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Problema: ausência de processo metodológico para 
elaboração de planos setoriais e regionais de ação 
dos órgãos de execução. 
 
  . previsto na Resolução 997/10 
 
  . 2012/2013:  baixa adesão    

Motivação do Projeto  



 
Objetivo: consolidar modelo de planejamento 

institucional, centrado na perspectiva  estratégica, com 
desdobramento em planejamento setorial  e regional, 
visando a efetiva participação dos órgãos de execução  
na consecução da estratégia do Ministério Público do 
Estado do Paraná. 

Motivação do Projeto  



 
 
Desenvolver instrumentação técnica e conceitual para 
elaboração de planos setoriais e regionais de ação, 
desenvolvendo a cultura de planejamento e gestão 
dos órgãos e unidades do MPPR e viabilizando a 
consecução da estratégia institucional.  
 

 

Escopo do Projeto  



Requisitos: 
 
• Harmonizar princípios da unidade x independência funcional, 
 
• Impacto nos indicadores da pesquisa de imagem, 
 
• Atuação finalística com foco nas políticas públicas,  
 
• Legitimidade social da atuação ministerial,  
 
• Desenvolver cultura de planejamento e gestão, 
  
• Feedback para a estratégia  institucional.  

 
 
 

 

Escopo do Projeto  



Premissas: 
 
• Indicadores de desempenho de políticas públicas disponíveis 

por município. 
  

Restrições: 
.  Data limite para construção da instrumentação técnica: ago/13 

 
.  Impossibilidade de  desenvolvimento de sw específico para 
elaboração e acompanhamento dos planos de ação, 
 
.  Pouco envolvimento dos CAOPs para definição/avaliação dos 
indicadores de políticas públicas,  
.  
 
.     

 
 

 

Escopo do Projeto  



Responsabilidades: 
 
SUBPLAN:  
 
• Desenvolver referencial técnico-normativo para    

elaboração e acompanhamento dos planos 
setoriais e regionais de ação, 

• Sistematizar conjunto de informações e indicadores  
municipais  para planejamento, 

• Desenvolver plano de comunicação, 
• Capacitar membros e servidores para elaboração 

dos planos de ação. 

Escopo do Projeto  



Responsabilidades: 
 
Conselho Superior:  
 
• Reconhecer como critérios de merecimento 

atividades de planejamento e gestão. 
 

Corregedoria  
 
• Avaliar nas correições atividades de planejamento 

e gestão. 

Escopo do Projeto  



Fases do Projeto  

Macroetapas início fim 

1) Desenvolvimento do modelo referencial   

 

Mar/13 Ago/13 

2) Construção dos indicadores e informações 

municipais para subsídio ao planejamento  

Mar/13 Ago/13 

3) Desenvolvimento plano de comunicação Set/13 Out/13 

4) Disseminação  do modelo e suporte técnico-

metodológico 

Set/13 Nov/13 

5) Elaboração ato normativo critérios  de 

merecimento 

Out/13 Nov/13 



 

Resultados alcançados 
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Conclusão 

Expectativas com o modelo: 
 
 
• Harmonizar princípios da unidade x independência funcional, 
 
• Impacto nos indicadores da pesquisa de imagem, 
 
• Atuação finalística com foco nas políticas públicas,  
 
• Legitimidade social da atuação ministerial.  
 

 

   



Conclusão 

 
 
Disponível em: 
 
www.planejamento.mp.pr.gov.br 


