documentos institucionais, para usuários autenticados, dentro da rede do MP-PR;

X. Prospecção  de  solução  de  nuvem corporativa  para  repositório  de  documentos

institucionais com viabilidade de acesso remoto, para usuários autenticados, de

fora da rede do MP-PR;

XI. Desenho de cenários e alternativas de solução visando aquisição de soluções para

atendimento às demandas de gravação de audiências, salas de videoconferência e

demais demandas de conferência digital.

3.2 Sistemas de Informações

I. Banco de Documentos - desenvolvimento de solução para consulta de bases de

resoluções,  manifestações  e  demais  documentos  institucionais  de  relevância

interna e pública;

II. Serviço de integração para envio de dados cadastrais dos membros ao Cadastro

Nacional de Membros do Ministério Público, em atendimento à Resolução 78/2011

– CNMP;

III. Manutenção evolutiva do sistema PROMP, com implantação de diversas melhorias

funcionais,  em especial,  no módulo de Inquérito Policiais quanto ao cadastro e

suas movimentações processuais dos casos de violência doméstica, para envio

dos  dados  ao  Cadastro  Nacional  de  Casos  de  Violência  Doméstica  e  Familiar

contra a Mulher, conforme Resolução 135/2016 – CNMP;

IV. Desenvolvimento  do  projeto  RAF2017,  com  captação  eletrônica  dos  dados  da

atuação  funcional,  com  base  nos  registros  realizados  no  PROMP quanto  aos

atendimentos, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais, processos físicos

em 1º e 2º grau e atos praticados em audiências) e das movimentações realizadas

no  PROJUDI  para  processos  eletrônicos  em  1º  grau.  A solução  compreende

também serviço de integração para envio dos dados totalizados ao CNMP, em

atendimento à Resolução 74/2011 – CNMP;

V. Desenvolvimento do sistema de SICCAP para cadastro e movimentação de bens

móveis;
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VI. Manutenção  evolutiva  do  sistema  Cadastro  Único,  especialmente  em

funcionalidades relacionadas a Unidades;

VII.Prospecção e  elaboração do  termo de  referência  para  a  aquisição  de solução

integrada  de  Gestão  Administrativa  (ERP),  para  instrumentalizar  as  áreas

administrativas do MP-PR com sistemas de informação.

Fonte: RedMine, período: 01/01 a 31/12/2016, extraído em 14/02/2017

3.3 Suporte e Atendimento Ao Usuário
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Quantidade de Demandas por Projeto

PRO-MP
Ponto Web
MP-Estagiarios
DBA - Administração de Banco de Dados
COWEB
Sistema Protege - Proteção a Pessoa acometida 
de Transtorno Mental
Cadastro Único
SICCAP - Sistema de Patrimônio
SRH - Sistema de Recursos Humanos
PROJUDI - Processo Judicial Digital 
BI - Business Intelligence
Recadastramento
Fale Com o Pgj
Manutençao do Sistema JURAI
Outros

Acesso e segurança
Correio e colaboração
Rede 
Sistemas
Suporte – computa-
dor/notebook
Suporte – impressora
Eventos
Suporte – Software



Fonte: CitSmart, período: 01/01 a 31/12/2016, extraído em 10/02/2017

4 INFRAESTRUTURA

Referente ao objetivo estratégico de assegurar estruturas físicas adequadas aos

órgãos de execução e unidades administrativas do MP-PR, tem-se:

4.1 Obras e Construções

No ano de 2016, foram realizados 16 procedimentos técnicos de fiscalização de

obras do tipo construção, ampliação, reparos e melhorias (reforma) e restauro, conforme

quadro abaixo.

