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INTRODUÇÃO

Construindo o futuro do Ministério Público do Paraná

Resgatar o nosso passado, relembrar os nossos pioneiros, valorizar a 
nossa história; aceitar nosso presente, definindo nossos pontos fortes 
e fracos, as ameaças e oportunidades; e focar no futuro, um futuro de 
horizontes claros e de muitos desafios. 

Foi esta lógica que nos guiou, alicerçados na opinião do conjunto de 
nossos membros e servidores, na construção do planejamento estra-
tégico do Ministério Público do Paraná. Com ele, o MPPR pretende dar 
um salto de qualidade nos serviços prestados à sociedade, destinatária 
final do trabalho institucional, por meio de uma nova forma de gestão, 
norteada por ações planejadas, coordenadas e monitoradas, privile-
giando a interação com a sociedade.

Inauguramos uma nova fase, no sentido de otimizar ações para o cum-
primento das relevantes funções institucionais. A atuação do Ministério 
Público é ampla e as demandas da sociedade são cada vez maiores. 
Precisamos, então, planejar e ter visão de longo prazo, definindo priori-
dades e metas, otimizando recursos e medindo os resultados.

Com o planejamento e a gestão estratégica, servindo-nos de meto-
dologia própria e do estabelecimento de indicadores, poderemos, nos 
próximos anos, quantificar os resultados da atuação ministerial e em 
que medida suas ações beneficiam a sociedade. Poderemos saber, por 
exemplo, o volume de recursos que são restituídos aos cofres públicos a 
partir da atuação da instituição, o número de vagas criadas na educa-
ção infantil, o número de municípios que se adequaram às políticas de 
educação, saúde e assistência social, o resultado das ações integradas 
de combate ao crime organizado, as comunidades beneficiadas por pro-
jetos como o “Ministério Público Social’’, entre outras situações. 
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O Ministério Público do Paraná dá um passo largo e decisivo não apenas 
para a modernização de seus processos administrativos internos, mas 
instrumentalizando-se para maior eficácia de suas ações de interesse 
social. Com absoluta transparência de suas prioridades institucionais, 
nos variados tópicos da larga agenda de atribuições que lhe foram con-
feridas constitucionalmente, o objetivo final é prestar à sociedade um 
serviço público de excelência. 

Ao lançar seu plano estratégico, o Ministério Público do Paraná expõe-
se ao controle da própria administração e da sociedade em geral, em 
relação ao conjunto de eixos de atuação considerados prioritários. 

Com o engajamento da Administração Superior, de técnicos especializa-
dos e, sobretudo, de cada membro e servidor da instituição, o Ministério 
Público que teremos em 2018, com certeza, será mais próximo daquele 
que desejamos: uma instituição voltada para o próprio objetivo da Re-
pública Federativa Brasileira - ver instalada uma sociedade livre, justa 
e solidária.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
Procurador-Geral de Justiça
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APRESENTAÇÃO

Construção coletiva do Plano Estratégico

A consolidação do planejamento estratégico do Ministério Público do 
Paraná foi resultado de um trabalho intenso, que demandou profunda 
discussão em muitos encontros, reuniões, seminários, oficinas e con-
versas formais e informais. Desse processo participaram centenas de 
pessoas: membros, servidores, consultores, parceiros. 

A equipe SUBPLAN agradece a todos pela inestimável contribuição  para 
a consolidação da primeira fase do projeto GEMPAR 2018, que culmi-
nou com o lançamento, em 15 de dezembro de 2009, do Plano de Ges-
tão Estratégica. Alinhando-se às mais modernas organizações públi-
cas e privadas, o Ministério Público do Paraná agora tem definida uma 
ESTRATÉGIA para a concretização de sua ampla gama de atribuições 
constitucionais. 

Para tanto, vai nortear-se por objetivos específicos, indicadores, metas, 
projetos, ações e explicitando princípios e valores que deverão pautar os 
esforços despendidos e os resultados alcançados.

Conseguimos superar o desafio de conciliar requisitos técnicos e meto-
dológicos com a ampla participação de membros e servidores da capital 
e do interior, nas diversas etapas de construção do plano. Assim, o re-
sultado apresentado não é da SUBPLAN ou da Administração Superior, 
mas do próprio Ministério Público do Estado do Paraná e - queremos 
crer - da sociedade paranaense.

Registre-se o imprescindível suporte e apoio, em todos os sentidos, dos 
integrantes da Administração Superior, a começar pelo grande “patro-
cinador’’ do projeto, o Procurador-Geral de Justiça Olympio de Sá Sotto 
Maior Neto; dos Subprocuradores-Gerais, Lineu Walter Kirchner e José 
Deliberador Neto; dos Corregedores-Gerais, Edson Monteiro Rocha e, 
posteriormente, Moacir Gonçalves Nogueira Neto; dos Ouvidores do 
Ministério Público, Wanderlei Batista da Silva e Luiz do Amaral;  da Co-
ordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Samia 
Saad Gallotti Bonavides. Referidos Procuradores, seus Assessores e Téc-
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nicos ofereceram as melhores condições para a livre e independente 
atuação da equipe de planejamento. 

O trabalho da SUBPLAN e da Consultoria 3GEN não teria sido possível 
não tivesse também contado com a valiosa colaboração da Assessoria 
de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Promotores 
Ivonei Sfoggia e Cristina Suter, dos Coordenadores de Centro de Apoio, 
dos Diretores de Departamento, da Assessoria de Imprensa, do Cerimo-
nial e dos Coordenadores de Grupos de Estudos, os quais lideraram e 
incentivaram a participação efetiva dos demais Procuradores, Promo-
tores de Justiça e Servidores do Ministério Público do Estado do Paraná.
Sempre há de ser reconhecido e frisado que o GEMPAR 2018 nasceu e 
crescerá como obra verdadeiramente coletiva. 

Não poderíamos deixar de mencionar o fundamental apoio da Funda-
ção Escola do Ministério Público, presidida pelo Promotor de Justiça 
Maurício Kalache. Não apenas pelo importantíssimo suporte financeiro 
que permitiu a oportuna contratação da empresa de consultoria 3GEN, 
como também pela pronta oferta à SUBPLAN, sempre que necessário se 
fez, de  toda a sua estrutura e equipe de apoio, liderada pelo Gerente 
Bernardo Antonio Rodrigues.  

Também digna de registro a entusiasmada colaboração do hoje Procu-
rador de Justiça Sérgio Renato Sinhori, desde a fase do GAPE - Gabinete 
de Planejamento Estratégico, embrião da SUBPLAN, que ajudou a criar 
e consolidar.  

À 3GEN Gestão Estratégica, especificamente a seus consultores Roberto 
Campos e Danielle Branco, nossos sinceros agradecimentos pela com-
petente liderança na capacitação técnica da equipe SUBPLAN. 

Conforta-nos a exitosa experiência, vivenciada de abril a dezembro de 
2009, de construção de um planejamento rigorosamente técnico e am-
plamente participativo. A todos, nossos sinceros agradecimentos.

Bruno Sérgio Galatti
Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional 



A Construção do 
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Parte 1
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Que Ministério Público queremos para 2018? 

Responder a esta pergunta foi tarefa dos 500 integrantes do Ministé-
rio Público do Paraná que participaram de Encontro Estadual em abril 
de 2009. Na ocasião, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça e 
Servidores das mais diversas áreas se reuniram para, em grupo, refletir 
sobre as bases da instituição e visualizar o passado, o presente e o fu-
turo do MPPR.

O evento de alinhamento ins-
titucional representou o mar-
co zero do processo de plane-
jamento estratégico, sendo 
que a metodologia adotada 
(Future Search) permitiu a 
participação de grupos varia-
dos que, ao final dos três dias 
de evento, obtiveram consen-
so quanto à missão, à visão, 
aos valores e aos principais 
objetivos da instituição.

As informações foram ma-
peadas a fim de nortear a 
construção do futuro da ins-
tituição até 2018, buscando 
as melhores maneiras de se 
atingir os objetivos. 

Future Search é uma metodologia parti-
cipativa de planejamento e alinhamento 
estratégico utilizada em organizações e 
comunidades, com a particularidade de 
permitir reunir grandes grupos e deles ob-
ter consenso para construir um futuro co-
mum. Este método propicia a oportunida-
de para que todos os participantes falem e 
sejam ouvidos. Através do diálogo, as pes-
soas aprendem que as idéias de mudança 
não são as mesmas e que é necessário 
buscar os pontos que existem em comum. 
A diversidade cultural contribui de forma 
decisiva para o êxito do processo.

Assim, a participação de todos os segmen-
tos é condição para o sucesso.

O método é composto de quatro grandes 
fases: 
1ª Fase – A descoberta de bases comuns 
em nosso Passado; 
2ª Fase – O compartilhamento das com-
plexidades externas que impactam o nos-
so Presente; 
3ª Fase – A criação de um Futuro inspirado 
por todos; 
4ª Fase – A ação necessária à implemen-
tação deste Futuro.
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As dinâmicas de grupo aplicadas durante o referido Encontro de Alinha-
mento Estratégico foram organizadas do seguinte modo: 

Histórico: o momento foi de recuperação da memória do Ministério 
Público do Paraná. Depoimentos pitorescos, nostálgicos e instigantes 
permitiram o resgate histórico por parte de todos os participantes do 
evento. Essa redescoberta das referências comuns do passado culmi-
nou em diversas manifestações de admiração e afeição entre todos os 
presentes.

Matriz SWOT: a dinâmica teve por objetivo identificar os pontos fortes 
e os fracos, as oportunidades e as ameaças relacionadas ao MPPR. A 
sigla SWOT reúne as iniciais, em inglês, desses componentes:

•   (S) Strengths -> Pontos Fortes, de origem interna
•   (W) Weaknesses -> Pontos Fracos, de origem interna
•   (O) Opportunities-> Oportunidades externas
•   (T) Threats -> Ameaças externas

Mapa de contexto: os grupos foram convidados a conceber uma visão 
panorâmica de seus espaços de atuação, incorporando pontos de vista 
diferentes e identificando os principais desafios que vinham enfren-
tando.

Visão de futuro: a atividade propiciou a visualização do caminho que a 
instituição deseja seguir. Essa etapa constituiu a base do planejamento 
estratégico, que orienta as atividades cotidianas e permite também in-
vestimento em projetos de médio e longo prazo.

1 – Metodologia para o Alinhamento Estratégico
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O Alinhamento Estratégico resultou em vasto e rico material, fruto 
dos esforços conjuntos dos integrantes do MPPR, que serviu de insumo 
para o mapeamento dos temas prioritários da instituição. Iniciou-se, 
então, a consolidação dessas informações e dos documentos gerados 
no Encontro. 

A partir desse material, houve a necessária compilação e ordenação 
das informações, com base nas prioridades eleitas por todos os par-
ticipantes. 

2 – Consolidando as informações 
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Deu-se início ao processo de organização das informações, de forma 
a dar visibilidade aos principais objetivos da instituição. Essa foi uma 
importante etapa de construção do MAPA ESTRATÉGICO do Ministério 
Público do Paraná.

Esse Mapa traduz a estratégia a ser gradativamente implementada pela 
instituição até o ano de 2018 e foi elaborado com apoio em conceitos 
solidificados e em análises fidedignas das contribuições oferecidas du-
rante o Encontro Estadual de Alinhamento Estratégico.

3.1 - A construção do Mapa  

A composição do Mapa, portanto, compreendeu significativo trabalho 
de síntese e do estabelecimento de inter-relações entre os objetivos, 
tendo sido escrito e reescrito várias vezes, até o ponto de tomar a sua 
forma atual. A cada nova versão se constatava a evolução e aprimora-
mento do mapa, até se chegar à sua conformação definitiva.

3 – O Mapa Estratégico
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3.2 - Objetivos estratégicos 

O Mapa Estratégico representa, assim, de modo facilmente compreensível, 
ao primeiro olhar, os principais OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, dispostos de 
acordo com as diferentes perspectivas da atuação institucional. 

No caso do MPPR foram sistematizadas as seguintes perspectivas: 

Tais perspectivas estão dispostas de maneira que reproduz relações de 
causa e efeito, sempre orientadas pela visão de futuro assumida pela 
instituição.

Defi nidos e dispostos grafi ca-
mente os objetivos estratégicos 
do Ministério Público do Paraná, 
iniciou-se o trabalho da respec-
tiva descrição minuciosa, um a 
um, a fi m de delimitar o conceito 
de cada qual, uma vez que estão 
expressos através de concepções 
amplas.

Sustentabilidade 
Financeira

Pessoas e 
Tecnologia

Processos

Impacto Social
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Por certo, durante o processo de construção do Mapa Estratégico houve 
a constante precaução de não se descolar os olhos da realidade institu-
cional e da missão constitucional do Ministério Público. De nada adian-
taria balizar a estratégia de atuação em objetivos demasiadamente 
subjetivos, incompatíveis com a instituição ou inatingíveis. Semelhante 
situação transformaria o Planejamento Estratégico em mera declara-
ção de intenções, sem efeitos práticos.

3.3 - Indicadores Estratégicos

Após a definição do Mapa Estratégico e da descrição dos Objetivos 
Estratégicos que o compõem, o passo seguinte no processo de plane-
jamento da estratégia foi encontrar os INDICADORES mais adequa-
dos para se atingir cada um dos objetivos estratégicos, pois quem 
não consegue medir o seu desempenho não pode melhorar a sua 
atuação.

Para tornar os objetivos factí-
veis, é imprescindível atribuir-
lhes indicadores específicos e 
adequados. Objetivos não men-
suráveis dificultam o controle 
e, portanto, a verificação dos 
resultados obtidos. Ora, aplicar 
um planejamento implica em 
controlar sua execução a partir 
de resultados mensuráveis e os 
indicadores constituem uma 
espécie de termômetro que 
mede se o objetivo está sendo 
ou não alcançado.
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3.4 - Definição de Metas

Concluídas as etapas de construção do Mapa Estratégico, de identifica-
ção dos Objetivos Estratégicos e da definição dos Indicadores, passou-
se à seleção das METAS a serem atingidas em cada período durante o 
desenvolvimento da estratégia. 

A seleção das Metas Estratégicas constitui tarefa difícil, dado que insti-
tui um compromisso entre a aspiração e a realidade. Embora sempre se 
busque ótimo desempenho, as condições concretas de atuação impõem 
restrições, as quais devem ser levadas em linha de consideração.

Daí a preocupação em não fixar metas excessivamente ambiciosas, nem 
estabelecê-las em patamares facilmente alcançáveis. As metas servem 
para balizar as transformações propostas e, nesse sentido, pressupõem 
estimativas realistas.

À medida que for amadurecendo o planejamento estratégico institu-
cional, a experiência adquirida poderá contribuir para bem avaliar a 
viabilidade das melhorias almejadas, traduzidas em metas factíveis e 
adequadas. Por haver um amplo espectro de variáveis a serem conside-
radas, ainda não se logrou a fixação de metas em padrões ideais, mas já 
se estabeleceu indicações muito úteis para a consecução dos objetivos.

3.5 - Elaboração dos Projetos

Concluindo o percurso metodológico do modelo de planejamento adotado, 
foram sendo identificadas as primeiras ações e apresentadas propostas de 
PROJETOS estratégicos necessários para o alcance das metas previstas. 

Iniciou-se, para tanto, a capacitação gradativa dos integrantes da insti-
tuição, em etapas de formação continuada, a ser desenvolvida durante 
toda a experiência de planejamento ora em curso.
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Não obstante, ainda que de forma embrionária, o MPPR delineou al-
guns projetos e começou a revelar lideranças e tendências de adminis-
tradores entre seus integrantes. Também foram necessários ajustes e 
realinhamentos com as equipes até a construção da proposta atual do 
planejamento estratégico. 

Esses projetos se constituem no modo de organizar atividades que não se-
riam realizadas dentro dos limites operacionais cotidianos da instituição 
e, bem por isso, foram concebidos para facilitar o atingimento das metas 
definidas para cada um dos objetivos  inseridos no mapa estratégico.

Portanto, ao decidir focar a administração institucional em um planeja-
mento estratégico, o Ministério Público do Paraná deu o pontapé inicial 
na busca de padrões de excelência para suas áreas de atuação.

Enquete para priorização dos projetos
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4 – Metodologia BSC e suas vantagens

Os estudos conduzidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
demonstram as dificuldades do Ministério Público brasileiro em traduzir 
os trabalhos desenvolvidos por seus integrantes no que diz respeito às 
medidas de desempenho que auxiliem o planejamento estratégico e a 
tomada de importantes decisões administrativas. Em todo o Brasil não 
se dispõe de dados suficientes que possam mensurar a produção insti-
tucional e sejam transformados em informações que deem transparên-
cia e maior efetividade à atuação. O que se verificou nesse diagnóstico 
preliminar é a quase impossibilidade de serem aferidos os reflexos das 
atividades empreendidas em todas as áreas de atuação, em especial na 
proteção dos interesses difusos e coletivos, fato que inviabiliza a detec-
ção do real ganho social decorrente das intervenções ministeriais.

A metodologia de planejamento denominada Balanced Scorecard – BSC, 
cujo significado em português é Indicadores Balanceados de Desempe-
nho, permite superar as lacunas e imprecisões relativas à aferição da 
atuação institucional, com mecanismos de mensuração do desempe-
nho, mediante a adoção de indicadores e metas, que fazem parte da 
cadeia de relações de causa e efeito que representam a estratégia.

A vantagem desse modelo é que ele surgiu em meados de 1990, no 
pleno florescimento da era da informação, o que conferiu dinamicidade 
ao processo, agregando, desde o seu início, as soluções de tecnologia de 
informação e de comunicação as mais avançadas. O BSC foi escolhido 
pela renomada revista Harvard Business Review como uma das práticas 
de gestão mais importantes dos últimos 75 anos. Ademais, em 2011, 
o Primeiro Comitê Temático do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade 
– elegeu o Balanced Scorecard como ferramenta de gestão para a exce-
lência empresarial.
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A metodologia não serve como mera medida de controle, mas como 
um sistema gerencial que estabelece relação direta com a estratégia. 
O mapa estratégico traduz o Scorecard, que mede o desempenho em 
quatro perspectivas - sustentabilidade financeira; pessoas e tecnologia; 
processos e impacto social - tornando possível estabelecer metas vincu-
ladas aos objetivos estratégicos.

