
ID PROJETO/ATIVIDADE OBJETIVO CATEGORIA OBJETIVO ESTRATÉGICO PERÍODO RECURSOS RESPONSÁVEL

1 NAJ, DFI, ACOI, AGTI ACOI

2 ACOOP

3 Diretorias e NAT ACOOP

4 AGAB

5 Plano de comunicação da SUBADM NAT e AGAB AGAB

ÁREAS 
INTERVENIENTES

Elaboração de manuais de procedimentos 
e boas práticas

Elaboração e aplicação de 
procedimentos, iniciando 
pela área Financeira, 
Informática e Jurídica

02 - Produção de 
informações técnicas

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho

abril/11 a 
nov/11

Implantação de sistemática de 
planejamento de alocação física de 
membros e servidores ingressos, 
removidos ou promovidos

Definir, comunicar e 
aplicar critérios e técnicas 
visando o planejamento 
prévio de itens de 
mobiliário, telefonia, 
internet e espaço físico 
para comportar membros 
promovidos ou removidos

10 - Atividades 
específicas do órgão

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 
de processos de trabalho

jun/11 a 
set/11

NAT, Cerimonial, 
Gabinete e AGAB

Levantamento de demandas de aquisição 
para próximo exercício

Identificar demandas já 
formuladas e represadas 
relativas a aquisição de bens 
e serviços da área 
administrativa, visando 
programação orçamentária e 
de execução para o próximo 
exercício

03 - Produção de 
estudos técnicos

20 - Assegurar adequados 
recursos de TI; 21 - Assegurar 
estruturas físicas adequadas e 
22 - Gerir recursos financeiros de 
forma eficiente

abril/11 a 
mai/11

Definição de processos e padrões nos 
documentos gerados e recebidos pela 
SUBADM

Definir e implantar padrões, 
catálogo de serviços, fluxos 
e sistema para automatizar 
os protocolos com pedidos 
de bens e serviços prestados 
pela área administrativa e a 
correspondência expedida 
pela SUBADM

10 - Atendimento 
administrativo ao 
MPPR

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho

maio/11 a 
ago/11

DTI, AGTI, AGQP, 
AGAB

Definir e implantar 
técnicas e ferramentas 
que facilitem a 
comunicação entre 
SUBADM, seus clientes e 
colaboradores. Incluem a 
disponibilização de novo 
site, o atendimento de 
demandas de forma 
eletrônica e o 
agendamento de reuniões 
periódicas nas diversas 
regiões atendidas pela 
área administrativa

10 - Atividades 
específicas do órgão

19 - Aprimorar os processos de 
comunicação interna

abr/11 a 
jun/11



6 Aperfeiçoamento do Protocolo AGGD

7 Banco de Documentos DGD, AGGD, DTI, NAJ AGGD

8 DGD, AGGD, DTI AGGD

9 AGGP

10 Adesão ao A3P AGGSA

11 Coral - MP EnCanta 11 - Outras AGGSA

Definir e implantar 
taxonomia administrativa; 
Prospectar, avaliar e 
implantar novo sistema de 
informação em apoio às 
atividades de protocolo 
(administrativo???)

10 - Produção, guarda 
e disponibilização de 
documentos 
institucionais para 
público interno e 
externo

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho; 
20 - Assegurar adequados 
recursos de TI;

abril/2011 a 
fev/2012

Eventual 
aquisição/ajuste de 
sistema de 
informação

DGD, AGGD, AGTI, 
DTI

Catalogação, organização e 
disponibilização dos 
documentos produzidos pela 
SUBADM e demais área do 
MPPR em banco de dados 
único, com possibilidade de 
consulta na WEB, com 
níveis de acesso 
diferenciados

10 - Produção, guarda 
e disponibilização de 
documentos 
institucionais para 
público interno e 
externo

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho

abril/2011 a 
dez/2012

Demanda 
contratação de 
estagiários, 
hospedagem de 
aplicação e 
aquisição de 
microcomputadore
s