Obras e Construções realizadas 
em 2016   
Local Tipo Conclusão 
Londrina Ampliação 01/04/2016

Ribeirão do Pinhal
Reparos e 
Melhorias 05/02/2016

Bloco II - Curitiba Construção
Em 
andamento

Casa Rosada - Curitiba Restauro
Em 
andamento

Munhoz - Curitiba
Reparos e 
Melhorias 21/01/2016

GAECO - Maringá
Reparos e 
Melhorias 21/03/2016

Champagnat - Curitiba
Reparos e 
Melhorias 20/06/2016

VEP - Curitiba
Reparos e 
Melhorias 23/07/2016

TRT - Maringá
Reparos e 
Melhorias 05/08/2016

Ponta Grossa
Reparos 
(Drenagem) 11/10/2016

Menores Infratores - Curitiba
Reparos e 
Melhorias 28/11/216

Arapongas Reparos e 21/11/2016
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Melhorias
Francisco Beltrão - Cobertura Melhorias 09/12/2016

GAECO - Curitiba
Reparos e 
Melhorias 02/12/2016

Cerro Azul - Maringá
Reparos e 
Melhorias 08/12/2016

Marechal Candido Rondon
Reparos e 
Melhorias

Em 
andamento

Fonte: Dados SUBADM/DEA.

4.2 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes

Conforme dados obtidos pelo Sistema Pagabile – Empenhos e Pagamentos do

MP-PR, durante o exercício  de 2016, foram emitidos  R$ 5.965.290,46 empenhos nas

compras de 1.308 equipamentos permanentes.

Destaca-se, ainda, que foram emitidas 02 Ordens de Fornecimento para aquisição

dos itens de mobiliário abaixo relacionados, num montante de  R$ 428.801,62  para um

total de 841 unidades, sendo que estão pendentes de aceite definitivo pela Instituição.
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DESCRIÇÃO
QUANTIDA

DE

VALOR 
UNITÁRIO

(R$)

VALOR 
TOTAL

(R$)

DATA DO 
EMPENHO

Poltrona giratória - espaldar alto e 
apóia-braço

30 460,00 13.800,00 15/07/16

Cadeira giratória - espaldar baixo e
apóia-braço

100 438,00 43.800,00 15/07/16

Cadeira giratória - espaldar baixo 40 360,00 14.400,00 15/07/16
Poltrona fixa - espaldar médio e 
apóia-braço

40 400,00 16.000,00 15/07/16

Assentos conjugados com 3 
lugares (longarina)

10 970,00 9.700,00 15/07/16

Poltrona fixa - com prancheta 
retrátil

63 448,00 28.224,00 15/07/16

Mesa angular padrão funcionário - 
160 x 160 cm

36 660,00 23.760,00 08/12/16

Mesa angular padrão funcionário - 
140 x 140 cm

30 624,00 18.720,00 08/12/16

Mesa reta com gaveteiro estrutural 
– 140 x 70 cm

100 497,00 49.700,00 08/12/16

Mesa reta - mesa de apoio – 100 x 
60 cm

51 318,10 16.223,10 08/12/16

Gaveteiro volante 95 375,00 35.625,00 08/12/16
Armário alto - 2 portas 107 734,00 78.538,00 08/12/16
Armário para pasta suspensa 9 1.243,00 11.187,00 08/12/16
Armário baixo – 2 portas – Tipo (1) 
– 80 x 70 cm

46 471,00 21.666,00 08/12/16

Armário baixo – 2 portas – Tipo (2) 
– 80 x 50 cm

27 487,00 13.149,00 08/12/16

Mesa oval – 6 lugares 5 546,80 2.734,00 08/12/16
Mesa oval – 8 lugares 6 696,00 4.176,00 08/12/16
Mesa oval – 10 lugares 1 945,00 945,00 08/12/16
Painel divisório – 140 cm 1 348,00 348,00 08/12/16
Armário alto sem portas – estante 44 593,33 26.106,52 08/12/16

841 428.801,62

4.3 Imóveis
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Os imóveis próprios do MP-PR, tanto os registrados em nome deste Ministério,

quanto aqueles oriundos de transferência por parte do Estado do Paraná, totalizam 23

propriedades,  nas Comarcas de Apucarana,  Campo Largo,  Cianorte,  Curitiba,  Foz do

Iguaçu,  Guarapuava,  Londrina,  Mandaguaçu,  Marechal  Cândido  Rondon,  Maringá,

Palmas, Pato Branco, Ponta Grossa, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Toledo,

Umuarama e União da Vitória. Os imóveis cedidos por terceiros, totalizaram 16 unidades

em 2016. 