A moderna estrutura em tecnologia da informação do MPPR facilita a 
adoção de feedback sobre a estratégia, comunica-a de forma clara e 
objetiva a toda a instituição e acompanha os resultados que vão sendo 
obtidos, o que permite fazer análises estruturadas com base em indica-
dores derivados dos objetivos.
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5 – Conhecendo o Mapa Estratégico

O mapa estratégico é uma representação esquemática dos objetivos 
institucionais. Ele é dinâmico e se volta para o ideal do MPPR de ser 
“reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. O 
mapa está estruturado em quatro perspectivas: sustentabilidade fi nan-
ceira; pessoas e tecnologia; processos e impacto social.

A leitura do mapa parte da base para o topo. Para tornar realidade a vi-
são institucional, há necessidade de se obter sustentabilidade fi nancei-
ra, melhorando seus recursos e sua tecnologia ao investir em pessoas, 
sistemas e procedimentos, além de bem executar os processos internos 
e prestar serviços de qualidade à sociedade, obtendo assim o reconhe-
cimento social.

5.1 - Estrutura e funcionamento
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O Mapa Estratégico do Ministério Público é uma síntese gráfica de toda 
a estratégia, no qual todos podem se enxergar. É um instrumento para 
ser utilizado, para nos situar e nos guiar de um lugar, em que nos en-
contramos hoje, para o posicionamento ideal e o efetivo impacto social 
que queremos ter. Um guia para os próximos nove anos.

Esse mapa pode servir de apoio para a nossa narrativa, para contar-
mos nossa história. Da base para o topo, ou de cima para baixo. Se 
o percorrermos de cima para baixo, na primeira linha estão as gran-
des demandas sociais - aquilo que a sociedade precisa e exige: defesa 
do patrimônio público, segurança pública, proteção da infância e do 
meio ambiente – que são inegociáveis, como a ordem jurídico-cons-
titucional.

A hipótese estratégica é de que, para gerar impacto social e valor para 
a sociedade, precisamos executar melhor as nossas atividades. Para 
realizá-las com excelência, precisamos de pessoas e tecnologias ade-
quadas, que por sua vez precisam de recursos disponíveis e aplicados 
com responsabilidade. Ou, na ordem inversa, com recursos adequados 
vamos investir em pessoas e tecnologias para executar melhor nossos 
processos internos e impactar na sociedade.

5.2 - Entendendo suas perspectivas
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6.1 - Missão

A MISSÃO de uma organização deve responder às perguntas “para que” 
e “para quem” ela existe hoje, ou seja, uma declaração explícita da razão 
de sua existência.

Sendo a missão do Ministério Público estabelecida pela Constituição 
Federal de 1988, está claro o papel social desempenhado pela ins-
tituição:

6 – Referenciais estratégicos

defender a ordem jurídica, 
o regime democrático, 
os interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
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6.2 - Visão

A VISÃO do MPPR, por sua vez, deve representar “como” a instituição 
quer ser reconhecida pela sociedade paranaense e “qual” o cenário 
idealizado para propulsioná-la cotidianamente, mantendo-a viva e 
dinâmica.

O conceito de visão de futuro do Ministério Público do Paraná foi extra-
ído fundamentalmente de agregação de ideias similares registradas no 
Encontro de Alinhamento Estratégico de 2009. 

Desse modo, o MPPR quer em 2018: 

           ser reconhecido como 
instituição essencial 
à defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e 
dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
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6.3 - Valores

Evidentemente o Ministério Público, como instituição defensora do Es-
tado Democrático de Direito, norteia sua atuação sob a ótica dos mais 
nobres princípios éticos.

A metodologia adotada resultou no reconhecimento de VALORES im-
prescindíveis e arraigados na instituição, os quais foram eleitos pelos 
seus integrantes a partir dos inúmeros valores que permeiam a atuação 
institucional. São eles:

CREDIBILIDADE - obter reconhecimento público de que atua 
em completa harmonia com os fundamentos jurídicos e políticos 
que inspiraram sua legitimação constitucional.  

EFETIVIDADE - atuar com dinamismo, eficiência e perseve-
rança, de modo que obtenha resultados úteis, em tempo hábil, 
aos pleitos que promove.

ÉTICA - pautar a atuação pelos mais elevados parâmetros 
éticos. A finalidade de defesa do interesse público há de estar 
alicerçada pelo uso de meios lícitos e por postura isenta, equi-
librada, impessoal, com respeito às pessoas e às instituições 
envolvidas.
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INDEPENDÊNCIA - atuar sem qualquer ingerência ou pres-
são (interna ou externa, política ou comercial, pública ou pri-
vada, explícita ou velada) de modo que a sociedade reconheça 
que toda manifestação decorre tão somente da livre e funda-
mentada convicção do Procurador ou Promotor de Justiça legal-
mente incumbido para se manifestar. A Constituição Federal e a 
legislação infraconstitucional conferiram ao Ministério Público 
amplas prerrogativas para que essa independência possa ser 
institucionalmente assegurada. Cada um de seus membros e 
qualquer cidadão deve velar para que, concretamente, essa in-
dependência seja preservada, por se tratar de um atributo que, 
em última análise, não pertence à instituição ou a seus mem-
bros, mas à própria sociedade.

LEGITIMIDADE POLÍTICA E SOCIAL - obter o reconhe-
cimento da sociedade de que atua objetivando o máximo bem 
estar coletivo e o aprimoramento das instituições jurídicas e 
políticas.

TRANSPARÊNCIA - dar a devida publicidade e visibilidade às 
ações institucionais e práticas administrativas internas, valori-
zando o controle social de sua própria atuação como aperfeiço-
amento do estado democrático de direito.   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

DESCRIÇÃO
Destacar-se, sob a perspectiva externa, pelo exemplar cumprimento de sua 
missão constitucional de instituição essencial à função jurisdicional do Es-
tado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da CF), tendo por 
norte os fundamentos e objetivos da República (artigos 1º e 3º da CF). 

INDICADOR
Reconhecimento Externo
Índice de reconhecimento público obtido com a realização 
regular de pesquisas de opinião pública, orientada por cri-
térios científi cos e metodológicos universalmente aceitos.
(∑ das respostas satisfatórias / total de respostas) x 100

6.4 - Objetivos, indicadores e projetos 

Planejamento

ÁREA

Planejamento
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou gru-
pos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica.

DESCRIÇÃO
Assegurar que pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social 
e econômica (idosos, pessoas portadoras de defi ciência, indígenas e integrantes 
de comunidades tradicionais, consumidores, pessoas custodiadas em estabele-
cimentos penais, vítimas de crimes ou infortúnios de interesse social etc.) sejam 
amparadas em seus direitos, notadamente pelas redes de proteção, cuja imple-
mentação ou regular funcionamento tenham sido provocados pela atuação do 
Ministério Público.

INDICADORES
Dignidade humana nos estabelecimentos penitenciários
Estabelecimentos penitenciários com avaliação favorável, tendo 
por referência os padrões estabelecidos nas normativas nacionais 
e internacionais de dignidade humana para pessoas privadas de 
liberdade.
(∑ de estabelecimentos penais com avaliação favorável / número 
de estabelecimentos penais avaliados) x 100

Avaliação dos estabelecimentos penitenciários
Estabelecimentos penitenciários avaliados pelo MP.
(∑ de estabelecimentos penais avaliados / número de estabeleci-
mentos penais existentes) x 100

Qualidade da rede municipal de atendimento à pessoa idosa
Municípios capazes de assegurar efi caz rede de proteção a direitos 
dos idosos.
(∑ de municípios com rede de atendimento a pessoa idosa satisfa-
tória / total de municípios avaliados) x 100

Avaliação da rede municipal  de atendimento à pessoa idosa
Municípios com a rede de atendimento à pessoa idosa avaliada pelo MP. 
(∑ de municípios com rede de atendimento à pessoa idosa avaliada 
/ total de municípios) x 100

Efi ciência nas intervenções de garantia de plena integração so-
cial à pessoas portadoras de defi ciência
Encaminhamentos fi nais em demandas de garantia de integração 
social à pessoa portadora de defi ciência.
(∑ das intervenções extrajudiciais com encaminhamentos fi nais / 
total de intervenções realizadas) x 100

Execução 
penal

Execução 
penal

Direitos 
do idoso

Direitos 
do idoso

Direitos 
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portadora de 
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Comunidades indígenas que tiveram sua rede de direitos sociais 
avaliadas pelo MP.
(∑ de comunidades indígenas que tiveram sua rede de direitos so-
ciais avaliadas / total de comunidades indígenas no Estado) x 100

Qualidade da rede de proteção das comunidades indígenas 
Comunidades indígenas com rede de direitos sociais satisfatória.
(∑ comunidades indígenas com avaliação satisfatória da rede de 
direitos sociais / total de comunidades que tiveram sua rede de 
direitos sociais avaliadas) x 100

Avaliação da rede de proteção das comunidades tradicionais
Comunidades tradicionais que tiveram sua rede de direitos sociais 
avaliadas pelo MP.
(∑ de comunidades tradicionais que tiveram sua rede de direitos so-
ciais avaliadas / total de comunidades tradicionais no Estado) x 100

Qualidade da rede de proteção das comunidades tradicionais
Comunidades tradicionais com rede de direitos sociais satisfatória.
(∑ comunidades tradicionais com avaliação satisfatória da rede 
de direitos sociais / total de comunidades que tiveram sua rede de 
direitos sociais avaliadas) x 100

Efi cácia nos reconhecimentos de paternidade
Reconhecimentos de paternidade confi rmados por intervenção do 
MP em relação à demanda total. 
(∑ do número de reconhecimentos de paternidade a partir da inter-
venção administrativa do MP / total de averiguações ofi ciosas e pro-
curas espontâneas com indicação do nome do suposto pai) x 100

Ampliação e aperfeiçoamento da Rede de Proteção ao Consu-
midor
Cômputo de  PROCONs e órgãos de defesa do consumidor criados 
a partir da intervenção do MP.
(∑ de PROCONs e órgãos de defesa do consumidor criados a partir 
da intervenção do MP) 

Disponibilidade da Rede de Proteção ao Consumidor
Municípios com serviços de defesa do consumidor disponível.
(∑ de municípios com serviços de defesa do consumidor 
disponível / total de municípios ) x 100

Comunidades 
indígenas

Direitos 
constitucionais

Promotorias 
das 

comunidades 

 Direito do 
consumidor

Direito do 
consumidor

Direitos 
constitucionais

constitucionais

constitucionais

Comunidades 
indígenas
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CONSUMIDOR EM AÇÃO - CRIAÇÃO DE PROCONS
Fomentar a criação de PROCONS  municipais em cidades com mais 
de 20 (vinte) mil habitantes, com infraestrutura adequada para 
atendimento da população. 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 
PARANAENSES ÀS NORMATIVAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Desenvolver pesquisa que possibilite a avaliação das unidades 
penais subordinadas ao DEPEN-PR acerca do cumprimento dos 
requisitos mínimos exigidos para assegurar a dignidade da pes-
soa humana, de forma a possibilitar futuras interlocuções com os 
setores governamentais e de interesse público para adoção de me-
didas extrajudiciais e judiciais, visando à progressiva melhoria do 
sistema prisional do Estado.

DIREITOS DO IDOSO – MODALIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITU-
CIONAL E FAMILIAR DO IDOSO, IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Intervir para a criação de formas alternativas ao asilamento em 
todo o Estado, conforme os critérios do Estatuto do Idoso. Por 
outro lado, objetiva a adequação plena das instituições de longa 
permanência via inspeções periódicas, com a adoção das medidas 
cabíveis. Ao fi m, pretende-se que todos os municípios paranaenses 
contem com adequada atenção ao idoso.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA 
Progredir signifi cativamente em todo o Estado, via atuação minis-
terial, na garantia dos direitos mais relevantes conferidos por lei à 
pessoa com defi ciência, tais como saúde, educação, trabalho, in-
clusão social e acessibilidade, além da exclusão de preconceito.

ENFRENTAMENTO DA DROGADIÇÃO
Atuação integrada do Ministério Público com vista à implementa-
ção de políticas públicas de prevenção e atendimento aos usuários 
de substâncias psicoativas, no âmbito do Estado do Paraná, espe-
cialmente nas áreas de saúde, criança e adolescente, educação e 
direitos constitucionais, incluído o monitoramento do Plano Inte-
grado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. 
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Efi cácia das intervenções do MP na regularização de áreas ha-
bitacionais urbanas e rurais
Cômputo de áreas irregulares com encaminhamentos fi nais para 
regularização.
(∑ encaminhamentos fi nais para a regularização de áreas urbanas 
e rurais / total de demandas por regularização de áreas habitacio-
nais urbanas e rurais) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a im-
plementação de políticas constitucionais.

DESCRIÇÃO
Intensifi car as ações em prol da cidadania e da dignidade humana, cumprindo o 
Ministério Público seu papel de colaborar na melhoria das condições de vida da so-
ciedade, da superação das desigualdades sociais, da efetiva observância dos direitos 
fundamentais e da consolidação dos valores do estado democrático de direito. Para 
tanto, o MP há de voltar-se para a defesa dos interesses difusos e coletivos, do regi-
me democrático e da promoção e implementação de políticas públicas de interesse 
social, em especial as relacionadas à educação, saúde, lazer, habitação e urbanis-
mo, segurança pública, assistência social, segurança alimentar e nutricional.

INDICADORES
Efi cácia na prestação de serviços que importem em relação de 
consumo
Encaminhamentos fi nais em demandas que envolvem relação de 
consumo.
(∑ de encaminhamentos fi nais em demandas que envolvem rela-
ção de consumo / total demandas que envolvem relação de con-
sumo) x 100 

Implementação de CRAS e CREAS nos municípios
Municípios com encaminhamentos fi nais para criação de CRAS e 
CREAS.
(∑ de municípios com encaminhamentos fi nais para criação de 
CRAS (e/ou) CREAS / total de municípios sem CRAS e CREAS) x 100

Melhoria do IGD – Índice de Gestão Descentralizada do Progra-
ma Bolsa Família
Municípios com encaminhamentos fi nais para melhoria do IGD.
(∑ de municípios com encaminhamentos fi nais para melhoria do 
IGD / municípios abaixo do IGD crítico (menor que 0,8)) x 100
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Conscientização política
Municípios onde se realizaram eventos de conscientização política.
(∑ Municípios onde se realizaram eventos de conscientização polí-
tica / total de municípios do Estado) x 100 

Ampliação de vagas na educação infantil
Municípios com encaminhamentos fi nais para criação de vagas de 
educação infantil. 
(∑ de encaminhamentos fi nais para criação de vagas de educação 
infantil nos municípios / total de municípios com défi cit de vagas 
de educação infantil) x 100

Controle fi nanceiro e patrimonial das fundações privadas e de-
mais entidades do terceiro setor de interesse social
Volume de recursos fi nanceiros redirecionados para seus legítimos 
fi ns, a partir da atuação do Ministério Público, na fi scalização das 
fundações privadas e demais entidades do terceiro setor de inte-
resse social. 
(∑ dos valores fi nanceiros redirecionados a partir de fi scalização 
de fundações)
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Direito à 
educação

Eleitoral

Fundações 
e entidades 
do terceiro 

setor

Controle fi nalístico das fundações 
Fundações fi scalizadas nos últimos doze meses.
(∑ de ações de controle fi nalístico realizadas pelo MP / total de 
fundações) x 100

Apoio ao exercício do controle social na área da saúde
Municípios com intervenções do MP na garantia da efetividade do 
controle social no fi nanciamento da saúde pública.
(∑ de municípios com intervenções do MP na garantia da efetividade 
do controle social na área da saúde / total de municípios) x 100

Atualização de planos de saúde no Sistema Único de Saúde - SUS
Intervenções do MP para atualização de planos de saúde.
(∑ de planos de saúde atualizados com a intervenção do MP / total 
de planos de saúde desatualizados) x 100
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ATUAÇÃO DO MP PARA A CRIAÇÃO DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Implementar  o exigido através da Emenda Constitucional nº 59 de 
2009 que alterou o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, 
tornando obrigatória a frequência escolar a partir dos quatro anos 
de idade, o que deverá ser concretizado até o ano de 2016 pelos 
respectivos sistemas de ensino, passando, também, a se constituir 
em um dever aos pais e responsáveis legais a referida matrícula. Por 
isso, o projeto será iniciado através da exigência de vagas, primeira-
mente, para as crianças de quatro (4) e cinco (5) anos.

VELAMENTO PREVENTIVO DE FUNDAÇÕES
Ampliar a efetividade do velamento que o Ministério Público exerce 
sobre as Fundações Privadas, de forma a garantir que este patrimô-
nio social seja efetivamente aplicado em fi nalidades do interesse da 
população destinatária, de forma transparente e dentro da legali-
dade, bem como possibilitar orientação às fundações na execução 
de seus projetos, demonstrados no Plano de Atividades anual, com 
maior proximidade das entidades e o Ministério Público. 

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Construção e validação de um sistema/sistemática de monitora-
mento, apoio e fi scalização à implementação do Sistema Único de 
Assistência Social no Paraná, de modo a assegurar aos usuários da 
política o exercício pleno dos direitos socioassistenciais.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Intensifi car ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle 
da atividade policial.

DESCRIÇÃO
Intensifi car o combate às macroestruturas voltadas à atividade criminal, conside-
rada a multiplicidade de seus efeitos individuais e coletivos e o comprometimento 
do poder político e econômico. Consolidar metodologia de controle externo da 
atividade policial, buscando máxima efi cácia e objetividade.

INDICADORES
Operações Integradas de combate a ilicitudes no exercício da 
atividade policial
Cômputo de operações realizadas com o concurso de diversos ór-
gãos (MP, Polícias Militar, Civil e Federal, Receita Federal, Junta Co-
mercial, Banco Central etc.) tendo por foco o combate a ilicitudes 
no exercício da atividade policial.
(∑ de operações integradas para combater ilicitudes no exercício 
da atividade policial)

Operações integradas de combate à corrupção e ao crime or-
ganizado
Cômputo de operações realizadas com o concurso de diversos ór-
gãos (MP, Polícias Militar, Civil e Federal, Receita Federal, Junta Co-
mercial, Banco Central etc.) tendo por foco o combate à corrupção 
e às organizações criminosas em tema de tráfi co de drogas, crimes 
cibernéticos, lavagem de dinheiro, crimes patrimoniais de expressi-
va densidade econômica, crimes contra a ordem tributária.
N=A+B+C+D+E   
(N) = ∑ de operações integradas de combate à corrupção e ao crime organizado; 
(A) = ∑ de operações de combate ao tráfi co de drogas; 
(B) = ∑ de operações de combate a crimes cibernéticos; 
(C) = ∑ de operações de combate a crimes patrimoniais de densidade econômica; 
(D) = ∑ de operações de combate à lavagem de dinheiro; 
(E) = ∑ de operações de combate à corrupção; 
(F) = ∑ de operações de combate a crimes contra a ordem tributária.

