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MINISTÉRIO PÚBLICO          
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN    

ANO: 2014/2015 
 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Comarca de Assaí 
 

  

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  
SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 

997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2014 
  

Encaminhamentos dos Grupos de Estudos 
Regionais  

Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%)    Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10)    Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10)    Pesquisas Acadêmicas  (Outros) 

___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10)   X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) 

___________________________________ 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado 
esperado) 

INDICADOR 
(meio de 

verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando 
fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

- A divulgação a ser realizada 
diretamente às pessoas que 
comparecem; 
- Expedição de notificação para 
atendimento às 12:00 horas conforme a 
necessidade do interessado; 
- Realizar os atendimentos nos horários 
agendados. 

- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 

- Angela Maria 
Mailan Zamariam 
- Fabiana Pimenta 
Soares 

   
- Elaboração de propostas de planos de 
incentivos aos comerciantes; 
- Campanhas educativas de 
conscientização. 

- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 

- Fabiana Pimenta 
Soares 

   

- Ampliação do horário de 
atendimento ao público; 
 
 
 
 
 
- Redução da produção de 
lixo no comércio e 
intensificação do serviço de 
reciclagem; 

- Início às 12:00 
horas em todas as 
quartas-feiras; 
 
 
 
 
- Redução do lixo 
e melhora no 
serviço de 
reciclagem; 

- Número de 
pessoas atendidas 
no horário 
excedente; 
 
 
 
 
- Número de 
comerciantes que 
aderirem ao 
programa. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

 

  



  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado 
esperado) 

INDICADOR 
(meio de 

verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando 
fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

- Realização de reuniões trimestrais para 
orientações e esclarecimentos; 

- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 

- Angela Maria 
Mailan Zamariam 
 

   
 
- Realização de reuniões trimestrais para 
orientações e esclarecimentos; 
 
 
- Planejamento das alterações prediais  
junto aos Chefes do Executivo da 
Comarca; 
- Verificar eventuais alterações 
legislativas que se fizerem necessárias à 
execução da meta. 

 
- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 
 
 
- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 

 
- Fabiana Pimenta 
Soares 
 
 
- Fabiana Pimenta 
Soares 

   

- Intensificar a integração 
com a Rede de Proteção, 
voltada à 
infância/juventude; 
 
- Intensificar a integração 
com a Rede de Proteção, 
voltada ao idoso e portador 
de deficiência; 
 
- Garantia de acessibilidade 
aos deficientes nas 
edificações públicas. 
 
 
 
- Adoção de providências 
junto aos Municípios para 
elaboração/implementação 
de plano de atendimento 
socioeducativo e criação e 
manutenção de programas 
para execução de medidas 
socioeducativas em meio 
aberto. 

- Melhoria nos 
serviços públicos 
prestados em 
cada área; 
 
 
- Melhoria nos 
serviços públicos 
prestados em 
cada área; 
 
 
- Maior 
acessibilidade do 
portador de 
necessidades 
especiais aos 
prédios públicos. 
 
 
- Garantir a 
execução de 
medidas 
socioeducativas 
em meio aberto, 
especializando o 
atendimento 
prestado aos 
adolescentes 
autores de ato 
infracional e suas 
respectivas 
famílias. 

- Registro das 
reuniões em atas, 
constando os 
principais pontos 
abordados; 
 
- Registro das 
reuniões em atas, 
constando os 
principais pontos 
abordados; 
 
- 
Acompanhamento 
das metas 
atingidas pelos 
órgãos dos 
poderes públicos. 
 
 
- 
Acompanhamento 
das providências 
adotadas para 
elaboração dos 
planos e 
implantação dos 
programas. 

- Gestão junto aos Municípios para a 
elaboração e implantação dos planos e 
programas. 

- Janeiro/2014 
a 
dezembro/2015 

- Angela Maria 
Mailan Zamariam 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

 

     
Elaborado por: ANGELA MARIA MAILAN ZAMARIAM – PROMOTORA DE JUSTIÇA COORDENADORA ADMINISTRATIVA Data: 15.12.2014 