Organização do Acervo Documental - Piloto 
em Curitiba

Definir critérios e políticas 
para guarda segura de de 
documentos

10 - Produção, guarda 
e disponibilização de 
documentos 
institucionais para 
público interno e 
externo

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho; 
21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas 

abri/2011 a 
julho/2012

Espaço físico, 
movelaria, 
equipamentos, 
pessoal próprio ou 
terceirizado, 
material de 
consumo e 
software

Consolidação das necessidades de 
capacitação administrativa

Identificar e consolidar as 
demandas de capacitação 
das áreas técnicas da 
SUBADM, visando 
realização de treinamentos

02 - Produção de 
informações técnicas

16 - Aperfeiçar continuamente a 
qualificação de membros e 
servidores

jan/11 a 
mai/11

Financeiros 
necessários à 
contratação de 
escolas públicas e/
ou licitação

NAT, Diretorias e 
CEAF

Incorporar os princípios 
da responsabilidade sócio 
ambiental nas atividades 
deste MP/PR.

8 - Parcerias com 
outras instituições

6 - Assegurar políticas e práticas 
ambientais sustentáveis

jun/11 a 
nov/11

Previstos custos 
com visitas 
técnicas e 
consultorias. 
Estimado em R$ 
2.500,00

Diretorias da SUBADM, 
AGGSA e CAOPMA

Avaliação e eventual 
implantação de grupo 
Coral no MPPR, visando 
a integração entre 
membros e servidores e a 
melhoria de qualidade de 
vida no trabalho

18 - Fortalecer a instituição por 
meio da interação entre 
Procuradores, Promotores e 
Servidores

abr/11 a 
dez/11

Previstos custos 
materiais, 
fotocópias, 
deslocamentos e 
contratação de 
terceiros. Estimado 
em R$ 3.000,00

Diretorias da SUBADM, 
AGGSA e CAOPMA



12 Gestão de Resíduos Sólidos 11 - Outras AGGSA

13 AGGSA

14 AGQP

15 AGTI, DTI, DDG AGTI

Construir um novo 
modelo de gestão dos 
resíduos sólidos, com 
inserção de critérios de 
sustentabilidade em cada 
atividade, integrando as 
ações sociais e 
ambientais com o 
interesse público.

6 - Assegurar políticas e práticas 
ambientais sustentáveis

maio/11 a 
nov/11

Previstos custos 
com material, 
visitas técnicas e 
ajustes de layout 
físico. Estimado 
em R$ 7.000,00

Diretorias da SUBADM, 
AGGSA e CAOPMA

Implantação de Programa de Educação 
Sócio-Ambiental

Possibilitar que os Membros 
e Servidores do MP/PR 
adquiram o conhecimento, 
desenvolvam as habilidades, 
tomem as atitudes e 
construam os valores sociais 
voltados para a conservação 
do meio ambiente.

02 - Produção de 
informações técnicas

6 - Assegurar políticas e práticas 
ambientais sustentáveis

abril/2011 a 
outubro/201
1

Previstos custos 
com material e 
diária do 
palestrante. 
Estimado em R$ 
4.000,00

AGGSA, CAOPMA, 
DAL, ASCOM, CEAF

Mapeamento e aperfeiçoamento de 
processos de trabalho administrativos - 
Fase I

Mapear e otimizar os 
seguintes processos, 
visando posterior certificação 
externa: aquisição de bens e 
serviços, gestão de contratos 
e convênios e gestão 
patrimonial. Inclui gatilhos 
para licitação sustentável, 
boas práticas em TI e 
procedimentos de controle 
interno.

02 - Produção de 
informações técnicas

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 
gestão de processos de trabalho

abril/2011 a 
março/2012

Previstos custos 
com visitas 
técnicas, 
aquisição/ajuste de 
software e 
treinamentos

Diretorias da SUBADM, 
AGQP, AGTI

Elaboração do PDTI para o biênio 
2011/2012

Mapeamento das regras 
de negócio e visão geral 
do modelo de dados do 
MPPR, visando 
documentar a situação 
atual e propor as ações 
estratégicas para o 
próximo biênio, em 
conformidade com o 
GEMPAR 2018, em 
especial as vinculadas ao 
desenvolvimento de 
sistemas.