PROJETO ESTRATÉGICO

ATUAÇÃO INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Estabelecer uma estratégia, de médio prazo, que englobe o plane-
jamento das atividades principais de combate ao crime organiza-
do, em seus aspectos instrumentais (recursos humanos, materiais, 
tecnológicos), fi nalísticos (focos específi cos, prioridades elenca-
das) e de integração (parcerias internas e externas) com objetivo 
acompanhamento das ações e resultados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.

DESCRIÇÃO
Promover e fi scalizar a observância de políticas e práticas, por parte da família, da 
sociedade e do Estado, que garantam à criança e ao adolescente, com prioridade 
absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão.

INDICADORES

Qualidade das redes de proteção da criança e do adolescente
Municípios com rede de proteção a direitos de crianças e adoles-
centes satisfatória.
(∑ de municípios com rede de proteção da criança e do adolescente 
satisfatória / total de municípios com rede avaliada) x 100

Avaliação das redes de proteção da criança e do adolescente
Municípios que tiveram sua rede de proteção a direitos da criança 
e adolescente avaliada pelo MP.
(∑ de municípios com rede de proteção da criança e do adolescente 
avaliada pelo MP / total de municípios) x 100

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS “REDES DE PROTE-
ÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”
Aperfeiçoar o funcionamento das redes municipais de proteção e 
atendimento às crianças e aos adolescentes, através da capacita-
ção dos atores sociais dos municípios para identifi car os serviços 
necessários ao funcionamento da Rede de Proteção e atuarem 
para que esses serviços sejam implementados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis.

DESCRIÇÃO
Assegurar que todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à qualidade de vida, a ser defendido e preservado para as presentes e fu-
turas gerações, em colaboração com a sociedade e outras instituições.

INDICADORES
Indução de políticas ambientais
Número de políticas ambientais sustentáveis (planos de ações go-
vernamentais) formuladas em decorrência da intervenção do MP.
N=A+B      
(N) = ∑ de políticas ambientais asseguradas;  
(A) = ∑ de planos de gerenciamento de resíduos sólidos; 
(B) = ∑ de planos de recursos hídricos municipais.

Indução de práticas ambientais sustentáveis
Número de práticas ambientais sustentáveis, asseguradas pela in-
tervenção do MP, em áreas prioritárias de atuação: recomposição da 
reserva legal, arborização urbana, implantação de estações de trata-
mento de esgoto e realocação de famílias em área de risco ambien-
tal, recuperação de áreas degradadas e recuperação de mata ciliar.
N=A+B+C+D+E+F
(N) = ∑ de práticas ambientais asseguradas;
(A) = ∑ de imóveis onde houve a recomposição da reserva legal; 
(B) = ∑ de planos municipais de arborização urbana;
(C) = ∑ de estações de tratamento de esgoto que passaram por adequação 
ou melhoria;
(D) = ∑ de diagnósticos das áreas de ocupação irregular com identifi cação 
das famílias em Área de Preservação Permanente e áreas de risco;
(E) = ∑ de áreas degradadas recuperadas a partir da atuação do MP;
(F) = ∑ áreas onde houve recuperação da mata ciliar.

REVITALIZAÇÃO DAS PROMOTORIAS AMBIENTAIS POR BACIAS HIDRO-
GRÁFICAS
Revisão, aperfeiçoamento e revitalização das Promotorias ambien-
tais por bacias hidrográfi cas, consolidando o planejamento e acom-
panhamento sistemático e regionalizado de metas e iniciativas 
ministeriais em eixos como recuperação de áreas degradadas, geren-
ciamento de resíduos líquidos e sólidos, gestão de recursos hídricos, 
monitoramento de áreas de preservação permanente (sobretudo da 
fl oresta e de reserva legal, atividades sujeitas a licenciamento am-
biental, poluição sonora etc. Consolidação de infraestrutura técnica, 
metodológica, interdisciplinar e interinstitucional para monitora-
mento e preservação dos remanescentes da cobertura fl orestal no 
Paraná, em especial da Floresta Atlântica e Região Centro-Sul.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Defender o patrimônio público.

DESCRIÇÃO
Exercer (sem prejuízo da atuação de outros órgãos de controle e da fi scalização da 
própria sociedade civil) a defesa do patrimônio público, intensifi cando esforços no 
combate à improbidade administrativa e à sonegação fi scal.

INDICADORES
Êxito nas ações de improbidade administrativa
Cômputo das ações de improbidade administrativa, julgadas pro-
cedentes ou parcialmente procedentes, pelo Tribunal de Justiça do 
Estado – TJPR, acatando o pleito do Ministério Público. 
(∑ de ações de improbidade administrativa exitosas (chanceladas pelo 
TJPR) / total de ações de improbidade administrativa julgadas) x 100

Créditos fi nanceiros gerados na defesa do patrimônio público
Volume de créditos fi nanceiros gerados em decorrência da inter-
venção do Ministério Público, em inquéritos ou ações judiciais 
relacionadas ao combate à improbidade administrativa e à sone-
gação fi scal.
[∑ dos créditos gerados em virtude de intervenções do MP em 
ações judiciais, cíveis ou criminais, ou procedimentos administra-
tivos (inquéritos civis e procedimentos preparatórios)]

INTEGRAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Sistematizar e integrar a atuação dos órgãos institucionais res-
ponsáveis pela defesa do patrimônio público: 5ª Procuradoria de 
Justiça Cível, CAOP de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária, Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Públi-
co e Coordenadoria de Recursos Cíveis. 

Prescrição dos processos extrajudiciais de improbidade admi-
nistrativa
Cômputo dos processos extrajudiciais de improbidade administra-
tiva arquivados por prescrição do prazo. 
(∑ de processos extrajudiciais de improbidade administrativa ar-
quivados por prescrição do prazo / total de processos extrajudiciais 
de improbidade administrativa arquivados) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar resolução extrajudicial dos confl itos.

DESCRIÇÃO
Ampliar a resolução extrajudicial de confl itos, considerando as crescentes difi culda-
des de movimentação do aparelho jurisdicional do Estado.

INDICADOR
Soluções alcançadas por meios extrajudiciais
Acordos, TACs e RAs efetivamente cumpridos.
(∑ de TACs e RAs efetivamente cumpridas / total de TACs e RAS 
realizadas) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a celeridade e efi cácia da atuação judicial e extrajudicial.

DESCRIÇÃO
Assegurar celeridade e efi cácia na atuação judicial e extrajudicial, acompanhando 
de modo profi ciente os trâmites processuais e buscando a obtenção de resultados 
concretos, em tempo hábil, revelando-se fundamental para o combate à impuni-
dade, para a legitimidade do estado democrático de direito e para a credibilidade 
dos órgãos encarregados da administração da justiça. 

INDICADORES
Conformidade com os prazos de atos ministeriais nos inqué-
ritos policiais
Registro dos atrasos no tempo de tramitação dos inquéritos poli-
ciais. O levantamento das situações em atraso se dará em um dia 
específi co do mês.
(∑ de inquéritos policiais que não cumpriram o prazo / total da 
demanda) x 100

Conformidade com os prazos de atos ministeriais nos inquéri-
tos civis
Registro dos atrasos no tempo de tramitação dos inquéritos civis pro-
postos pelo MP. O levantamento das situações em atraso se dará em 
um dia específi co do mês.
(∑ de inquéritos civis que não cumpriram o prazo / total da demanda) x 100

Conformidade com os prazos de atos ministeriais nas ações ju-
diciais (civis e criminais)
Registro dos atrasos no tempo de manifestações ministeriais nas 
ações judiciais (civis e criminais). O levantamento das situações em 
atraso se dará em um dia específi co do mês.
(∑ de atos ministeriais nas ações judiciais que não cumpriram o pra-
zo / total da demanda) x 100

GESTÃO INTEGRADA DE INQUÉRITOS POLICIAIS
Criar estrutura integrada, amparada por amplos recursos de tecno-
logia da informação, em que participem membros e servidores do 
Ministério Público, Delegados de Polícia e Assessores da Corregedo-
ria de Polícia Civil, Peritos do Instituto de Criminalística e do Insti-
tuto Médico Legal, e Juiz de Direito especialmente designado, para 
supervisão e monitoramento da tramitação dos inquéritos policiais 
em todo o Estado, objetivando reduzir a impunidade e garantir cele-
ridade, transparência e efi cácia na atuação do sistema penal, como 
também intervindo, imediatamente, em situações críticas de inqué-
ritos policiais, segundo critérios e parâmetros a serem defi nidos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar a regionalização da ação institucional.

DESCRIÇÃO
Implementar, nos órgãos de execução e unidades administrativas, modelo de atu-
ação descentralizada e sistêmica, assegurando que a ação institucional, em todas 
as áreas, possa ser desenvolvida de forma contínua, homogênea, com qualidade 
e efi cácia.

INDICADORES
Ampliar a regionalização da ação institucional
Cômputo de estruturas regionais fi nalizadas e entregues.
(∑ de estruturas regionais implementadas / total de estruturas 
regionais previstas) x 100

Êxito na execução dos planos regionais
Planos Regionais de Ação em efetiva execução.
(∑ de Planos Regionais de Ação em execução / total de Planos 
Regionais de Ação apresentados) x 100

REGIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DO PARANÁ
Estruturar no Ministério Público do Estado do Paraná rede de 
atuação regionalizada, descentralizada e sistêmica para execu-
ção de suas atividades fi inalísticas, operacionais e administrati-
vas, segundo parâmetros regionais próprios, de forma a conso-
lidar os princípios da continuidade, homogeneidade, qualidade 
e efi cácia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos.

DESCRIÇÃO
Redefi nir estrutura organizacional e proceder o aperfeiçoamento e registro das 
rotinas de trabalho, dos procedimentos internos e da defi nição dos níveis de com-
petência e responsabilidade, garantindo efi cácia na execução das atividades fun-
cionais.

INDICADORES
Qualidade da estrutura organizacional e dos processos de trabalho
Órgãos e Unidades Administrativas com estrutura e processos 
adequados.
(∑ de unidades funcionais adequadas / total de unidades selecio-
nadas para adequação) x 100

Correições e inspeções virtuais
Número de correições e inspeções virtuais realizadas pela Correge-
doria, a partir das informações consolidadas em sistema de regis-
tro de processos e procedimentos. 
(∑ de inspeções realizadas virtualmente / total das inspeções rea-
lizadas) x 100

Nível de Gestão – GESPÚBLICA
Qualifi cação da Gestão do MPPR obtida em conformidade com as 
diretrizes do Sistema de Avaliação Continuada da Gestão Pública.

EXCELÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MP 
Mapear, modernizar e aperfeiçoar os processos de trabalho das 
seguintes áreas administrativas: (1) aquisições de bens e serviços 
(incluindo o processo de licitações), (2) gestão de contratos e con-
vênios, (3) controle patrimonial, (4) controle de estoque, (5) pla-
nejamento de demandas de infraestrutura. Incluem-se no escopo 
deste também a defi nição de responsabilidades e a descrição das 
atividades desses processos. Não faz parte desse projeto a certifi -
cação dos processos por entidades e órgãos de qualidade.
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PADRÃO DE EXCELÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 
PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
Elaborar modelo de Promotoria de Justiça por Entrância e de Pro-
curadoria de Justiça, buscando um Padrão de Excelência no que 
tange à estrutura física, organização interna e recursos huma-
nos, com base em critérios de avaliação predefi nidos. Com isso, 
pretende-se o estabelecimento de parâmetros uniformes de or-
ganização interna, recursos humanos e de infraestrutura de tais 
órgãos, criando-se um marco de referência para balizar as ações 
de melhoria.

PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL
Desenvolver e implementar uma sistemática para a gestão de 
documentos, que promova a regulamentação dos procedimentos 
institucionais concernentes à produção, tramitação, uso, avalia-
ção e arquivamento de documentos em fase corrente ou inter-
mediária, visando à eliminação ou recolhimento para a guarda 
permanente.

Administrativa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Intensifi car a interação com a sociedade.

DESCRIÇÃO
Ampliar canais de comunicação com a sociedade, aumentando a interatividade 
entre o MP e o cidadão que busca na instituição o apoio permanente para a salva-
guarda de seus direitos fundamentais.

INDICADORES
Inserção de questões institucionais na mídia
Grau de execução do plano anual de comunicação social elabora-
do a fi m de priorizar questões institucionais a serem divulgadas 
na mídia.
(∑ de ações efetivadas / total de ações previstas) x 100

Atendimento das demandas coletivas decorrentes de audiên-
cias e consultas públicas de caráter geral
Número de soluções alcançadas a partir de demandas coletivas de 
atribuição do MP, apresentadas em audiências/consultas públicas 
de caráter geral. 
(∑ de soluções alcançadas em curto prazo (180 dias) / total de 
demandas coletivas, de atribuição do MP, identifi cadas nas audi-
ências/consultas públicas) x 100.

Ampliação dos canais de atendimento do cidadão
Número de pessoas que fi zeram uso de algum canal de atendi-
mento provido pelo MPPR.
{(N = A+B+C+D) / nº de atendimentos do ano anterior} x 100; 
(N) = Total de pessoas atendidas pelo MPPR;  
(A) = ∑ de pessoas participantes de audiências públicas; 
(B) = ∑ de pessoas atendidas de forma presencial (exceto audiên-
cias públicas);  
(C) = ∑ de pessoas que entraram em contato com o MP via internet; 
(D) = ∑ de pessoas atendidas via telefone (127).
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Implantar unidade do Ministério Público voltada ao atendimento ini-
cial da população, em especialidades típicas de sua atuação, localiza-
da em espaço único e central, com instalações adequadas ao acolhi-
mento do cidadão e com alta capacidade de resposta às demandas. 
O foco central do projeto é aproximar, de forma efetiva, a atuação 
institucional da comunidade para que esta tenha respeitados os 
seus direitos, por meio da obtenção de serviços de responsabilidade 
do MPPR. Inclui estruturação de central de atendimento telefônico, 
atendimento presencial em horários diferenciados e a programação 
de eventos sobre assuntos de interesse geral da população.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES
Construção e implantação de modelo piloto de atuação do Ministério 
Público do Estado do Paraná com fulcro no atendimento direto da po-
pulação e das demandas coletivas, tendo por propósito a efetivação 
da defesa dos direitos fundamentais e a implementação de políticas 
públicas que respondam qualitativa e quantitativamente às necessi-
dades humanas e societárias, prioritariamente junto às comunidades 
de maior vulnerabilidade.  Entende-se por vulnerabilidade a difi cul-
dade ou ausência de acesso a direitos e políticas públicas, com seus 
respectivos serviços. A consolidação do referido modelo, a ser ime-
diatamente implementado, contemplará, em especial, a defi nição da 
estrutura, das atribuições, dos procedimentos de funcionamento, das 
ferramentas de apoio, dos recursos e das parcerias, de modo a orga-
nizar e padronizar a intervenção institucional, inicialmente no foro 
central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 

MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL
Consolidar a atuação efetiva do MPPR nas regiões do Estado com 
indicadores socioeconômicos desfavoráveis, visando a garantia dos 
direitos fundamentais mediante a viabilização do acesso, da im-
plementação e da fi scalização de políticas públicas setoriais e de 
defesa de direitos, com ênfase na esfera extrajudicial. Constituição 
de intervenção regionalizada do MPPR nas três regiões socialmente 
mais vulneráveis no Estado do Paraná (Vale do Ribeira, Região Cen-
tro-Sul, Norte Pioneiro) e que englobam 127 municípios com baixa 
capacidade de gestão e de oferta de bens e serviços à população.

PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
Criar o Plano de Comunicação do Ministério Público do Paraná, 
que embasará a reestruturação da Assessoria de Imprensa e todos 
os trabalhos por ela realizados, a partir de uma visão estratégica 
da comunicação institucional. A consolidação do plano será pre-
cedida de etapas como a busca de parcerias e troca de experiên-
cias, a construção de metodologia de planejamento em comuni-
cação e marketing institucional, o diagnóstico das demandas de 
comunicação do MP pelo público interno e externo, a produção de 
dados comparativos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Otimizar a intervenção processual.

DESCRIÇÃO
Considerar relações de custo-benefício na distribuição de recursos humanos e de 
infraestrutura, voltados à atuação processual, especialmente (mas não apenas) 
na área cível.

INDICADOR
Proatividade na intervenção no Cível como custos legis
Intervenções qualifi cadas que geraram encaminhamentos para 
setores especializados.
(∑ de encaminhamentos do cível para setores especializados / to-
tal de intervenções qualifi cadas) x 100

Cível

ÁREA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais.

DESCRIÇÃO
Estreitar relações com os poderes constituídos, instituições (públicas e privadas), 
organizações e movimentos sociais, de forma a aprimorar a atuação institucional.

INDICADOR
Efetividade das alianças formalizadas
Termos de cooperação e alianças em efetiva execução.
(∑ de termos de cooperação e alianças efetivas em execução / total 
de termos de cooperação e alianças vigentes) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância institucional 
e social.

DESCRIÇÃO
Contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração normativa, no Legislativo e no 
Executivo, em matérias de relevância institucional e social.  

INDICADORES
Encaminhamentos formais ao Legislativo e Executivo
Cômputo dos encaminhamentos de sugestões formais enviadas ao 
Legislativo ou ao Executivo no âmbito federal, estadual e municipal.
(∑ de encaminhamentos de sugestões formais no âmbito legisla-
tivo e normativo)

Acatamentos pelo Legislativo e Executivo
Cômputo das sugestões normativas acatadas pelo Legislativo e 
Executivo no âmbito federal, estadual e municipal, em matéria de 
relevância institucional ou social.
(∑ de sugestões acatadas pelo Legislativo e Executivo / encami-
nhamentos formais ao Legislativo e Executivo) x 100

INTERAÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO
Estreitar laços com o Poder Legislativo estadual e federal (este 
sobretudo por seus representantes do Estado do Paraná), seja 
conhecendo melhor a dinâmica do processo legislativo, seja con-
tribuindo com este, encaminhando sugestões de lege ferenda ou 
avaliações técnicas em relação a projetos de lei em andamento, 
ou mesmo participação da discussão conjunta de grandes temas 
de interesse nacional.  Entre as ações do projeto, está prevista a 
realização de dois seminários conjuntos entre Ministério Público 
e representantes do Legislativo estadual e federal, de forma a 
criar oportunidades para mais efi caz colaboração no processo 
legislativo.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aperfeiçoar continuamente a qualifi cação de membros e servidores.