IMÓVEIS PRÓPRIOS m² 2016
APUCARANA - Rua Erasto Gartner, 795 458,00
CAMPO LARGO - Área A do Quarteirão "Nossa Senhora do 

Pilar"
2.821,94

CIANORTE - Avenida Brasil, 605 - Casa da Cidadania 298,40
CURITIBA – Alberto Foloni, 411 - Lote B 1.620,76
CURITIBA - Rua Alberto Foloni,369 - Lote A (Casa Amarela) 194,00

CURITIBA - Rua Marechal Hermes, 751 - Bloco I
11.365,0

0
CURITIBA - Rua Marechal Hermes, 820 - Bloco II 0,00
FOZ DO IGUAÇU - Parte do Lote 400 Quadra 14 1.600,51
FOZ DO IGUAÇU - Rua Epifânio Sosa, 111 1.351,98
GUARAPUAVA - Rua Cap. Frederico Virmond, 1949 91,00
LONDRINA - Rua Cap. Pedro Rufino, 605 2.610,81
MANDAGUAÇU - Nicola Stefano, 219 - Casa da Cidadania 117,00
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Rua Espírito Santo, 530 252,15
MARINGÁ - Lote urbano Nº 13 - Antigo Aeroporto 7.952,21
PALMAS - Lote nº 320 Rua Capitão Paulo de Araujo 1.157,96
PATO BRANCO - Lote nº 02 Quadra nº 207 Rua Maria Bueno 1.000,00
PONTA GROSSA - Lote nº 07 Quadra nº 01 Rua Dr. Leopoldo

G. Cunha
1.016,00

PONTA GROSSA - Rua Ermelino de Leão, 1358 1.409,01
RIBEIRÃO DO PINHAL - Rua Julio Farah, 358 168,17
SANTO ANTONIO DA PLATINA - Rua Mal. Deodoro, 191 112,48
TOLEDO - Rua Almirante Barroso, 3200 1.154,12
UMUARAMA - Quadra nº 36 Zona 01 Rua Desemb. Antonio F.

da Costa 
0,00

UNIÃO DA VITÓRIA - Lote nº 1407 Quadra nº 83 Rua 
Balduino Bohrer

2.913,30

Total
18.750,9

2
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IMÓVEIS CEDIDOS m² 2016
ARAPONGAS - Rua Falcão, 875 310,75
CURITIBA - Av. Monteiro Tourinho, 1644 - ATUBA 1.220,00
CURITIBA - Rua José Loureiro, 376 240,90
CURITIBA - Av. Vicente Machado, 445 - BADEP 234,09
CURITIBA - Av. Mal. Floriano, 1251 - CASA ROSADA 3.874,00
CURITIBA - Avenida Iguaçu, 420 - DER 547,42
CURITIBA - Rua Brasilino Moura, 818 - GAECO 874,11
CURITIBA - Rua Deputado Mário de Barros, 1290 - 

MUNHOZ
551,16

FORMOSA DO OESTE - Av. Brasília, 1097 165,00
MARINGÁ - Av. Herval, 171-Inquéritos / Av. XV de 

Novembro, 455-GAECO
697,52

MARINGÁ - Rua Arthur Thomas, 575 1.333,08
MARINGÁ - Av. Cerro Azul, 65 - Casa dos Estudantes 127,08
MARINGÁ - Av. Duque de Caxias, 448 - Banco do Brasil 196,35
PALOTINA - Rua Rotary, 173 - Sala (arquivo) no 

Conselho Tutelar
15,00

PEABIRU - Rua Souza Naves, 795 53,00
ROLÂNDIA - Rua Santa Catarina, 1400 233,98

 Total 11.504,64

4.4 Quantitativo de imóveis locados/ alugados

Para composição do quantitativo relacionado aos imóveis locados pelo MP-PR, no

exercício de 2016, constatou-se a formalização de 26 Termos de Contrato de locação,

abaixo relacionados. 