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de TI

abril/11 a 
maio/11



16 AGTI

17 11 - Outras

1.600.000,00

DAL, DTI, AGQP DAL

18 DAL

19 DAL, DIN, NAJ, CPL DAL

Prospecção e implantação de sistemas 
para área administrativa

Prospectar, selecionar e 
implantar soluções 
informatizadas para apoio 
aos processos 
administrativos críticos, 
em especial os já 
mapeados e com 
proposta de otimização

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de TI e 12 - Aprimorar 
estrutura organizacional, 
registros e gestão de processos 
de trabalho

abr/11 a 
jun/11

Previstos custos 
com visitas 
técnicas e eventual 
aquisição de 
serviços de 
desenvolvimento. 
Se o software for 
adquirido, estima-
se necessidade de 
700.000,00. Se 
utilizadas soluções 
livres, os custos 
estimados são da 
ordem de R$ 
10.000,00 (visitas 
técnicas)

AGTI, Diretorias da 
SUBADM

Aperfeiçoamento da logística de 
transportes

Agilizar os serviços 
prestados pela DITRANS 
através de 
implementação de 
serviços auxiliares, 
padronização de rotinas, 
implantação de sistema 
informatizado, renovação 
de frota e curso de 
aperfeiçoamento 
funcional.

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 
de processos de trabalho

abril/11 a 
nov/11

Definição de procedimento para solicitação 
de apoio a eventos

Definição de prazos, 
critérios e etapas 
envolvidas na solicitação 
de apoio à realização de 
eventos, bem como 
descrição de 
possibilidades, prazos e 
condições para 
atendimento

10 - Atividades 
específicas do órgão

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 
de processos de trabalho

jun/11 a 
out/11

DAL, ASCOM, 
Cerimonial

Gestão das aquisições e registros de preço 
de materiais e serviços para o exercício 
2011

Realizar os 
procedimentos 
necessários à aquisição 
ou registro de preço e 
gerenciamento de bens e 
serviços para suprir a 
demanda do MPPR 
durante o exercício 2011

10 - Atividades 
específicas do órgão

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 
de processos de trabalho

fev/11 a 
set/11



20

11 - Outras R$ 100.000,00

DAL, DIN, DTI DAL

21 Diárias e deslocamentos A definir 350.000,00 DFI

22 Gestão orçamentária e financeira DFI

23 Sistema de custos DFI

Reestruturação física da área de 
Suprimento

Realização de mudança 
física das instalações da 
Divisão do imóvel do 
Parolim para novo imóvel 
no Atuba, contemplando 
revisão de layout, 
cabeamento e processos

21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 
execução e unidades 
administrativas

abr/11 a 
ago/11

Revisão legal, de 
processo e de 
procedimentos, visando 
proposta de definição de 
novo processo otimizado 
e adoção de sistema 
informatizado para apoio 
aos cálculos, solicitações 
e relatórios gerenciais

10 - Atividades 
específicas do órgão

12 - Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 
de processos de trabalho

DFI, NAJ, DTI, AGTI, 
AGQP

Definir, monitorar e 
gerenciar os resultados 
financeiros e 
orçamentários e saldos 
de empenho visando 
realizar ajustes entre o 
realizado e o previsto em 
tempo hábil. Tal atividade 
pode ser assessorada por 
sistema de informação

10 - Atividades 
específicas do órgão

22 - Gerir recursos financeiros de 
forma eficiente

mar/11 a 
out/11

DFI, Diretorias da 
SUBADM

Implantar uma 
sistemática de gestão de 
custos, objetivando o 
fornecimento de 
informações estratégicas 
de gastos segmentados 
por unidades de custos. 