DESCRIÇÃO
Promover aperfeiçoamento e qualifi cação contínuos de membros e servidores do 
MPPR, buscando excelência na atuação funcional.

INDICADOR
Capacitação de membros, servidores e estagiários
Grau de execução do plano anual de capacitação e orientação 
para membros, servidores e estagiários do MPPR, inclusive os 
treinamentos em caráter geral de desenvolvimento gerencial.
(∑ das horas de treinamento de membros e servidores realiza-
das / total de horas previstas no plano anual) x 100  

PLANO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E 
SERVIDORES
Elaborar o Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento Funcio-
nal para o biênio 2011/2012, que visa o desenvolvimento e 
implementação efetiva de linhas de ações que qualifi quem 
membros e servidores para o exercício da função de agentes 
na formulação e execução dos objetivos e metas desta Insti-
tuição. Para a realização dos Programas Anuais de Capacita-
ção, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF 
- necessita de recursos humanos, de infraestrutura física ade-
quada, como salas de aula e laboratório de informática, bem 
como disponibilização de sistema de informação para gestão 
dos treinamentos, tanto na modalidade presencial quanto na 
modalidade a distância.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
no MPPR.

DESCRIÇÃO
Implementar políticas de gestão de pessoas com foco na integração multissetorial, 
avaliação de desempenho, relacionamento interpessoal e motivação interna.

INDICADOR
Qualidade na gestão de recursos humanos
Índice de implementação de boas práticas na gestão de recursos 
humanos. A defi nição de “boas práticas” há de ser fruto de esforço 
concentrado de profi ssionalização da gestão de recursos humanos.
(∑ das boas práticas realizadas / total de boas práticas necessá-
rias) x 100

BOAS PRÁTICAS EM RH
Identifi car, selecionar, difundir e implementar no âmbito do MP 
modernas técnicas e práticas de gestão de recursos humanos para 
a melhoria do desempenho institucional, em áreas ou subsiste-
mas de RH como seleção, aplicação, remuneração e benefícios, 
desenvolvimento, manutenção e monitoramento.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores.

DESCRIÇÃO
Fortalecer integração entre Procuradores, Promotores e Servidores, de modo que 
assegure o espírito da coesão interna frente a valores, propósitos comuns e objeti-
vos estratégicos da instituição, proporcionando um bom ambiente de trabalho.

INDICADORES
Clima Organizacional
Índice de satisfação de membros e servidores com a interação 
entre Procuradores, Promotores e Servidores.
(∑ respostas positivas a respeito do clima / total de perguntas) x 100

DIAGNÓSTICO DO CLIMA ORGANIZACIONAL
Desenvolver projeto de pesquisa de clima organizacional, entre 
membros e servidores da Instituição, com o objetivo de mensurar 
os níveis de satisfação dos mesmos com as políticas, as práticas e 
os recursos organizacionais. Apresentação de relatório com as prin-
cipais conclusões e propostas de encaminhamentos necessários.

Ações Integradas Multissetoriais
Cômputo dos projetos integrados com articulação entre as diver-
sas áreas especializadas.
(∑ de projetos integrados nas áreas especializadas)

REESTRUTURAÇÃO DO 2º GRAU
Reestruturar os órgãos de execução do 2° Grau tornando-os com-
patíveis com o planejamento institucional do Ministério Público, 
fortalecendo a interação com o primeiro grau, provendo maior es-
pecialização e criando estruturas adequadas à defesa da ordem 
jurídica e cidadania, garantindo a celeridade e a efi cácia na atu-
ação judicial.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar os processos de comunicação interna.

DESCRIÇÃO
Disseminar orientações técnicas, normas internas e informações de interesse ins-
titucional entre os integrantes do MPPR, de forma ágil, objetiva e homogênea.

INDICADOR
Efi ciência na comunicação interna
Índice de satisfação de membros e servidores quanto à efi ciência 
dos processos de comunicação interna.
(∑ respostas positivas a respeito da comunicação interna / total de 
perguntas voltadas ao tema) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar adequados recursos de Tecnologia da Informação.

DESCRIÇÃO
Aprimorar uso de tecnologia de informação e comunicação de dados, desenvol-
vendo soluções inovadoras, de maneira que garanta a integração e disponibilida-
de de informações como suporte à gestão estratégica.

INDICADORES
Acordo de Nível de Serviço em Tecnologia da Informação
Índice de desempenho da área de Tecnologia da Informação conforme 
acordos de nível de serviço SLA (Service Level Agreement) estabelecidos. 
(∑ de respostas satisfatórias / total de atendimentos efetuados) x 100

DATACENTER
Dotar o MPPR de estrutura computacional centralizada e própria, 
com condições de atender plenamente os requisitos de processa-
mento e armazenamento previstos para o próximo quinquênio. A 
solução deve dispor de alta disponibilidade e de soluções de redun-
dância de rede lógica e elétrica, de forma a minimizar a indisponi-
bilidade de sistemas e demais recursos computacionais.

Informatização dos processos de trabalho
Número de macroprocessos de trabalho que são suportados por 
sistemas de informação, garantindo a disponibilidade de informa-
ções operacionais, táticas e estratégicas para o MPPR.
(∑ dos macroprocessos de trabalho suportados por Tecnologia da In-
formação / macroprocessos planejados para informatização) x 100

REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Dotar o MPPR de estrutura de rede unifi cada, com banda sufi ciente 
para atender as demandas de tráfego de dados e voz originadas  
nos órgãos e unidades administrativas.

SISTEMA PRO-MP - GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
O sistema PRO-MP pretende atender à demanda de automatização 
e geração de informações operacionais e gerenciais relativas à ati-
vidade técnico-jurídica do MPPR. Será um sistema corporativo, uti-
lizado por todas as unidades geradoras e consumidoras de peças, 
unifi cando as informações em banco de dados.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Dotar o MPPR com ferramenta atualizada para gestão administra-
tiva, em substituição ao sistema JURAI. 

Informática
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas.

DESCRIÇÃO
Dotar as Promotorias de Justiça e unidades administrativas do MPPR de plenas con-
dições de funcionamento, consideradas as instalações físicas, equipamentos, mó-
veis e materiais de expediente, visando garantir a integração funcional e a homoge-
neidade do suporte operacional como fator facilitador da ação institucional.

INDICADORES
Adequação da infraestrutura física das Promotorias e Unida-
des Administrativas
Número de Promotorias e Unidades Administrativas dotadas de 
instalações físicas, equipamentos, móveis e materiais de expe-
diente considerados adequados.
(∑ promotorias e unidades administrativas condignas adequadas / 
total promotorias e unidades administrativas) x 100

INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS.
Proporcionar às Promotorias e Unidades Administrativas instala-
ções físicas adequadas às atividades desempenhadas. Buscar iso-
nomia de espaços físicos e instalações entre todas as unidades do 
Ministério Público. Criar uma identidade visual para as edifi cações 
e unidades do Ministério Público. 

Criação do padrão de infraestrutura física das Promotorias e 
Unidades Administrativas 
Número de padrões de infraestrutura  física  desenvolvidos para 
Promotorias e Unidades Administrativas.

Satisfação com a infraestrutura física das Promotorias e Uni-
dades Administrativas
Índice de satisfação com a infraestrutura física das Promotorias e 
Unidades administrativas dotadas de instalações físicas, equipa-
mentos, móveis e materiais de expediente considerados adequados.
(∑ respostas positivas a respeito da estrutura / total de perguntas 
voltadas ao tema) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gerir recursos fi nanceiros de forma efi ciente.

DESCRIÇÃO
Implementar gestão fi nanceira ágil e competente, por meio da otimização de cus-
tos operacionais e do aperfeiçoamento de planos de investimento.

INDICADORES

Execução do orçamento 
Execução do orçamento anual do MPPR, pelo cotejo entre o plane-
jado e o executado.
(∑ das despesas realizadas / total das despesas previstas no orça-
mento) x 100

SISTEMA DE CUSTOS
Implantar uma sistemática de gestão de custos, objetivando o for-
necimento de informações estratégicas de gastos, segmentados por 
unidades de custos. O sistema deverá permitir que todos os custos 
do Ministério Público sejam alocados em unidades de custeio que 
apresentem signifi cação estratégica para avaliação de atividades 
e desempenho. Tem por fi nalidade dar subsídios à Administração 
para gerir de forma mais efi ciente os recursos fi nanceiros e, por que 
não dizer, os demais recursos materiais e humanos no desempe-
nho de suas atividades institucionais.

Precisão das previsões orçamentárias e fi nanceiras
Despesas com bens e serviços não previstas no orçamento.
(∑ das despesas com bens e serviços não previstas no orçamento / 
total de execução orçamentária) x 100
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar política de captação de recursos fi nanceiros.

DESCRIÇÃO
Desenvolver ações voltadas à mobilização de recursos fi nanceiros extraorçamen-
tários, de modo a incrementar a capacidade de investimento da Instituição em 
áreas consideradas prioritárias.

INDICADOR
Volume de recursos captados junto a fontes extraorçamentárias
Volume de recursos extraorçamentários captados junto à institui-
ções públicas e privadas no Brasil ou exterior.
(∑ dos valores fi nanceiros captados junto a fontes extraorçamen-
tárias)

METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Desenvolver metodologia para a captação de recursos extraorça-
mentários para projetos do Ministério Público do Paraná - MPPR. 
Abrange tanto recursos fi nanceiros quanto os demais recursos 
necessários na execução das atividades-meio ou fi nalísticas do 
MPPR.      
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No BSC, o mapa estratégico descreve claramente em cada caixa a estraté-
gia através de objetivos vinculados a uma das quatro perspectivas. Cada 
objetivo comporta em média de um a três indicadores, com metas estipu-
ladas para cada um deles e planos contendo as iniciativas ou projetos.

A organização orientada para a estratégia, essência do BSC, pressupõe o 
alinhamento entre objetivos, metas e planos com foco de toda a insti-
tuição no alcance da estratégia. Por sua vez, o processo de planejamen-
to permite aprimorar as decisões com foco nas estratégias.

O aspecto mais inovador do BSC é a incorporação do aprendizado es-
tratégico, pela facilidade de receber feedback sobre estratégia e testar a 
hipótese em que se baseia. A estratégia planejada, embora tenha sido 
iniciada com as melhores intenções e conhecimento, pode deixar de ser 
adequada. Na era da informação, as constantes transformações podem 
exigir novas estratégias para aproveitar oportunidades ou responder a 
ameaças não previstas na formulação inicial.

Para acompanhamento da evolução da estratégia foi instituído o Co-
mitê de Gestão Estratégica - CGE, em cujas reuniões são analisados os 
projetos e os indicadores, verificando-se o cumprimento das metas e, 
por conseguinte, a execução do planejamento, identificando as necessi-
dades de abordagem face aos novos acontecimentos.

O Comitê atua de maneira integrada com a Subprocuradoria-Geral de 
Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional - SUBPLAN - na 
implantação e gestão do planejamento, no gerenciamento de projetos 
e no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de gestão. O Comitê 
avalia permanentemente a oportunidade e conveniência da adoção de 
projetos e ações necessárias à execução da estratégia.

7 – Monitoramento da execução da estratégia

ÁREA

ÁREA
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Interfaces do sistema de Acompanhamento da Gestão Estratégica.
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O planejamento institucional, além da perspectiva estratégica, desdo-
bra-se em planejamento setorial e planejamento regional. 

8 – Desdobramento do Planejamento Estratégico

8.1 - Planejamento setorial

Entende-se por planejamento setorial o conjunto de atividades programadas 
pelo órgão ou unidade administrativa do Ministério Público do Estado do 
Paraná, a ser executado durante cada exercício, representado por projetos e 
atividades funcionais, contemplando desdobramentos do plano estratégico.

O planejamento setorial terá por escopo aspectos relacionados à ativi-
dade final do Ministério Público e às suas atividades instrumentais, 
de natureza técnica, de suporte administrativo ou operacional. 

8.2 - Planejamento regional

Entende-se por planejamento regional o conjunto de atividades pro-
gramadas para órgão ou unidade administrativa do Ministério Público 
do Estado do Paraná, localizada em determinada base físico-territorial, 
a ser executado durante cada exercício, de maneira que harmonize o 
planejamento institucional com as especificidades próprias de uma das 
regiões do Estado, assim definidas em ato interno próprio.

8.3 - Coordenações regionais de planejamento

Em cada uma das regiões, haverá um coordenador de planejamento 
regional, que envidará esforços, junto aos demais membros e servidores 
lotados na região, para a elaboração e apresentação de plano regio-
nal que congregue diretrizes e metas consensualmente definidas como 
prioritárias e cuja execução possa decorrer de empenho integrado.
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RESOLUÇÃO Nº 0997
Aprova o Plano Estratégico 2010-2018 e estabelece 
diretrizes funcionais e conceituais para o monitora-
mento da execução do planejamento institucional, 
nas dimensões estratégica, setorial e regional.

9 – Resolução nº 997/10   

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas em lei, resolve estabelecer diretrizes 
funcionais e conceituais para o monitoramento da execução do planeja-
mento institucional, nos seguintes termos:

I – DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SEUS DESDOBRAMENTOS
Art. 1º. O planejamento institucional, centrado na perspectiva estraté-
gica, desdobra-se em planejamento setorial e planejamento regional.
Art. 2º. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planeja-
mento Institucional – SUBPLAN – órgão central de planejamento insti-
tuído pela Lei Complementar Estadual nº 122, de 28 de julho de 2008, 
com campo de atuação detalhado na Resolução PGJ nº 2372, de 24 de 
novembro de 2008, é o principal coordenador técnico e supervisor das 
atividades de planejamento institucional e suas implicações em termos 
de gestão administrativa.
Art. 3º. Na coordenação do planejamento institucional, a SUBPLAN con-
tará com a colaboração do Comitê de Gestão Estratégica – CGE e dos 
órgãos e unidades administrativas listados no artigo 19, os quais passa-
rão a incorporar as funções de planejamento em seu rol de atribuições, 
observadas as diretrizes e orientações emanadas da SUBPLAN.
Parágrafo único. Cada coordenação de planejamento setorial deve con-
tribuir para o planejamento estratégico com metas específicas, passíveis 
de mensuração.
Art. 4º. Consoante artigo 75, II da Lei Complementar Estadual nº 85, 
de 17 de dezembro de 1999, os Centros de Apoio Operacional deverão 
colaborar com a SUBPLAN e o CGE na supervisão, coordenação, assesso-
ramento e execução do planejamento institucional.
Art. 5º. Na elaboração e nos ajustes dos planos institucionais, deverão 
ser considerados encaminhamentos provenientes dos Grupos de Estudos 
Regionais, da sociedade civil, explicitados em audiências ou consultas 
públicas, informações estatísticas, resultados de pesquisas de opinião 
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pública, pesquisas acadêmicas, bem como os dados coligidos no “Banco 
de Idéias”.
Parágrafo único. O “Banco de Idéias” é um canal de integração, disponível 
em página eletrônica a ser mantida pela SUBPLAN para que membros, 
servidores e população em geral possam sugerir atividades e projetos 
suscetíveis de contribuir para o concreto aperfeiçoamento da missão 
constitucional do Ministério Público.
Art. 6º. Ao dar entrada, na Procuradoria-Geral de Justiça, planos institu-
cionais e propostas isoladas de projetos, convênios e parcerias para apro-
vação, serão colhidas manifestações prévias da Subprocuradoria-Geral de 
Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional – SUBPLAN – e da Sub-
procuradoria- Geral de Justiça para Assuntos Administrativos – SUBADM.
Parágrafo único. Quando se reputar necessário, deverão ser também co-
lhidas as manifestações do Centro de Apoio Operacional com afinidade 
temática e da Assessoria Jurídica para assuntos administrativos.

II – DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Art. 7º. O planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do 
Paraná rege-se pelos princípios da participação, coordenação, integração 
e continuidade.
Art. 8º. O Plano Estratégico 2010-2018 para o Ministério Público do 
Estado do Paraná – Anexo II desta Resolução – elaborado com ampla 
participação de membros e servidores, sob supervisão da SUBPLAN e as-
sessoramento técnico de consultoria especializada, consolida a política 
de desenvolvimento institucional de médio e longo prazo, nos termos 
preconizados na Resolução nº 25, de 03 de dezembro de 2007, do Conse-
lho Nacional do Ministério Público, no Decreto Presidencial nº 2829, de 
29 de outubro de 1998, e no Acórdão nº 1603, de 13 de agosto de 2008, 
do Tribunal de Contas da União.
Art. 9º. O plano estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná, 
para o período 2010-2018, construído com base na metodologia BSC (ba-
lanced scorecard), de Kaplan e Norton, contempla os seguintes objetivos 
institucionais:
I - Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
II - Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas 
ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica;
III - Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democráti-
co e a implementação de políticas constitucionais;
IV - Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de 
controle da atividade policial;
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V - Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente;
VI - Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis;
VII - Defender o patrimônio público;
VIII - Ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos;
IX - Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial;
X - Ampliar a regionalização da ação institucional;
XI - Otimizar a intervenção processual;
XII - Aprimorar estrutura organizacional, registro e a gestão de processos 
de trabalho;
XIII - Intensificar a interação com a sociedade;
XIV - Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e
organizações sociais;
XV - Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social;
XVI - Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores;
XVII - Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de re-
cursos humanos;
XVIII - Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, 
Promotores e Servidores;
XIX - Aprimorar os processos de comunicação interna;
XX - Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação;
XXI - Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução 
e unidades administrativas;
XXII - Gerir recursos financeiros de forma eficiente;
XXIII - Aprimorar política de captação de recursos financeiros.
Art. 10. Além dos objetivos institucionais descritos no artigo anterior, o 
plano estratégico 2010-2018, do Ministério Público do Estado do Paraná, é 
também estruturado em indicadores, metas e projetos, os quais serão objeto 
de permanente monitoramento pela SUBPLAN, que fornecerá os subsídios 
técnicos necessários para a atuação do Comitê de Gestão Estratégica (CGE).
Art. 11. O Comitê de Gestão Estratégica tem por atribuições:
I - monitorar o processo de gestão estratégica, tendo por base seus princi-
pais elementos analíticos (objetivos, indicadores, metas, projetos e ações 
estratégicas);
II - emitir orientações e recomendações, aos diversos setores do Minis-
tério Público do Estado do Paraná, para garantia do eficaz e harmônico 
desenvolvimento do plano estratégico;
III - deliberar sobre aspectos relacionados ao cronograma e metodologia 
de execução dos projetos e ações estratégicas;
IV - propor, aprovar ou autorizar ajustes em indicadores e metas estra-
tégicas;
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V - propor, aprovar ou autorizar alterações, substituições ou encerramen-
to de projetos e ações estratégicas;
VI - aprovar e priorizar, em bases metodológicas predominantemente ob-
jetivas, a execução de novos projetos e ações estratégicas;
VII - aprovar revisões do plano estratégico, a cada quatro anos.
Art. 12. O Comitê de Gestão Estratégica terá a seguinte composição:
I - Procurador-Geral de Justiça, que presidirá o Comitê, sendo substituí-
do em sua ausência pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos; (Redação alterada pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro 
de 2011)
II - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Insti-
tucional, que exercerá a Coordenação técnica e administrativa do Comitê; 
(Redação alterada pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
III - Representante indicado pelo Colégio dos Procuradores de Justiça;
IV - Representante indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público; 
(Inciso incluído pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
V - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos; (Renumerado 
pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
VI - Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos;
(Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
VII - Corregedor-Geral, sendo substituído, em sua ausência, pelo 
Subcorregedor-Geral de Justiça; (Redação alterada pela Resolução 
nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
VIII - Ouvidor-Geral; (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de 
janeiro de 2011)
IX - Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;
(Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
X - Diretor-Secretário da Procuradoria-Geral de Justiça; (Inciso incluído 
pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
XI - Membro do Ministério Público indicado pela Associação Paranaense 
do Ministério Público; (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de 
janeiro de 2011)
XII - Servidor indicado pela Associação dos Servidores do Ministério Públi-
co do Paraná. (Renumerado pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro 
de 2011)
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atribuições, o Comitê con-
tará com o suporte técnico e administrativo da SUBPLAN. (Redação altera-
da pela Resolução nº 14/2011, de 06 de janeiro de 2011)
Art. 13. O Comitê de Gestão Estratégica (CGE) elaborará seu regimento 
interno, observadas as disposições da presente Resolução.
Art. 14. Os Coordenadores de Planejamento das unidades e setores lista-
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dos no artigo 21 e os Gerentes de Projetos deverão manter permanente 
registro e controle dos indicadores, metas e projetos estratégicos sob sua 
responsabilidade, fornecendo à SUBPLAN e ao CGE, sempre que solicita-
dos, informações e pareceres sobre a situação dos referidos itens.
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e acompa-
nhamento do plano estratégico, valendo-se preferencialmente de siste-
ma informatizado de gerenciamento, a ser compartilhado com os Coor-
denadores de Planejamento e Gerentes de Projetos.
Art. 15. A SUBPLAN apresentará ao Comitê de Gestão Estratégica, em sua 
primeira reunião do ano, relatório circunstanciado da execução do planeja-
mento estratégico, inclusive em seu desdobramento setorial e regional.
Parágrafo único. O relatório apresentado pela SUBPLAN e a ata da reu-
nião do Comitê de Gestão Estratégica serão encaminhados ao Colégio de 
Procuradores de Justiça, para aprovação e, oportunamente, à Assembleia 
Legislativa do Estado, para conhecimento.
Art. 16. O plano estratégico será revisto de quatro em quatro anos, com 
aprovação do Colégio de Procuradores.

III – DO PLANEJAMENTO SETORIAL
Art. 17. Entende-se por planejamento setorial o conjunto de atividades 
programadas para órgão ou unidade administrativa do Ministério Públi-
co do Estado do Paraná a ser executado durante cada exercício, represen-
tado por projetos e atividades funcionais, contemplando desdobramen-
tos do plano estratégico.
Art. 18. O plano setorial terá por escopo aspectos diretamente relaciona-
dos à atividade final do Ministério Público e às atividades instrumentais, de 
natureza técnica, de suporte administrativo ou operacional.
Parágrafo único. O plano de ação contemplará, além das necessárias in-
formações sobre a operacionalização dos projetos e ações estratégicas 
vinculados à unidade administrativa ou setor especializado, outros pro-
jetos e atividades funcionais considerados relevantes para a execução 
global da estratégia.
Art. 19. Deverão apresentar planos setoriais de ação os seguintes órgãos 
e unidades administrativas:
I - Assessoria de Imprensa;
II - Assessoria de Segurança Institucional;
III - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;
IV - Centros de Apoio Operacional;
V - Cerimonial;
VI - Corregedoria-Geral do Ministério Público;
VII - Núcleo de Pesquisa e Informação;
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VIII - Ouvidoria do Ministério Público;
IX - Procuradorias de Justiça;
X - Promotorias de Justiça;
XI - Secretaria da Procuradoria-Geral;
XII - Secretaria do Conselho Superior;
XIII - Subprocuradorias-Gerais de Justiça.
§ 1º. Nas Comarcas, unidades administrativas ou setores especializados 
onde atue mais de um Promotor, faculta-se, quando houver acordo, a 
apresentação, pelo respectivo Coordenador Administrativo, de plano se-
torial conjunto.
§ 2º. Os planos setoriais das Subprocuradorias-Gerais de Justiça abran-
gerão o planejamento de suas unidades de assessoramento interno, de 
nível departamental e subdepartamental.
§ 3º. Também deverão apresentar planos setoriais de ação os órgãos e 
unidades administrativas que venham a ser criadas em data posterior à 
presente Resolução. (Parágrafo incluído pela Resolução nº 14/2011, de 
06 de janeiro de 2011)
Art. 20. A SUBPLAN apresentará, anualmente, as orientações gerais para 
a formulação dos planos setoriais de ação e se encarregará de sua con-
solidação e análise técnico-metodológica, velando por sua harmônica 
integração com o planejamento estratégico.
Art. 21. Os Coordenadores de Planejamento das unidades referidas no 
artigo 19 deverão manter permanente registro e controle dos projetos 
e atividades funcionais incluídas no plano de ação sob sua responsa-
bilidade, fornecendo à SUBPLAN, sempre que solicitados, informações e 
pareceres sobre a situação dos referidos itens.
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e acompa-
nhamento dos planos setoriais de ação e seus desdobramentos, valendo-
se, preferencialmente, de sistema informatizado de gerenciamento, a ser 
compartilhado pelos referidos Coordenadores de Planejamento e Geren-
tes de Projetos.
Art. 22. Os Coordenadores de Planejamento e Gerentes de Projetos de-
verão realizar, com regularidade, reuniões de análise operacional, para 
avaliação dos andamentos dos projetos e atividades funcionais, sob sua 
responsabilidade, incluídos no plano setorial de ação.
Art. 23. Na elaboração de seu planejamento setorial, as unidades adminis-
trativas referidas no artigo 19 deverão observar o disposto no artigo 5º.

IV – DO PLANEJAMENTO REGIONAL
Art. 24. Entende-se por planejamento regional o conjunto de ativida-
des programadas pelo órgão ou unidade administrativa do Ministério 
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Público do Estado do Paraná, localizadas em determinada base físico-
territorial, a ser executado durante cada exercício, de forma a harmonizar 
o planejamento institucional com as especificidades próprias de uma das 
microrregiões do Estado do Paraná.
§ 1º. No planejamento regional de atividades funcionais especializadas, 
de cunho instrumental ou finalístico, deverá ser utilizada, tanto quanto 
possível, a distribuição do Estado em microrregiões e mesorregiões, defi-
nida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e corrobo-
rada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
– IPARDES, conforme Anexo I deste documento.
§ 2º. No planejamento regional das atividades funcionais em matéria 
ambiental, as microrregiões do Estado poderão ser agrupadas em ma-
crobacias hidrográficas.
Art. 25. Um plano de ação regional pode constituir-se de diretrizes e me-
tas regionais prioritárias, de desdobramentos de diretrizes e metas esta-
duais, que potencializem a execução dos planos setoriais de ação, ou de 
projetos regionais específicos, hipótese em que será executado segundo 
metodologia própria de gestão de projetos, com suporte da SUBPLAN.
Art. 26. Salvo designação específica, o Coordenador de Planejamento 
Regional será o Promotor ou Coordenador Administrativo da Comarca 
sede da microrregião, que envidará esforços, junto aos demais membros 
e servidores lotados na microrregião, para a elaboração e apresentação 
de plano regional que congregue diretrizes e metas consensualmente de-
finidas como prioritárias e cuja execução possa decorrer de um esforço 
integrado.
§ 1º. Em Curitiba, a Coordenação de Planejamento Regional ficará a car-
go do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.
§ 2º. Para fins de Planejamento Regional, a microrregião de Floraí fica vin-
culada à Coordenação Regional de Planejamento da Comarca de Maringá.
Art. 27. O Coordenador de Planejamento Regional deverá manter per-
manente registro e controle das diretrizes e alcance das metas sob sua 
responsabilidade, fornecendo à SUBPLAN, sempre que solicitado, infor-
mações e pareceres sobre o status da execução do plano.
Parágrafo único. A SUBPLAN promoverá o registro, publicidade e acompa-
nhamento dos planos regionais de ação e seus desdobramentos, valendo-
se, preferencialmente, de sistema informatizado de gerenciamento, a ser 
compartilhado pelo Coordenador do plano de ação regional.
Art. 28. Na elaboração de seu plano de ação regional, deverá ser obser-
vado, no que for compatível, o disposto no artigo 5º.
Art. 29. Caberá aos Centros de Apoio Operacional, em sua área de espe-
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cialização, a supervisão e suporte técnicos na implementação dos planos 
regionais de ação, aprovados pelo Procurador Geral de Justiça.

V – DOS ELEMENTOS CONCEITUAIS DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Art. 30. Serão considerados, no planejamento institucional do MPPR os 
seguintes elementos conceituais:
Atividades funcionais: atividades incorporadas aos processos de traba-
lho dos órgãos e unidades administrativas, que eventualmente poderão 
instrumentalizar o alcance dos objetivos do planejamento institucional;
Indicadores: unidades de mensuração dos resultados e esforços institu-
cionais para o alcance dos objetivos;
Mapa estratégico: representação gráfica dos objetivos estratégicos, or-
ganizados por temas e perspectivas;
Metas: comprometimentos parciais e progressivos em relação a determi-
nado indicador;
Diretrizes: orientações e recomendações gerais para o alcance de deter-
minado objetivo ou meta;
Objetivos: horizontes fundamentais e prioritários de ação institucional;
Plano estratégico: documento que consolida a política de desenvolvi-
mento institucional de médio e longo prazo, contemplando objetivos, 
indicadores, metas, projetos e ações estratégicos;
Plano regional de ação: documento anual, construído coletivamente 
pelas unidades administrativas agrupadas numa determinada microrre-
gião do Estado, fundado em diretrizes e metas regionais prioritárias ou 
desdobramentos de diretrizes e metas estaduais, destinado a harmonizar 
o planejamento estratégico com especificidades próprias e prementes da 
microrregião;
Plano setorial de ação: documento específico de determinada unida-
de administrativa ou setor especializado, constituído de um conjunto de 
projetos e atividades funcionais a serem desenvolvidos no prazo de um 
ano, contemplando desdobramentos do plano estratégico;
Projetos: conjuntos estruturados de ações que objetivam alcançar um 
resultado inovador, com prazo delimitado, responsabilidade de execução 
definida, de grande especificidade, compatível com o planejamento ins-
titucional;
Art. 31. Serão considerados, na referência à natureza da colaboração em 
equipes de planejamento e gestão, os seguintes elementos conceituais:
I - Coordenador de planejamento: responsável pelas ações de planeja-
mento em uma das unidades listadas no artigo 19;
II - Gerente: responsável pela gestão e condução técnico-metodológica, 
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projeto ou ação estratégica, e seu principal interlocutor e relator perante 
os demais órgãos de planejamento;
III - Membro de equipe: encarregado por tarefas executivas relacionadas 
de um dado projeto ou ação;
IV - Patrocinador: principal responsável pela viabilidade político-admi-
nistrativa dos projetos e ações.
Parágrafo único. Os Coordenadores de Planejamento, sob orientação da 
SUBPLAN, empreenderão o acompanhamento e análise preliminar de in-
dicadores e metas específicas.

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32. A SUBPLAN poderá levar à consideração do Comitê de Gestão 
Estratégica as relevantes sugestões e encaminhamentos, registradas nos 
canais referidos no artigo 5º supra, que já não estejam associadas, ainda 
que com execução diferida, aos planos institucionais já em vigor.
Art. 33. A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planeja-
mento Institucional, com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional e cooperação com outros órgãos e instituições, públicas e pri-
vadas, promoverá ações de capacitação técnica e de sensibilização acerca 
de planejamento, gestão estratégica, desenvolvimento organizacional, 
gestão de pessoas, de processos, de projetos e de informações.
Art. 34. A Assessoria de Imprensa poderá, em conjunto com a SUBPLAN, 
desenvolver e implementar, com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, 
múltiplas ações para eficaz comunicação da estratégia e difusão de sua 
implementação.
Art. 35. Os Coordenadores de Planejamento das unidades e setores lista-
dos no artigo 19 e os Gerentes de Projetos poderão designar Servidor para 
as funções de “Auxiliar de Planejamento Setorial”, o qual, sem prejuízo de 
suas atribuições regulares, será responsável pelo apoio operacional às 
atividades de planejamento.
Art. 36. Ao menos uma vez por ano, em data próxima a 14 de dezembro, 
Dia Nacional do Ministério Público, a SUBPLAN, Procuradorias e Promoto-
rias de Justiça e Centros de Apoio Operacional deverão intensificar ações, 
preferencialmente sob a modalidade de audiências ou consultas públicas, 
no sentido de fomentar a colaboração da sociedade civil no fornecimento 
de subsídios relevantes para as ações de planejamento institucional.
Art. 37. A SUBPLAN apresentará, anualmente, as orientações gerais para 
a formulação do plano regional de ação e se encarregará da consolida-
ção e análise técnico-metodológica dos planos de ação, velando por sua 
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harmônica integração ao planejamento estratégico.
Art. 38. A SUBPLAN fixará o cronograma de apresentação dos planos se-
toriais e regionais de ação, de forma a compatibilizar o planejamento 
institucional à programação orçamentária e financeira do Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná.
Art. 39. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamen-
to Institucional, detalhará, em portarias específicas, cronogramas, for-
mas e procedimentos relacionados à execução da presente Resolução.
Art. 40. O Procurador-Geral de Justiça apresentará, até trinta dias após a 
posse, o Plano Bianual de atividades do Ministério Público e dará publi-
cidade das prioridades institucionais (artigo 19, III da Lei Complementar 
Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999).
Art. 41. O Procurador-Geral de Justiça submeterá ao Colégio de Procu-
radores o plano anual de atuação do Ministério Público, contendo dire-
trizes, objetivos e metas prioritárias (artigo 19, XL da Lei Complementar 
Estadual nº 85, de 17 de dezembro de 1999).
Art. 42. Na elaboração e execução do Plano Plurianual, as ações finalís-
ticas do Ministério Público do Estado do Paraná deverão estar atreladas 
a seu Plano Estratégico (artigo 1º do Decreto Presidencial nº 2829, de 29 
de outubro de 1998).
Parágrafo único. Entende-se por ação finalística aquela que proporciona 
bem ou serviço para atendimento direto a demandas da sociedade, com-
patível com as atribuições constitucionais do Ministério Público.
Art. 43. As Leis de Diretrizes Orçamentárias conterão, para o exercício 
a que se referem e dentre os programas do Plano Plurianual, as priori-
dades que deverão ser contempladas na Lei Orçamentária Anual corres-
pondente (artigo 10 do Decreto Presidencial nº 2829, de 29 de outubro 
de 1998).

Curitiba, 27 de abril de 2010.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça
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1 – Fundamentos do gerenciamento de projetos                  

1.1 - O que é projeto

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar algo único 
e exclusivo. 

Constitui-se no conjunto de ações inter-relacionadas, com prazo de execu-
ção definido (início, meio e fim), recursos e objetivos claramente previstos, 
que visa o desenvolvimento de um novo produto ou serviço ou a melhoria 
dos processos de trabalho. Os projetos podem se iniciar a partir de deman-
das de um setor específico ou do aproveitamento de oportunidades.

1.1.1 - Características

Os projetos caracterizam-se pela temporariedade, singularidade e pro-
gressividade.

São temporários, pois apresentam início e fim definidos. Como envol-
vem a mobilização de recursos, o prazo de duração deve ser predetermi-
nado para se ter a exata noção de tempo, custo e recursos humanos a 
serem expendidos na sua execução e geração dos resultados. Quanto ao 
prazo, classificam-se em: de curta ou de longa duração.

É importante ressaltar que a temporariedade dos projetos não implica 
na temporariedade dos produtos, serviços ou resultados. Geralmente, 
eles são duradouros, como a construção de um prédio.

Todo projeto cria um produto definido e novo. Dessa forma, ele é conside-
rado único, pois, por mais que os produtos possam ser similares, apresen-
tará peculiaridades que o torna exclusivo com relação a outros.
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1.1.2 - Ciclo de vida do projeto

Para que se tenha melhor controle e se crie interdependência entre as ati-
vidades, os projetos devem ser divididos em algumas fases, constituindo 
o chamado ciclo de vida do projeto, que define quais técnicas de trabalho 
serão utilizadas em cada fase e quais pessoas estarão envolvidas nela. 

Cada fase do projeto é caracterizada pela conclusão de um ou mais 
“marcos”. O marco é resultado de trabalhos que podem ser verificados 

Outra característica é a elaboração progressiva, possibilitando o seu desen-
volvimento em etapas. Na iniciação, tem-se uma noção geral do projeto. À 
medida que são aplicadas técnicas de gerenciamento, seguindo uma meto-
dologia própria, tem-se maior conhecimento e detalhamento do projeto.

PROJETO

PROGRESSIVO

TEMPORÁRIO ÚNICO

Todo projeto tem
 início e fim

Produto ou serviço 
gerado é exclusivo

As características de um projeto são 
mais detalhadas à medida que é maior 
o entendimento do produto ou serviço

Fig 1 - Características de um projeto 
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e medidos, por exemplo, um estudo de viabilidade ou a elaboração de 
um protótipo. A conclusão de uma fase do projeto é caracterizada pela 
revisão dos trabalhos e dos padrões de desempenho, determina se o 
projeto terá continuidade, detecta e corrige os desvios. 

PROJETO ATIVIDADE 
FUNCIONAL

Temporário

Original

Resultado incerto

Foco na integração

Permanente

Repetitiva

Resultado previsível

Foco na disciplina

Fig 2 - Projetos x Atividades Funcionais 

1.1.3 - Diferenciação entre projeto e atividade funcional

Tanto os projetos quanto as atividades funcionais são realizados por 
uma instituição/unidade/pessoa para a consecução dos objetivos. A di-
ferença, porém, recai nas suas características.