Cabe  destacar  que  para  algumas  Comarcas  há  a  locação  de  mais  uma  sala

comercial por contrato, como por exemplo: São José dos Pinhais e União da Vitória.

COMARCA OBJETO INÍCIO FIM
Campo 
Mourão

Locação do imóvel na R. Harrison José Borges, 
326

01-jul-13 30-jun-19

Cascavel/GA
ECO

Locação do imóvel na R. Maranhão, 1155, Centro 01-fev-13 31-jan-18

Clevelândia Locação do imóvel na R. Francisco Beltrão, 470 02-mai-16 01-mai-17
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Colombo 

Locação de sala com área de 113,05m² no 
Colombo Park Shopping

22-abr-16 21-abr-17

Locação de sala com área de 36,66 m² da rua 
Durval Ceccon, 664 - Colombo Park Shopping 

01-jul-15 30-jun-17

Curitiba

Locação do imóvel na R. Marechal Deodoro, 
1020/1028 – Subsede Baracat

24-mai-16 23-mai-17

Locação do imóvel na R. Paraguassu, 478 – 
Subsede Paraguassu

01-ago-15 31-jul-17

Locação do imóvel na Rua Tibagi, nº 751 
-Garagem -Subsede Tibagi

01-jan-17 31-dez-17

Locação do imóvel na Rua Tibagi, nº 779, 
Gabinetes -Subsede Tibagi

01-jan-17 31-dez-17

Locação do imóvel na R. Mal Floriano, 3092 - 
Barracão – Subsede Parolin

01-jan-17 31-dez-17

Francisco 
Beltrão

Locação do imóvel na R. Campo Largo, nº 49 16-out-15 15-out-17

Guarapuava
Locação do imóvel na R. Senador Pinheiro 
Machado, 2583 - GAECO

28-dez-11 27-dez-17

Guaratuba
Locação do imóvel na R. Visconde do Rio 
Branco, 565, Brejatuba

10-fev-11 09-fev-17

Jaguariaíva
Locação do imóvel na R. Prefeito Aldo Ribas, nº 
340

01-abr-14 31-mar-17

Loanda Locação do imóvel na R. Roma, 1062 01-ago-16 31-jul-17

Matelândia
Locação do imóvel na Av. Borges de Medeiros, nº
1177, Centro

01-mar-14 28-fev-17

Palmas
Locação do imóvel/Sala na R. Bernardo Ribeiro 
Viana, 903 (sede da CPEA) 

01-jun-16 31-mai-17

Paranaguá
Locação do imóvel na R. Comendador Correa 
Junior,647

23-fev-15 22-fev-20

Paranavaí
Locação do imóvel na R. Antônio Vendramim, 
1770

12-abr-15 11-abr-17

Rio Negro
Locação do imóvel sito na Praça João Pessoa , 
nº 273 

04-jul-16 03-jul-17

São José dos
Pinhais 

Locação da sala comercial nº 85 sito à R. Izabel A
Redentora, 2356 

01-mar-16 28-fev-17

Locação das salas comerciais nº 86,87,88 e 89 
do Ed. Loewen localizadas na Rua Izabel 
Redentora, 2356 Centro 

01-jul-15 30-jun-17

São Miguel 
do Iguaçu

Locação do imóvel na R. Getúlio Vargas, 334 01-set-16 31-ago-17

Umuarama
Locação do imóvel na Av. Des. Munhoz de Mello, 
nº 3720 sala 12 -Ed Caravelas 