Enquanto os projetos são considerados esforços temporários, com início 
e fim definidos, e empreendimentos para produzir um resultado exclu-
sivo, as atividades funcionais são processos de trabalhos repetitivos e 
contínuos, que fazem parte da rotina da instituição/unidade/pessoa. 
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desdobradas
em

1.1.4 - Projetos estratégicos

Auxiliam a instituição no alcance de seus desafios e estão diretamente 
associados à implementação do planejamento estratégico.

Em um primeiro momento, o projeto surge como viabilizador do plane-
jamento estratégico. Ao fixar os objetivos, os projetos estratégicos são 
os instrumentos para que eles sejam alcançados.

Em outro momento, um projeto pode ser desenvolvido para corrigir um 
problema. Com isso, os projetos, quando investidos numa roupagem 
estratégica, configuram um meio para implementar ações de melhoria 
contínua e obter níveis de excelência na prestação de serviços.

Visão e Missão

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores
 Estratégicos

Iniciativas

Metas

traduzidas
por

monitorados
por

associados a

alavancadas
por

Projetos Atividades 
funcionais

Fig 3 - Fluxograma que relaciona o planejamento estratégico aos projetos 
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1.2 - Gerenciamento de projetos

É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 
nas atividades do projeto com o objetivo de alcançar os resultados es-
perados. São utilizados para descrever, organizar e monitorar o anda-
mento das atividades. Esses conhecimentos, habilidades, ferramentas 
e técnicas são chamados de “processos de gerenciamento de projeto” 
e são reconhecidos, por convenção, como “boas práticas” que, uma vez 
aplicadas aos projetos, podem agregar valor e utilidade. No MPPR, elas 
foram estruturadas e constituem a metodologia de gestão de projetos 
da instituição.

1.2.1 - Quando é necessário e os benefícios

Vimos que o projeto é um esforço temporário que implica na mobiliza-
ção de recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais para a con-
secução de um resultado. Por isso, é importante que todo esse esforço 
esteja organizado e coordenado, a fim de se evitar desperdícios e confli-
tos e de se atingir a finalidade proposta. Esse é o papel do gerenciamen-
to de projetos e sua utilização é sempre recomendável.

O gerenciamento, portanto, tem por finalidade garantir que os aspec-
tos relativos ao projeto sejam averiguados e controlados. Em suma, as-
segura que todos os produtos sejam gerados em consonância com as 
especificações requeridas, dentro do cronograma e do orçamento apro-
vados, e que tenham atingidas as expectativas dos interessados. 

Os projetos são gerenciados por pessoas, por meio de uma me-
todologia estruturada, em que não há espaço para: “eu acho”, 
“pensei que”, “tinha tudo para dar certo”.
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1.2.2 - Áreas de conhecimento e grupos de processos

Cada área de conhecimento se refere a um aspecto a ser considera-
do dentro da gerência de projetos. A sua não execução irá afetar ne-
gativamente o projeto, o qual exige um esforço integrado. Segundo o  
GUIA PMBOK®1, são reconhecidas nove áreas: integração, escopo, tempo, 
custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições.

1 GUIA PMOK® = Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos

Recursos Humanos
Custos

Comunicação

Qualidade

Tempo

Aquisições

Escopo Riscos

INTEGRAÇÃO

Fig 4 - Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos (GUIA PMOK®) 
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Gerenciamento de custos – processo necessário para 
certificar que o projeto seja completado dentro do orçamento 
aprovado. Consiste em estimar os custos e definir o orçamento 
e o controle de gastos.

Gerenciamento da qualidade – processo necessário para 
garantir que o projeto ofereça os produtos previstos em confor-
midade com o solicitado e esperado pelos interessados. O geren-
te do projeto é o grande responsável pelo gerenciamento da qua-
lidade e deve dar prioridade a essa área tanto quanto ao tempo 
ou aos custos. Consiste em identificar os padrões relevantes para 
a qualidade do projeto, planejar e assegurar esses padrões dese-
jados e controlar a qualidade.

Gerenciamento de integração – processo que garante 
que os diversos elementos do projeto estão apropriadamente co-
ordenados. Consiste em: desenvolvimento do termo de abertura, 
desenvolvimento do plano de gerenciamento, gerenciamento da 
execução do plano, realização do controle de mudanças, consoli-
dação das lições aprendidas e encerramento do projeto.

Gerenciamento de escopo – processo necessário para 
assegurar que o projeto inclua todo e somente o trabalho re-
querido, a fim de que seja completado com sucesso. Engloba 
a identificação dos requisitos do projeto, definição de escopo, 
elaboração da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), verificação 
de escopo e controle de mudança do escopo.

Gerenciamento do tempo – processo o qual garante que 
o projeto seja concluído no tempo correto. O gerenciamento do 
tempo é uma das áreas de maior visibilidade na gestão do pro-
jeto. Consiste em: definição e sequenciamento das atividades; 
estimativas de recursos e de duração das atividades; criação e 
controle do cronograma.
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Gerenciamento de comunicações – processo neces-
sário para que a informação do projeto seja gerada, coletada, 
disseminada, armazenada e/ou descartada de forma oportuna 
e correta. Consiste em identificar as partes interessadas do pro-
jeto e suas necessidades de comunicação, distribuir informação 
e relatórios de desempenho.

Gerenciamento de riscos – processo que identifica, ana-
lisa e responde aos riscos do projeto. Isso compreende a maxi-
mização dos resultados de eventos positivos e a minimização 
das consequências de eventos negativos. Consiste na identifi-
cação, quantificação e qualificação de riscos e no desenvolvi-
mento e controle da resposta aos riscos. 

Gerenciamento de aquisições – processo necessário 
para a aquisição de bens e serviços de terceiros. Essa área deve 
merecer especial atenção do gerente do projeto quando da 
elaboração do cronograma, principalmente as compras que 
demandam processo de licitação. Se esse tipo de aquisição 
estiver como atividade do caminho crítico, o seu atraso pode 
provocar o adiamento da conclusão do projeto, a não ser que 
isso possa ser compensado em outra atividade que também 
estiver nesse caminho. Engloba: planejamento de aquisições e 
solicitações, seleção dos fornecedores, administração e fecha-
mento de contratos.

Gerenciamento de recursos humanos – processo que 
organiza e gerencia a equipe do projeto, fazendo uso mais efe-
tivo dos envolvidos em sua realização. Consiste em planejar os 
recursos humanos necessários, formar e desenvolver a equipe. O 
grande ponto de atenção deve ser as pessoas, pois é através de 
seus conhecimentos, habilidades e relacionamentos que o proje-
to realmente será desenvolvido e concluído com sucesso. 
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1.2.3 - Grupos de processos 

Segundo o GUIA PMBOK®, uma das abordagens para conceituar a ges-
tão de projeto considera os processos que ocorrem no ciclo de vida do 
projeto, visando à organização do trabalho. Nesse aspecto a gestão 
divide-se em cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, exe-
cução, monitoramento e controle e encerramento.

Processos de 
INICIALIZAÇÃO

Processos de CONTROLE

Fig 5 – Grupos de Processos

Processos de 
PLANEJAMENTO

Processos de 
EXECUÇÃO

Processos de 
FINALIZAÇÃO

Convém atentar na impropriedade de se confundir o ciclo de vida do projeto 
com os grupos de processos de gerenciamento. O ciclo de vida divide a du-
ração de um projeto em fases/etapas, num movimento contínuo e sempre 
para frente. Os grupos de processos, por sua vez, estarão presentes em cada 
fase do projeto. A iniciação marca o início do projeto ou o início de uma 
fase. O encerramento, o final de uma fase ou o próprio fim do projeto. 

O planejamento, a execução e o controle constituem grupos de proces-
sos que, ao se constatar que não foram satisfeitas as condições neces-
sárias para o encerramento de uma fase, orientam a retroalimentação 
no sentido da correção das imperfeições percebidas, importando em 
replanejamento ou retorno ao início da execução da atividade.

Os processos de iniciação ocorrem no início do projeto ou de uma fase, 
sendo nela alocados os recursos necessários para as atividades a serem 
executadas nessa fase.
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Nos processos de planejamento, são formulados ou revisados os obje-
tivos do projeto e definidos o plano para alcançar as suas finalidades.

Os processos de execução configuram a concretização das atividades 
propostas para o projeto ou para determinada fase.

Nos processos de monitoramento e controle, é avaliado o desempenho 
com a finalidade de verificar se o projeto está prosseguindo conforme o 
planejado. Caso necessário, ações corretivas podem ser implementadas 
para que as ações estejam em consonância com o previsto. Às vezes, é 
preciso o retorno ao planejamento.

Os processos de encerramento constituem formalidade que retrata o 
fim de uma fase ou do próprio projeto. Apenas através do encerramento 
é que se admite o início da fase subseqüente ou que se declare finali-
zado o projeto.

O gráfico abaixo ilustra como os grupos de processos interagem e se 
sobrepõem em momentos diferentes dentro do projeto.

Fig 6 – Grupos de processos  x  ciclo de vida do projeto

Nível de
interação
entre 
processos

Início Término
TEMPO

Grupo
de processos
de iniciação
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de execução

Grupo de processos
de monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos
de encerramento
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1.3 - Papéis e responsabilidades

Um dos fatores de sucesso de um projeto é atender às expectativas da-
queles que têm algum interesse envolvido. Certamente a figura cen-
tral do gerenciamento é o gerente, pois é nomeado o responsável pelo 
projeto. No entanto, no MPPR existem outras pessoas ou órgãos que 
desempenham papéis importantes no desenrolar do projeto, aos quais, 
inclusive, recaem algumas responsabilidades.

1.3.1 - Comitê de Gestão Estratégica

Instituído pela Resolução n.º 997/2010-PGJ, o Comitê de Gestão Estra-
tégica é o órgão responsável pelo monitoramento do processo de ges-
tão estratégica. Dentre suas atribuições, além de ser responsável pela 
revisão do plano estratégico, está a de aprovar e priorizar a execução de 
novos projetos estratégicos ou, ainda, de propor, aprovar ou autorizar 
alterações, substituições ou encerramento dos projetos.

1.3.2 - Unidade responsável

O responsável pelo órgão ou unidade administra as necessidades or-
ganizacionais e demanda o desenvolvimento de um projeto mediante 
o preenchimento do Termo de Abertura do Projeto. Na ocasião, é ele 
quem indica o Promotor de Justiça, o Procurador de Justiça ou o servidor 
para exercer as atribuições de gerente do projeto.
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1.3.3 - Gerente do projeto

O gerente é quem exerce a liderança do gerenciamento das atividades 
do projeto. É responsável pelo planejamento e gerenciamento, organi-
zando e coordenando todos os recursos disponíveis (humanos, técnicos, 
financeiros e materiais), de modo a atingir seus objetivos. Deve garantir 
que todos os aspectos do projeto estejam integrados (pessoas, custos, 
cronograma etc.) e que todos os envolvidos sejam comunicados.

1.3.4 - Equipe de projeto

A equipe é formada pelas pessoas responsáveis pela execução do pro-
jeto. Devem ser escolhidas de acordo com a afinidade do tema e com 
conhecimentos técnicos necessários para o seu desenvolvimento. Cada 
integrante da equipe, sob supervisão do gerente, é considerado respon-
sável pelas suas respectivas atividades, devendo cumpri-las no prazo 
estabelecido e atendê-las conforme determinado.

1.3.5 - Divisão de Planos e Projetos (SUBPLAN/DIPP)

Inserida no Departamento de Planejamento e Gestão da SUBPLAN, a Di-
visão de Planos e Projetos (DIPP) é responsável pela definição da meto-
dologia de gerenciamento de projetos. Além do suporte metodológico, 
presta assessoramento ao gerente no desenvolvimento do projeto e zela 
pela documentação dos projetos e dos seus respectivos progressos.
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2 – Gestão de Projetos no MPPR

A Metodologia de Gestão de Projetos, adotada do Ministério Público do 
Paraná - GP-MPPR -, é a definição, organização e prática de todo o trâ-
mite de acompanhamento e gestão que orienta a execução de um pro-
jeto, desde sua concepção até a conclusão dos trabalhos estabelecidos 
e a disponibilização dos produtos às partes interessadas.

Como qualquer metodologia de trabalho, se fundamenta em três ele-
mentos. O primeiro deles são os processos, ou seja, os passos e/ou ativi-
dades que ordenam e estruturam o trabalho a ser realizado. Após, temos 
as ferramentas de suporte, ou tecnologia, softwares etc. Em terceiro lu-
gar, os padrões, que são formulários, relatórios e controles.

A integração desses elementos permite que os trabalhos em um proje-
to sejam ordenados em fases e, em cada uma delas, sejam marcados 
por entregas específicas suportadas por padrões de documentação e 
formulários. 

Os benefícios de uma metodologia de gerenciamento de projetos po-
dem ser organizados no tempo conforme a maturidade da própria me-
todologia:

Curto prazo: assegura que todos os envolvidos sigam a lógica de fases, 
atividades e entregas; diminui o risco de “esquecimento” de atividades 
e entregas do projeto; facilita o treinamento da equipe; reduz os esfor-
ços no desenvolvimento de padrões por projetos e diminui o esforço de 
controle e gerenciamento do projeto.

Médio prazo: forma o histórico de projetos para servir de base em esti-
mativas futuras; suporta a tomada de decisão em projetos; melhora o 
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gerenciamento de riscos do empreendimento e define padrões de quali-
dade através de benchmarking interno.

Longo prazo: reduz os riscos; melhora a satisfação de clientes; gera me-
lhoria contínua em projetos e maior retorno do investimento realizado.

O desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento de projetos 
é apenas o início para que o MPPR possa auferir melhores resultados na 
execução de seus projetos. Alguns desafios são igualmente importan-
tes, como por exemplo, garantir a atualização da metodologia confor-
me a necessidade; oferecer treinamento e suporte a todos os envolvidos 
no uso da metodologia; desenvolver a linguagem comum de gerencia-
mento de projetos na instituição; implantar ferramenta de apoio ao ge-
renciamento de projetos.

A principal referência para a construção da GP-MPPR foi o  
GUIA PMBOK® - Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerencia-
mento de Projetos – Terceira Edição, publicado pelo Project Manage-
ment Institute (PMI) em 2004, por tratar-se de um referencial interna-
cional dos processos e procedimentos geralmente aceitos nessa área.

2.1 - Projetos em que a metodologia deve ser utilizada

Os projetos podem ser realizados em todos os órgãos e unidades admi-
nistrativas do MPPR, envolvendo poucas ou diversas pessoas e unidades 
organizacionais. Para a gestão estratégica os projetos são um dos meios 
de atingir os objetivos traçados no planejamento estratégico.

Durante a elaboração do Planejamento Estratégico do Ministério Público 
do Paraná - GEMPAR2018 - foram propostos projetos considerados prio-
ritários para o alcance dos objetivos estratégicos, portanto qualificados 
como projetos estratégicos. Com o desmembramento do planejamento 
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institucional do MPPR nas perspectivas regionais e setoriais, planos de 
ação, alinhados à estratégia, são elaborados anualmente pelos órgãos 
e unidades administrativas, elencando novos projetos que, se oportuna-
mente não forem priorizados como estratégicos, poderão ser desenvolvi-
dos como regionais ou setoriais. 

Os projetos considerados estratégicos deverão, obrigatoriamente, se-
guir a GP-MPPR. Para os projetos regionais e setoriais é recomendada 
a aplicação da metodologia e a utilização das mesmas ferramentas e 
aplicativos, porém de forma equilibrada e ajustada ao nível de comple-
xidade. Afinal, independentemente de o projeto ser considerado estra-
tégico ou não para o MPPR, o que interessa é que tenha êxito e alcance 
os seus objetivos.

2.2 - Visão geral do processo de gerenciamento de projetos no MPPR

A metodologia GP-MPPR apresenta o gerenciamento de projetos em 
grupos de processos. Os grupos e seus processos são orientações para a 
aplicação dos conhecimentos e habilidades de gerenciamento de proje-
tos. O gerente de projeto e sua equipe são responsáveis por determinar 
quais processos serão utilizados e por quem, a fim de alcançar o obje-
tivo desejado.

O conceito básico para interação entre os processos de gerenciamen-
to de projetos é o ciclo PDCA (plan-do-check-act, planejar-fazer- 
verificar-agir). O grupo de processos de planejamento corresponde ao 
componente “planejar”; o grupo de processos de execução corresponde 
ao componente “fazer”; o grupo de processos de monitoramento corres-
ponde aos componentes “verificar e agir”. Além disso, pela característica 
finita de um projeto, o grupo de processos de iniciação inicia o ciclo e o 
grupo de processos de encerramento o finaliza.
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METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS MPPR (GP-MPPR)
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METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS MPPR (GP-MPPR)
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2.2.1 - CONCEPÇÃO DO PROJETO

É a primeira etapa do processo de gerenciamento de projeto conforme 
painel da metodologia GP-MPPR. Compreende as atividades necessárias 
para o reconhecimento formal da existência de determinado projeto no 
âmbito do MPPR.

Começa a partir da identificação da oportunidade ou necessidade do 
desenvolvimento de um projeto.

Identificado o projeto, deve ser elaborado pela unidade responsável o 
Termo de Abertura do Projeto (TAP), no qual constam todas as in-
formações relevantes para sua avaliação.  É importante ressaltar que 
muitas vezes as informações nesse momento não são suficientes para 
prever todas as ações necessárias, entretanto o que estiver disponível 
deve ser suficiente para o entendimento do projeto. Essas informações 
serão refinadas no planejamento. Nesta fase é necessário identificar e 
caracterizar os problemas ou oportunidades e as demandas da área, re-
lacionar as unidades interessadas e envolvidas, elaborar a justificativa 
e os objetivos do projeto. Quanto mais atenção for dada para essa fase, 
maior será a precisão das estimativas durante a fase de planejamento, 
propiciada pela definição clara dos objetivos do projeto.

Nesta atividade o responsável do órgão ou unidade administrativa, se 
assim desejar, poderá contar com o apoio técnico da equipe da SUB-
PLAN/Divisão de Planos e Projetos (DIPP).  

Uma vez concluído e remetido ao Procurador-Geral de Justiça, o Termo 
de Abertura do Projeto será apreciado pela SUBPLAN e SUBADM quanto 
ao alinhamento estratégico, à pertinência para a organização, à viabi-
lidade, à compatibilização com os demais projetos, e se necessário pelo 
CAOP com afinidade temática. O objetivo destes pareceres é subsidiar a 
análise de viabilidade e a priorização do projeto pelo Comitê de Gestão 
Estratégica – CGE.
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Caso o TAP seja aprovado, o início do projeto está formalmente autori-
zado.

Toda solicitação de projeto deve originar um Procedimento Adminis-
trativo no MPPR, a fim de que sejam formalmente registradas todas as 
ações relativas à demanda apresentada, incluindo documentos, parece-
res, relatórios, atos e cronogramas.

2.2.1.1 - Fluxo da etapa

Essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR tem as seguintes 
entradas, procedimentos e saídas:

Fig. 7 – Fluxo da Etapa de Concepção 
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2.2.1.2 - Atribuições 

Para essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR, atribuem-se as 
seguintes responsabilidades aos envolvidos:

Identificar necessidade/oportunidade 

Elaborar Termo de Abertura do Projeto

Indicar Gerente do Projeto

Abrir Procedimento Administrativo

Encaminhar Termo de Abertura de Projeto 
para aprovação

Conhecer a atribuição de gerente do projeto 
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Aprovar Termo de Abertura do Projeto

Conhecer o Termo de Abertura do Projeto e 
priorizar demanda

Fornecer apoio metodológico, quando solicitado 

Registrar Termo de Abertura do Projeto no siste-
ma de Acompanhamento da Gestão Estratégica

Encaminhar Termo de Abertura do Projeto ava-
liado à unidade responsável

Unidade Responsável
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Subplan/Subadm/Caop

PGJ
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Estratégica - CGE
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CONCEPÇÃO
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2.2.2 - PLANEJAMENTO DO PROJETO

Com base nas premissas e no escopo inicial apresentados no Termo de 
Abertura do Projeto, nesta fase deve ser elaborado o detalhamento de 
tudo que será realizado, incluindo cronogramas, interdependências en-
tre atividades, alocação de recursos envolvidos, análise de custos etc. 

Ao final desta fase, o projeto deve estar suficientemente detalhado para 
ser executado sem dificuldades ou imprevistos. O produto desta fase é 
o Plano de Gerenciamento do Projeto que tem por finalidade reunir 
todas as informações necessárias à execução do projeto. O Plano de 
Gerenciamento do Projeto é utilizado pelo gerente de projeto para pla-
nejar as necessidades de recursos, e para acompanhar o progresso da 
execução em relação ao inicialmente planejado. É utilizado também 
pelos membros da equipe do projeto para compreenderem quais são 
suas funções, quando elas devem ser executadas e de que outras ativi-
dades eles dependem.

O Plano de Gerenciamento do Projeto contém as seguintes informações:
• Descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto;
• Produtos e serviços gerados pelo projeto;
• Descrição da equipe do projeto;
• Descrição do processo de gerenciamento do projeto, programação 
dos principais marcos e entrega do projeto;
• Descrição do processo de monitoramento dos resultados do projeto;
• Descrição dos processos de aquisição de bens e contratação de ser-
viços necessários ao projeto;
• Descrição dos riscos identificados no projeto e das ações de respos-
ta a estes riscos.       

O esforço de planejamento deve ser adequado à necessidade de cada 
projeto. Assim, quanto maior e mais complexo um projeto, maior deve 
ser o detalhamento do planejamento e a quantidade de documentos a 
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serem elaborados. Por outro lado, um projeto mais simples demanda 
menos esforço de planejamento.

O sucesso do projeto está diretamente relacionado com a qualidade do 
seu planejamento à medida que a equipe elabora estimativas e metas 
realistas de custos e prazos, desenvolve estratégias para antecipar pro-
blemas potenciais e emprega um conjunto simples e operacional de 
ferramentas. 

A equipe do projeto deve estimular o envolvimento de todas as partes 
interessadas ao planejar o projeto, desenvolvendo o plano de gerencia-
mento e os documentos do mesmo.

A validação do Plano de Gerenciamento do Projeto deve ser feita, simul-
taneamente, com a unidade responsável e as unidades envolvidas, isso 
porque deve haver um consenso sobre a qualidade e os prazos das en-
tregas entre os clientes (unidade responsável) e os prestadores de ser-
viços (unidades envolvidas), o que, ocasionalmente, exige a negociação 
entre as partes. 

Quando finalizado e validado, o Plano de Gerenciamento do Projeto 
deve ser encaminhado à SUBPLAN/Divisão de Planos e Projetos (DIPP), 
para avaliação de conformidade com o Termo de Abertura anteriormen-
te aprovado. Para fins de acompanhamento a SUBPLAN/DIPP promove-
rá o registro do Plano de Projeto no sistema informatizado de Acompa-
nhamento da Gestão Estratégica.
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2.2.2.1 - Fluxo da etapa

Essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR tem as seguintes 
entradas, procedimentos e saídas:

Fig. 8 – Fluxo da etapa de Planejamento 
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2.2.2.2 - Atribuições 

Para essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR, atribuem-se as 
seguintes responsabilidades aos envolvidos:

Definir escopo do projeto 

Definir produtos e cronograma

Estimar custos

Identificar riscos e definir estratégias para 
enfrentá-los

Elaborar Mapa de Comunicações
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Negociar entregas previstas com unidade 
responsável e unidades envolvidas

Consolidar Plano de Gerenciamento do Projeto  
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Subplan/DIPP  

Validar o Plano de Gerenciamento do Projeto
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mento do Projeto com o TAP aprovado
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2.2.3 - EXECUÇÃO DO PROJETO

Com o Plano de Gerenciamento do Projeto definido tem-se o passo a 
passo do projeto, quais atividades, qual a ordem de execução, os prazos. 
É hora de executar! É neste momento que o projeto é implementado. O 
gerente do projeto terá função essencial no direcionamento da equipe, 
na liderança e motivação da mesma, além de providenciar os recursos 
necessários para atingir os objetivos e estabelecer as responsabilidades. 
A comunicação entre a equipe de projeto e o gerente deverá ser dinâ-
mica e efetiva, a fim de que todos saibam como está o andamento do 
projeto, suas deficiências e falhas com o propósito de corrigi-las. As me-
didas corretivas deverão ser implementadas para eliminar distorções 
em relação ao planejamento.

Pressupõe a participação das Unidades para entregar os produtos planeja-
dos (intermediários e finais) conforme previsto no planejamento do projeto. 

Fig. 9 – Fluxo da etapa de Execução 

1) Plano de
Gerenciamento 
do  Projeto

1) Executar atividades 
do projeto

2) Liderar e motivar a 
equipe

3) Reportar o desempenho

1) Produtos e serviços 
desenvolvidos

2) Relatório de 
Progresso

Entradas Procedimentos Saídas

2.2.3.2 - Fluxo da Etapa

Essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR tem as seguintes 
entradas, procedimentos e saídas:
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2.2.3.2 - Atribuições 

Para essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR, atribuem-se as 
seguintes responsabilidades aos envolvidos:

Executar atividades do projeto

Executar atividades do projeto

Liderar e motivar a equipe do projeto

Elaborar Relatório de Progresso 

Atualizar o Sistema de Acompanhamento de 
Gestão Estratégica (se projeto estratégico)

Executar atividades do projeto

Receber Relatório de Progresso (se projeto estra-
tégico)

Elaborar Relatório de Execução dos Projetos 
Estratégicos

Tomar conhecimento do Relatório de Execução 
dos Projetos Estratégicos

Equipe do projeto

Gerente do projeto

Unidades envolvidas

Subplan/DIPP

Comitê de Gestão 
Estratégica

EXECUÇÃO
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2.2.4 - MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO

Consiste no acompanhamento geral de todo o projeto, de forma que 
possíveis problemas possam ser identificados no momento adequado e 
que possam ser promovidas ações corretivas, quando necessário, para 
controlar a execução do projeto, respeitando prazos, recursos e quali-
dade estabelecidos.

Essa fase ocorre de maneira concomitantemente à execução, e monitora 
tudo aquilo que está sendo realizado em relação ao que foi planejado. 

Durante a execução, o gerente do projeto realiza as entregas dos produ-
tos (intermediários e finais), momento em que é avaliada a qualidade 
da entrega pela unidade responsável. Nos casos de não conformidade, 
a unidade responsável pode solicitar alterações no projeto a fim de as-
segurar que o resultado final atinja o objetivo proposto. As solicitações 
de mudanças podem ocorrer por motivos como a identificação de alte-
rações ou impedimentos legais ou processuais, mudanças de diretrizes 
superiores, entre outros.

Quando uma mudança é solicitada, o gerente do projeto analisa o seu 
impacto e encaminha à autoridade competente para decidir sobre a 
questão.
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2.2.4.1 - Fluxo da Etapa

Essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR tem as seguintes 
entradas, procedimentos e saídas:

Fig. 10 – Fluxo da etapa de Monitoramento e Controle 

1) Plano de 
Gerenciamento 
do Projeto

2) Informações 
sobre desempenho 

1) Efetuar as entregas 
de produtos/serviços 

2) Verificar e controlar 
escopo

3) Controlar  
cronograma

4) Controlar custos

5) Realizar controle 
de qualidade

6) Monitorar e 
controlar riscos

7) Administrar 
aquisições 

8) Avaliar necessidades 
de mudanças

9) Obter autorização  
de mudança

1)  Termo de Aceite 

2)  Solicitação de 
Mudança

Entradas Procedimentos Saídas
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2.2.4.2 - Atribuições 

Para essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR, atribuem-se as 
seguintes responsabilidades aos envolvidos:

Elaborar Termo de Aceite da entrega do produto

Efetuar as entregas de produtos

Realizar reuniões de acompanhamento e 
monitoramento do projeto

Identificar necessidades de mudanças

Avaliar o impacto da mudança

Elaborar Solicitação de Mudança

Encaminhar Solicitação de Mudança para 
autoridade competente 

Replanejar o projeto

Avaliar a entrega do produto/serviço

Efetuar o aceite da entrega (Termo de Aceite 
aprovado)

Solicitar mudança (se projeto estratégico)

Avaliar mudança (se projeto setorial)

Avaliar mudança 

Receber Solicitação de Mudança (se projeto 
estratégico)

Avaliar mudança (se projeto estratégico)

Gerente do Projeto

Unidade responsável

Unidades Envolvidas

Subplan/DIPP

Comitê de Gestão 
Estratégica

MONITORAMENTO 
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2.2.5 - ENCERRAMENTO DO PROJETO

É a última etapa do ciclo de vida de um projeto. O processo de encer-
ramento é utilizado para finalizar todas as atividades de um projeto, 
entregar o produto terminado ou encerrar o projeto cancelado, verificar 
se as atividades realizadas estão terminadas em todos os processos e 
estabelecer que o projeto esteja concluído.

Nessa fase, o gerente do projeto, juntamente com a equipe, identifica 
as lições aprendidas com as experiências obtidas na condução do tra-
balho, a efetividade das práticas realizadas, os resultados alcançados e 
enfatiza o que poderia ter sido feito de maneira diferente ou o que não 
foi feito e poderia ter sido. O objetivo desse registro é ajudar na elabora-
ção e na execução de projetos futuros.

2.2.5.1 - Fluxo da Etapa

Essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR tem as seguintes 
entradas, procedimentos e saídas:

Fig. 11 – Fluxo da etapa de Encerramento

1) Plano de 
Gerenciamento 
do Projeto

2) Informações 
sobre desempenho 

1) Efetuar as entregas de 
produtos  pendentes

2) Sistematizar toda a 
documentação do projeto

3) Documentar lições 
aprendidas

4) Encerrar o  projeto

1) Termo de 
Encerramento do 
Projeto 
2) Projeto arquivado

Entradas Procedimentos Saídas
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2.2.5.2 - Atribuições 

Para essa etapa do gerenciamento de projetos no MPPR, atribuem-se as 
seguintes responsabilidades aos envolvidos:

Participar de reunião para registrar as lições 
aprendidas

Realizar entregas de produtos pendentes

Sistematizar toda a documentação do projeto

Documentar as lições aprendidas

Elaborar o Termo de Encerramento do Projeto

Efetuar o aceite de produtos pendentes

Validar o Termo de Encerramento do Projeto

Validar o Termo de Encerramento do Projeto

Receber Termo de Encerramento do Projeto

Atualizar o Sistema de Acompanhamento Gestão 
Estratégica (se estratégico)

Comunicar o encerramento do projeto (se estra-
tégico) ao CGE

Homologar o encerramento do projeto estratégico

Equipe do projeto 

Gerente do projeto

Unidade responsável

Unidades envolvidas

Subplan/DIPP

Comitê de Gestão 
Estratégica

ENCERRAMENTO
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3 – Ferramentas para Gestão de Projetos 

3.1 - Estrutura Analítica do Projeto – EAP

A estrutura analítica do projeto (EAP) é uma ferramenta que auxilia no 
detalhamento do escopo do projeto. Trata-se de uma estrutura hierár-
quica que demonstra todos os trabalhos a serem realizados, ou seja, 
representa o escopo do projeto.

De acordo com o GUIA PMBOK®, a construção da EAP envolve cinco 
passos:

• Identificar as principais entregas, sejam elas intermediária ou 
final, e do que é necessário para realizá-las;

• Organizar o trabalho e identificar a estrutura da EAP: ela pode 
ser representada na forma gráfica ou em lista.

• Realizar a decomposição dos níveis em componentes inferiores. 
O primeiro nível representa as fases do projeto ou as principais 
entregas. Cada uma poderá ser decomposta em níveis descen-
dentes, cada qual representando entregas mais simples. O últi-
mo nível de detalhamento é chamado de “pacote de trabalho”. A 
soma de todos os pacotes compõe 100% do projeto.

• Identificar por código ou número cada elemento da EAP, per-
mitindo reconhecer a estrutura hierárquica dos elementos do 
projeto.

• Realizar a verificação e avaliação da decomposição. A entrega 
ou produto que não aparece na EAP não é escopo do projeto.
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Dicas para construção da EAP:

• Sempre construir em equipe; 
• Construir de cima para baixo (decomposição);
• Elaborar antes do cronograma;
• Aumentar no detalhe garante que nenhum trabalho seja 
esquecido;
• EAP excessivamente detalhada inviabiliza o controle dos 
trabalhos (muitos pacotes);
• Os trabalhos devem ser agrupados por afi nidade;
• Não confundir o pacote de trabalho com as tarefas (elas 
estão dentro do pacote); 
• O nome do pacote de trabalho não contém verbos, usar 
sempre substantivos.

Exemplo de EAP:

Nível 1 Pintar uma sala

Nível 2

Nível 3

Preparação 
de materiais

Preparação 
da sala

Pintura 
da sala

Limpeza 
da sala

• Comprar tinta
• Comprar escada
• Comprar rolos
• Comprar remo-
vedor de papel de 
parede

• Remoção do papel 
de parede antigo
• Remoção das deco-
rações destacáveis
• Cobrir chão com 
jornais
• Cobrir tomadas 
com fi ta
• Cobrir móveis com 
lençóis velhos

• Pintar 
grandes áreas 
com rolo
• Pintar 
rodapés com 
pincel

• Jogar fora ou 
guardar a tinta 
que sobrou
• Limpar pincéis 
e rolos
• Jogar fora 
jornais 
• Remove e 
limpar lençóis
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3.2 - Cronograma

Elaborar o cronograma é o processo de definição de sequências das 
atividades, suas durações, recursos necessários, visando criar o crono-
grama do projeto. Mais do que uma formalidade, o cronograma ajuda 
a equipe a disciplinar-se quanto ao tempo e aos prazos, de maneira a 
priorizar a atividade prevista no cronograma. Fornece uma visão geral 
do planejamento e execução das atividades ao longo do tempo (previs-
to x realizado).

O cronograma pode ser representado em forma de tabela, mas normal-
mente utiliza-se algum aplicativo informatizado que efetua automati-
camente vários cálculos e apresenta a lista de tarefas acompanhada de 
gráfico de Gantt, o que facilita bastante o trabalho do gerente. 

Exemplo de um cronograma detalhado – Gráfico de Gantt:
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3.3 - Análise de Riscos

O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá 
um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, 
como tempo, custo, escopo ou qualidade. Se qualquer um desses eventos 
incertos ocorrer, poderá haver um impacto no custo, cronograma ou de-
sempenho do projeto. 

O gerente do projeto precisa conscientizar todos os envolvidos no projeto 
que os riscos precisão ser monitorados por todos para que as ações correti-
vas sejam iniciadas de forma pró-ativa. Uma identificação eficaz de todos 
os possíveis riscos e o planejamento de como reagir a cada um deles é fa-
tor determinante para o sucesso de um projeto. No caso de ocorrer eventos 
não identificados como risco, mas que no momento interferiu em algum 
dos objetivos do projeto, cabe ao gerente do projeto agir de forma rápida 
na eliminação ou minimização dos impactos negativos no projeto.

O primeiro estágio na Gestão de Risco consiste em identificar os riscos. A 
identificação dos riscos consiste em determinar os riscos que podem afe-
tar o projeto e documentar suas características. É de responsabilidade de 
todos os envolvidos identificar os riscos que envolvem o projeto. 

Ao identificar os riscos, elimina-se o fator surpresa, aumentando assim a 
eficácia e a eficiência ao tratar as consequências. A identificação dos ris-
cos é iterativa pois novos riscos podem ser conhecidos conforme o projeto 
se desenvolve.

Os riscos podem ser:

• Técnicos (requisitos, tecnologia, complexidade e interfaces, desem-
penho e confiabilidade e qualidade);
• Externos (subcontratados e fornecedores, regulamentações, merca-
do, cliente, clima);
• Organizacionais (dependências do projeto, recursos, financiamento, 
priorização);
•  Gerenciamento (estimativas, planejamento, controle, comunicação);  
•  Ou de outras naturezas.
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O resultado desta identificação é um registro que contém uma descrição 
detalhada de todos os riscos identificados.

Como técnicas de identificação de riscos podemos citar:  brainstorming, 
checklists, relatórios de projetos já concluídos e a análise cuidadosa das 
premissas básicas que nortearam o planejamento inicial.

Após a identificação os riscos são analisados quanto a probabilidade de 
ocorrência dos eventos associados a esses riscos e o impacto que terão 
caso os mesmos se materializem. A avaliação precisa ser feita para as 
três principais dimensões dos riscos de projetos: escopo (qualidade), pra-
zos (tempo) e recursos (orçamento). O propósito da avaliação de riscos é 
priorizá-los quanto a sua criticidade.

O planejamento das respostas aos riscos é o processo de desenvolver op-
ções e determinar ações para aumentar as oportunidades e reduzir as 
ameaças aos objetivos do projeto. As respostas deverão ser adequadas a 
sua importância.