01-abr-16 31-mar-17

União da 
Vitória 

Locação de 02 vagas de garagem referente as 
salas 401 a 410 locadas na Rua Cruz machado, 
493

11-abr-16 10-abr-17
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Locação das salas nº 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409 e 410, localizadas no 4º andar
do Ed. Office Center, com direito a 06 (seis) 
garagens cobertas no Edifício, na Rua Dr. Cruz 
machado, nº 493, em União da Vitória/PR 

01-jul-14 30-jun-17

Fonte: DIGECON/DAL/SUBADM

5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento previsto na LOA

Despesa total executada

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Percentual de execução orçamentária Ministério Público - Exercício de 2016

Percentual de execução orçamentária 
Ministério Público - Exercício de 2016

Quanto à perspectiva de sustentabilidade financeira, a execução orçamentária do

Ministério Público, no exercício de 2016, especificamente da fonte 100 –  ordinário não

vinculado, atingiu o percentual de 94,21%.

O orçamento final da  fonte 100 totalizou  R$  869.693.674,00. Os recursos

efetivamente liberados do Tesouro Estadual atingiram o valor de R$ 819.000.000,00.

Comparando-se os recursos liberados de 2016 com o orçamento final, extrai-se que o

Tesouro  repassou  o  equivalente  a 94,17%, inferior em R$  50.693.674,00 do total

orçamentário.
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O detalhamento da execução orçamentária do Ministério Público no exercício de

2016 revela que o maior gasto da Instituição é com despesas de pessoal, seguida da

despesa de custeio.

5.1 Fundo Especial do Ministério Público (FUEMP)

Orçamento previsto na LOA

Despesa total executada

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Percentual de execução orçamentária FUEMP - Exercício de 2016

Percentual de execução orçamen-
tária FUEMP - Exercício de 2016

Orçamento previsto na LOA

Despesa total executada

Despesa de custeio executada

Despesa de capital executada 

Despesa de custeio - T.I.

Despesa de capital - T.I.

0 10000000 20000000 30000000

FUEMP - Exercício de 2016

FUEMP - Exercício de 2016

A execução orçamentária do Fundo Especial do  Ministério Público – FUEMP, no

29



exercício de 2016, especificamente da fonte 250 –  recursos diretamente arrecadados,

atingiu o percentual de 57,50%.

5.2 Manutenção do Percentual de Repasse Financeiro

Após  intensas  e  exaustivas  tratativas  políticas  junto  aos  Chefes  dos  Poderes

Executivo e Legislativo, restou aprovada a Lei nº 18.907, de 25 de novembro de 2016 (Lei

de Diretrizes Orçamentárias), por intermédio da qual foi mantido o percentual de 4,1% da

Receita Líquida do Estado como teto orçamentário do Ministério Público.

importante  enfatizar  que  foi  mantido  o  Fundo  de  Participação  dos  Estados  e

Municípios  (FPE)  na  base  de  cálculo  da  Receita  Líquida  para  fins  de  apuração  do

percentual de 4,1 % devido ao Ministério Público. Além disto, diante da correta aplicação

da Emenda Constitucional nº 93/2015, os recursos financeiros destinados à Instituição

não  foram afetados pela  Desvinculação  da Receita  dos Estados e  Municípios.  Deste

modo, para o exercício de 2017, o orçamento do Ministério Público ficou estabelecido em

R$ 902.706.245,00.
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5.3 Fundo Rotativo

O Fundo Rotativo, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná foi criado

pela Lei nº 17.228/2012 e é  composto pelas transferências de recursos financeiros do

orçamento  da  Instituição,  destinadas  à  manutenção,  pequenos  reparos,  aquisição  de

material  de  consumo  e  outros  gastos  correntes  de  cada  comarca,  sendo  vedada  a

realização de qualquer despesa com diárias e pessoal, bem como as despesas de caráter

continuado (exemplo clássico é a aquisição de água mineral).