As formas de responder a riscos negativos são:

• Evitar o risco, planejando uma forma de eliminá-lo completamente;
• Transferir o risco, normalmente repassando-o para um terceiro 
(Exemplo: Contratar um seguro);
• Mitigar (Suavizar) o risco, buscando uma forma de reduzir a proba-
bilidade de sua ocorrência ou do seu impacto, caso venha a ocorrer;
• Aceitar ativamente o risco, buscando desenvolver planos alternati-
vos (Contingência) caso venha a ocorrer;
• Aceitar passivamente o risco, simplesmente não fazendo nada e 
torcer para que o risco não venha a acontecer.

O produto final do processo de análise e avaliação de riscos é um registro 
priorizado dos riscos, com atribuição de responsabilidades e a definição 
de planos de ação.
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3.4 - Reuniões 

Há quatro tipos de reuniões de gerenciamento de projetos: a reunião 
inicial, as reuniões de progresso, as reuniões executivas e a reunião de 
encerramento.

• A reunião inicial, que ocorre após a elaboração do plano de ge-
renciamento do projeto, tem por finalidade apresentar a todos os 
participantes os objetivos e metas a serem atingidos com a exe-
cução do projeto.  Além disso, deve-se divulgar o cronograma das 
atividades, as responsabilidades, os principais aspectos metodoló-
gicos que serão utilizados e os principais riscos do projeto, para que 
todos se sintam compromissados com os resultados pretendidos. 
O gerente de projetos - que é o responsável pela organização da 
reunião inicial, sua divulgação e realização - deve ter em mente 
que a presença do responsável pelo projeto é requisito indispensá-
vel para sua realização.

• As reuniões de progresso são realizadas durante a execução do 
projeto, conforme periodicidade previamente definida, ou em fun-
ção de necessidades identificadas pelo gerente. Nessas reuniões 
identificam-se problemas e definem-se as ações corretivas, ava-
lia-se o progresso do projeto (planejado x executado), verifica-se 
principais riscos, principais tendências e se planeja os próximos 
passos. As reuniões devem ser obrigatoriamente documentadas. A 
documentação deve ser objetiva e registrar as principais decisões 
tomadas e as ações pendentes, com os respectivos responsáveis e 
prazos.

• As reuniões executivas podem ser planejadas com periodicidade 
previamente definida ou conforme necessidade identificada pelo 
gerente do projeto. Essas reuniões, com indispensável presença do 
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responsável, devem ter duas sessões: a primeira, que apresenta a 
evolução do projeto, e a segunda, acerca de discussões de novas 
demandas e necessidades no projeto, pois toda e qualquer altera-
ção de escopo deve ser discutida e aprovada após apresentação dos 
impactos em custos e prazos. Assim, a primeira parte da reunião é 
informativa, e a segunda parte, decisória.

• A reunião de encerramento tem por objetivo formalizar o fecha-
mento do projeto, devendo ser precedida da realização de reunião 
específi ca para registro de “lições aprendidas” (o que deu certo, o 
que deu errado), pois essas informações transformam-se em base 
de conhecimento para os próximos projetos da instituição.

Dicas para reuniões mais produtivas:

• Ter no máximo oito pessoas (incluindo assessores), pois é 
mais difícil obter a atenção total de muitos participantes;
• Ter “pauta”. Ou seja, o assunto a ser tratado deve ser expos-
to a todos os participantes com certa antecedência, para que 
os participantes da reunião possam se preparar;
• Ter no máximo uma hora e meia;
• Gastar os cinco minutos iniciais para estabelecer as regras 
e as etapas da reunião;
• Conceder 5 minutos a cada um para expor suas ideias;
• Conceder um tempo médio de 20 minutos para debates;
• Se alguém chegar atrasado, não interromper a reunião e 
pedir ao retardatário observar as anotações dos outros so-
bre os tópicos já tratados;
• Não interromper quando alguém estiver falando. Anotar 
suas ideias – para não esquecê-las – e leve-as em questão 
quando tiver oportunidade. 
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4 – Documentos da Metodologia de Gestão de Projetos 

MPPR TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
VERSÃO (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 2 
 

1.Objetivo do Projeto 

(Descrever de forma sucinta o que será feito, o propósito do projeto) 
 

2.Alinhamento Estratégico 

(Citar o principal objetivo estratégico ao qual o projeto está contribuindo ) 

 

3.Justificativa do Projeto 

(Apresentar as razões pelas quais o Projeto deve ser desenvolvido, explorando as oportunidades de 
melhoria ou os problemas neutralizados; as conseqüências caso o projeto não seja realizado (riscos)) 

 

4.Produtos Esperados (entregas do projeto) 

Produto 
a) Ex: (Mapa gráfico dos fluxos de trabalho) 
b) Ex: (Método de gestão dos fluxos) 
..  

OBS: (Os produtos finais esperados ao término do Projeto. Devem ser claros, específicos e mensuráveis) 

  

 5.Macroetapas do Projeto 

Macroetapa Data Início Data Fim 
Início do Projeto   
Macroetapa 1   
Macroetapa 2   
...   
Término do Projeto   

  

 6.Interessados 

a) (Interessado 1) 
b) (Interessado 2) 
.. (Interessado ..) 

OBS:(Interessados são as partes envolvidas no projeto. São os atores que exercem influência sobre o 
projeto, ou são por ele afetados) 
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MPPR TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
VERSÃO (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 2 de 2 
 

 7.Previsão de Custos (opcional) 

Item  Custo Estimado 
a) (Item de custo 1...)  
b) (Item de custo 2...)  
.. (Item de custo ...)  

 

 8.Gerência  

Nome e-Mail Telefone 
Fulano  Fulano@mp.pr.gov.br xxxx-xxxxx 

 Responsabilidades do gerente: (relacione as responsabilidades atribuídas ao gerente do 
projeto) 

 (atribuição 1) 

 (atribuição 2) 

 (atribuição ...) 

 

 9.Aprovação do Projeto 

 
Elaborado por  Data Assinatura 

Gerente do projeto   

Revisado por Data Assinatura 

Responsável Órgão ou Unidade Administrativa   

Avaliação SUBPLAN  Data Assinatura 

SUBPLAN   

Avaliação SUBADM  Data Assinatura 

SUBADM   

Avaliação CAOP (opcional)  Data Assinatura 

CAOP área temática   

Aprovação PGJ  Data Assinatura 

Procurador-Geral de Justiça do MPPR   

 

       



Planejamento Estratégico 2010 • 2018 111

MPPR PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
VERSÃO (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 3 
 

1. Escopo do Projeto 

(Descrever o escopo do projeto, sua abrangência, sua demanda, a que ele se propõe. Enumere, 
ainda, os itens que não compõem o escopo do projeto em questão.)  

 
2. Alinhamento Estratégico 

(Citar o principal objetivo estratégico ao qual o projeto está contribuindo ) 
 
3. Justificativa do Projeto 

(Apresentar as razões pelas quais o Projeto deve ser desenvolvido, explorando as oportunidades de 
melhoria ou os problemas neutralizados; as conseqüências caso o projeto não seja realizado (riscos). 
Esta Justificativa deve estar alinhada a declarada no termo de abertura.) 

 

4. Marcos e entregas do projeto 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
Cronograma Área 

interveniente Início Término 
    Marco (ou Resultado) 1:    

        Entrega (ou Produto) 1.1:    

        Entrega (ou Produto) 1.2:    

        Entrega (ou Produto) 1.n:    

    Marco (ou Resultado)  2:    

        Entrega (ou Produto) 2.1:    

        Entrega (ou Produto) 2.2:    

        Entrega (ou Produto) 2.n:    

    Marco (ou Resultado) n:    

        Entrega (ou Produto) n.1:    

        Entrega (ou Produto) n.2:    

        Entrega (ou Produto) n.n:    

OBS: Marcos são elementos significativos para o projeto, como, por exemplo, o encerramento de uma 
fase ou etapa que caracteriza um resultado importante para o projeto, etapa esta que deve ser concluída 
para o seqüenciamento das atividades do projeto. Já as entregas são os produtos e serviços gerados pelo 
projeto, com suas datas previstas. 
  

 5. Interessados 

a) (Interessado 1) 
b) (Interessado 2) 
.. (Interessado ..) 

OBS: (Interessados são as partes envolvidas no projeto. São os atores que exercem influência sobre o 
projeto, ou são por ele afetados) 
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MPPR PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
VERSÃO (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 2 de 3 
 

 6. Premissas (preenchimento aconselhável) 

(Descrever os elementos que são dados como certo, que estarão disponíveis para o projeto. Elementos 
tais como disponibilidade de membros-chave da equipe, acesso a informações, acesso a equipamentos, 
apoio da gerência, confiabilidade dos fornecedores,entre outros.)  

 
 7. Restrições (preenchimento aconselhável) 

(Descrever as restrições que possam impactar a realização do projeto. Restrição é uma condição que 
limita o desempenho do projeto) 

 
      8. Custos (preenchimento obrigatório) 

 

OBS: (Descrever os itens que precisam ser providenciados e/ou adquiridos e/ou contratados para a      
implementação do projeto) 

 9. Plano de Comunicação (preenchimento aconselhável) 

Interessados Necessidade de informação Frequência Responsável 
a)     
b)     
..     

OBS: (Descrever as principais ações a serem realizadas visando comunicar o projeto, seus objetivos, 
produtos e resultados a todos os públicos interessados nos resultados do projeto) 

Categoria Detalhamento Responsável 
pela 

Aquisição 

Método de 
Aquisição 

Data Limite 
para 

Aquisição 

Custo 
Estimado 

Realização de 
obras e 
instalações 

     

Aquisição de 
equipamentos 
(permanente)  

     

Aquisição de 
material 
(consumo) 

     

Diárias e 
passagens 

     

Serviços de 
Terceiros 

     

Treinamentos 
 

     

    TOTAL  
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MPPR PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
VERSÃO (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 3 de 3 
 

 10. Riscos (preenchimento aconselhável) 

Risco Resposta 
a)   
b)   
..   

OBS: (Descrever os riscos que possam impactar a realização do projeto. Risco é um evento ou condição 
incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos de um projeto. Definir 
estratégias para enfrentá-lo.) 

  

 11. Aprovação do Plano de Gerenciamento do Projeto 

 
Elaborado por  Data Assinatura 

Gerente do projeto   

Revisado por Data Assinatura 

Responsável Órgão ou Unidade Administrativa    

Ciente das unidades envolvidas  Data Assinatura 

Responsável unidade envolvida   

Responsável unidade envolvida   

Responsável unidade envolvida   

...   

Avaliação SUBPLAN  Data Assinatura 

SUBPLAN   
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MPPR RELATÓRIO DE PROGRESSO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
 
Unidade Responsável: 

 
 

Pag. 1 de 1  

1. Período do relatório 

Período Inicial (de):  Período Final (até): 
 
 

2. Síntese das atividades desenvolvidas 

(Listar as atividades desenvolvidas no período) 
 
 
 

 

3. Próximas Atividades 

(Plano de realizações para o próximo período)   
 

 
 

 

 4. Observações e ocorrências 

(Listar os riscos ou problemas enfrentados com a execução do projeto)  
 

 
 

 
 
 

Elaborado por  Data Assinatura 
Gerente do Projeto   

Avaliação Unidade Responsável   Data Assinatura 
Responsável Órgão ou Unidade Responsável   
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MPPR SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
Nº (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 1 
 

1. Motivos da solicitação 

(Explicar em uma frase a mudança que deve ser feita) 
 

2. Detalhamento 

(Detalhar porque a mudança deve ser realizada) 

 

3. Impactos no projeto 

(Apresentar os impactos da mudança quanto aos aspectos financeiros e ao cronograma do projeto) 

 

 4. Ações necessárias 

a) (descrever que ações são necessárias para realização da mudança) 
(ação 1)  

b) (ação 2) 
.. (ação ..) 

 
 

Elaborado por  Data Assinatura 

Gerente do projeto   

 

 5. Autorização da solicitação de mudança  
 
          (   ) aprovada                                      (   ) rejeitada                   (   ) reavaliação 
 
 

 

Avaliação Unidade Responsável   Data Assinatura 

Responsável Órgão ou Unidade Administrativa   

Recebido SUBPLAN (opcional)  Data Assinatura 

SUBPLAN   

Avaliação CGE (opcional)  Data Assinatura 

Presidente CGE   
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MPPR TERMO DE ACEITE DE PRODUTOS/SERVIÇOS (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
Nº (XX) 

 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 1 
 

1. Produtos Entregues 

(Listar os produtos entregues ao interessado conforme descrito no Plano de Gerenciamento do  
Projeto, item Entregas ou Produtos) 

 
2. Aceitação do Cliente 

 
(   )  Os produtos acima listados foram entregues e aceitos nesta data. 
 
 
Observações: 
(Preencher no caso de não satisfatório ou aceite parcial.) 

 
 

Aceite do interessado  Data Assinatura 

Responsável pela unidade interessada   

 
 

Elaborado por    Data Assinatura 

Gerente do Projeto   

Aprovação Unidade Responsável  Data Assinatura 

Responsável Órgão ou Unidade Administrativa   
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MPPR TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO)  

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 1 
 

1. Tipo do encerramento 

 
(  )  concluído                                        (  )  adiado                               (  ) cancelado 

        
2. Justificativa 

(Este item deve ser preenchido caso o projeto tenha sido adiado ou cancelado.) 

 

3. Relação das entregas 

Descrição das Entregas Data da entrega 
a) (Entrega 1...)  
b) (Entrega 2...)  
.. (Entrega ...)  

 

4. Encerramento das atividades 

Descrição  Data  
a) (Atividade 1...)  
b) (Atividade 2...)  
.. (Atividade  ...)  

OBS: (Descrever as atividades que foram encerradas com o término do projeto. Exemplos: contratos,, 
equipe de trabalho, transferência do produto do projeto etc.) 

 
5. Aprovação do encerramento 

Elaborado por  Data Assinatura 

Gerente do projeto    

Avaliação Unidade Responsável Data Assinatura 
Responsável Órgão ou Unidade Administrativa   

Avaliação Unidades Envolvidas Data Assinatura 
Responsável Unidade Envolvida   

....   

Recebido SUBPLAN Data Assinatura 
SUBPLAN   

Avaliação CGE (opcional)  Data Assinatura 
Presidente CGE   
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MPPR LIÇÕES APRENDIDAS (DATA) 

(TÍTULO DO PROJETO) 
 
 

 
Unidade Responsável: 

 

Pag. 1 de 1 
 

 1. Participantes 

Nome  Papel no Projeto 
a) (Participante 1...)  
b) (Participante 2...)  
.. (Participante ...)  

OBS: (Elencar os principais envolvidos no desenvolvimento do projeto) 
 
 2. Lições Aprendidas 
O que funcionou bem? 
 
O que não funcionou? 
 

OBS: (Comentar as lições aprendidas em relação aos aspectos de escopo, tempo, custo, qualidade, 
recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições deste projeto.) 
 
 3. Sugestões para os próximos projetos 

(Descrever sugestões para os próximos projetos) 

 

 4. Aprovação do Projeto 

 

Elaborado por  Data Assinatura 

Equipe do Projeto   

   

   

Revisado por Data Assinatura 

Gerente do projeto   

Recebido  SUBPLAN  Data Assinatura 

SUBPLAN   
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5 – Glossário 

Atividade: é uma tarefa ou grupo de tarefas claramente definidas e com uma 
duração conhecida. Normalmente a realização de um grupo de tarefas, jun-
tas, completa uma determinada etapa ou parte de um trabalho. As atividades 
são realizadas para produzir as várias entregas do projeto. 

Benchmarking: atividade que compara processos, práticas, funções e resul-
tados com os de líderes reconhecidos para identificar as oportunidades para 
melhoria da qualidade. Trata-se de um processo contínuo, que pode incluir 
a comparação de estratégias, produtos, serviços, operações, processos e pro-
cedimentos.

Brainstorming: uma técnica geral de coleta de dados e criatividade que pode 
ser usada para identificar riscos, ideias ou soluções para problemas usando um 
grupo de membros da equipe ou especialistas no assunto. Normalmente, uma 
sessão de brainstorming é estruturada de forma que as ideias de cada partici-
pante são registradas para análise posterior. 

Caminho crítico: geralmente, mas não sempre, a sequência de atividades 
do cronograma que determina a duração do projeto. Normalmente, é o ca-
minho mais longo através do projeto. No entanto, um caminho crítico pode 
terminar, por exemplo, em um marco do cronograma que está no meio do 
cronograma do projeto e que possui uma restrição de cronograma de data 
imposta do tipo “prazo máximo para término”. 

Cultura organizacional: é um fator ambiental da instituição que exerce 
grande influência no gerenciamento do projeto e na capacidade deste em 
atingir seus objetivos. Ela se manifesta por meio de: valores, normas, crenças 
e expectativas, políticas métodos e procedimentos, visão das relações de au-
toridade e ética e horas de trabalho. 

Entrega: qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar serviços 
exclusivos e verificáveis que devem ser produzidos para terminar um proces-
so, uma fase ou um projeto. Muitas vezes utilizado mais especificamente com 
referência a uma entrega externa, que é uma entrega sujeita à aprovação do 
patrocinador ou do cliente do projeto. 

Linha de base (Baseline): constitui uma fotografia do planejamento do pro-
jeto e base para a comparação do desempenho do projeto durante a sua exe-
cução. Só pode ser alterada a partir de uma Solicitação de Mudança. 
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Marco: um ponto ou evento significativo no projeto. 

Portfólio: portfólio ou Carteira de Projetos é um agrupamento de projetos ou 
programas ou outros trabalhos que em conjunto visa tornar mais eficiente e 
eficaz o gerenciamento e atender aos objetivos estratégicos das organizações. 

Premissa: premissas são fatores que, para fins de planejamento, são conside-
rados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. As premissas 
afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da elabo-
ração progressiva do projeto. Frequentemente, as equipes do projeto identifi-
cam, documentam e validam as premissas durante o processo de planejamen-
to. Geralmente, as premissas envolvem um grau de risco. 

Procedimento: uma série de passos seguidos em uma ordem definitiva regular 
para realizar alguma coisa.

Restrição: o estado, a qualidade ou o sentido de estar restrito a uma deter-
minada ação ou inatividade. Uma restrição ou limitação aplicável, interna ou 
externa ao projeto, que afetará o desempenho do projeto ou de um processo. 

Resultado: uma saída dos processos e atividades de gerenciamento de projetos. 
Os resultados podem incluir efeitos (ex: sistemas integrados, processo revisado, 
organização reestruturada, pessoal treinado etc.) e documentos (ex: políticas, 
planos, estudos, especificações, relatórios etc.). Ver também Entregas. 

6 – Referências bibliográficas
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