Ao  ser  regulamentado  pela  Resolução/PGJ  nº  3.875/2012,  definiu-se  o  Fundo

Rotativo como um sistema de descentralização financeira, que consiste no repasse de

recursos  financeiros  do  orçamento  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  às

Coordenadorias Administrativas das Comarcas de Entrância Final, exceto as da Região

Metropolitana de Curitiba, com o objetivo de dar maior agilidade e dinamismo à realização

de  despesas  de  pequeno  valor  com  manutenção  das  instalações  e  atividades

institucionais.

As comarcas de Arapongas, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Foz

do Iguaçu,  Francisco Beltrão,  Guarapuava,  Londrina,  Maringá,  Paranaguá,  Paranavaí,

Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória, por serem todas de

entrância final, vêm recebendo os repasses do Fundo Rotativo. A única comarca que não

é de entrância final, mas é contemplada com a liberação dos recursos do Fundo Rotativo,

é o Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro –

NRTPPPNP  (atualmente  denominada  GEPATRIA),  em  razão  das  atividades

desenvolvidas e da abrangência da área de atuação, exceção esta devidamente prevista

na citada Resolução.

6 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Em 2016, iniciou-se um processo de modernização do setor de comunicação do

MP-PR. No âmbito interno, foram revisadas a estruturação de canais diretos, céleres e

desburocratizados de comunicação entre a Procuradoria-Geral de Justiça e os membros

da instituição.  No âmbito  externo, ampliou-se as formas de divulgação das atividades

desenvolvidas, com estreitamento do diálogo com a sociedade.
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Com  efeito,  está  em  andamento  a  reformulação  do  site  institucional,  com  a

implantação  da  intranet,  de  forma  a  tornar  mais  dinâmica  e  facilitada  a  busca  por

informações da instituição.

Destaca-se o Programa “MP no Rádio”, realizado em parceria com a Associação

das  Emissoras  de  Radiodifusão  do  Paraná  (Aerp).  Com  produção  semanal  desde

13/06/2016, integrantes do MP-PR discorrem sobre a atuação institucional em diversas

áreas, como direito de família,  saúde,  patrimônio público, educação, meio ambiente e

segurança.

Outras  atividades  de  suma  importância  foram:  aperfeiçoamento  da  linguagem

visual, assim como o desenvolvimento de hotsites para campanhas e projetos; assessoria

na elaboração de pautas especiais para a imprensa, realização de projetos audiovisuais

(vídeos  e  programas  para  web);  realização  de  eventos  ações  e  campanhas  que

promovem a integração de seus integrantes (Dia da saúde, Dia do Servidor Público, Dia

Nacional  do  MP,  Concurso  Cultural  14  de  Dezembro,  Campanha  do  Agasalho  e

Campanha  de  cestas  natalinas);  suporte  na  divulgação  de  notícias  e  divulgação  de

materiais institucionais.

7  ALIANÇAS  EXTERNAS,  ACORDOS  E  TERMOS  DE  COOPERAÇÃO

INTERINSTITUCIONAL ESTABELECIDOS
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Pautado  no  objetivo  de  “Aprimorar  relações  com  os  poderes  constituídos,

instituições e organizações sociais”, e com o intuito de aperfeiçoar a atuação institucional,

no ano de 2016, foram celebrados 32 novos termos de cooperação técnica e 06 termos

aditivos para prorrogação de vigência.

Por fim, vale assinalar, que o modelo de planejamento institucional adotado no MP-

PR preconiza o alinhamento dos preceitos constitucionais com o alcance dos objetivos e

metas  estratégicas,  além de  potencializar  a  atuação  ministerial  no  enfrentamento  da

implementação e garantia das políticas públicas que observem as especificidades locais e

regionais. Buscou-se, portanto, aprimorar os processos decisórios e de intervenção, por

meio da adoção de contínua, organizada e permanente retroalimentação das ações. 
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