10 - Atividades 
específicas do órgão

22 - Gerir recursos financeiros de 
forma eficiente

mar/11 a 
dez/12

DFI, ACOI, Diretorias 
da SUBADM



24 Construções e reformas programadas A definir DIN, DTI DIN

25 Plano de Manutenção (anual) A definir DIN, DAL, DTI DIN

26 Plano de Segurança Orgânica DIN

Construções, ampliações 
e reformas, contemplando 
as sedes de Londrina, 
Ponta Grossa, Foz do 
Iguaçu e Maringá (2 
endereços). Ajustes na 
Paraguaçu, 6o andar, 
Tibagi, Comunidades de 
Londrina, Atendimento ao 
Cidadão e 
SUBPLAN/SUBADM, em 
Curitiba. Planejamento da 
reforma da Casa Rosada

10 - Atividades 
específicas do órgão

21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 
execução e unidades 
administrativas

abr/11 a 
dez/11

Levantamento e 
planejamento de 
manutenção predial e 
patrimonial em bens do 
MPPR. Contempla a 
aquisição ou registro de 
itens de manutenção

10 - Atividades 
específicas do órgão

21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 
execução e unidades 
administrativas

abr/11 a 
dez/11

Levantamento das 
condições atuais dos 
sistemas de segurança 
orgânica, na Sede e 
Subsedes da capital. 
Propor o desenvolvimento 
de normas visando a 
padronização de 
equipamentos e 
procedimentos, 
específicos para os níveis 
de segurança desejados 
para cada unidade. 
Vinculação dos novos 
padrões aos projetos civis 
futuros ou em 
desenvolvimento. 

10 - Atividades 
específicas do órgão

21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 
execução e unidades 
administrativas

abr/11 a 
set/11

DIN, NPI, 
Administração Superior



27 DIN

28 Autenticação única DTI DTI

29 Cadastro Único DTI DTI

30 Computação móvel DTI, NAJ, CPL DTI

Plano Diretor de Obras e Reformas 
(quinquenal)

Levantamento e análise 
da situação das 
edificações para, com o 
auxílio de ferramenta 
informatizada, elaborar 
propostas de 
intervenções, 
contemplando 
planejamento e execução 
d eobras novas, 
adaptações, reparos e 
melhorias, dentro de 
padrões quantitativos e 
qualitativos pré-
determinados

10 - Atividades 
específicas do órgão

21 - Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 
execução e unidades 
administrativas

abr/11 a 
dez/11

Estimado em R$ 
250.000,00

DIN, AGQP, TJ, 
Administração 
Superior, DAL

Permitir a utilização de 
chave e senha única para 
acesso aos sistemas e 
páginas do MPPR

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a jun/
2011

Banco de dados único, 
contendo os dados 
estruturais utilizado por 
diversos sistemas 
informatizados da 
instituição

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

mar/11 a 
jul/11

Atender a necessidade 
dos Membros do 
Ministério Público do 
Estado do Paraná por 
equipamentos de 
informática que permitam 
mobilidade (notebooks) 
de forma a maximizar a 
utilização, diminuir os 
custos agregados e 
preservar os 
investimentos.

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

abr/11 a 
dez/11

Estimado em R$ 
2.150.000,00



31 Datacenter DTI, DIN, NAJ, CPL DTI

32 Rede de comunicação de dados DTI, DIN, NAJ, CPL DTI

33 Sistema e-MP DTI

Trata-se da finalização 
dos processos de 
aquisição e implantação 
de equipamentos e 
infraestrutura para 
garantir os recursos de 
processamento e 
armazenamento de dados 
requeridos pelos 
processos de negócio da 
instituição

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a ago/
2011

Estimado em R$ 
4.000.000,00

Dotar o MPPR de 
estrutura de rede 
unificada, com banda 
suficiente para atender às 
demandas de tráfego de 
dados e voz originadas 
das promotorias. Até dez/
2011 a expectativa é que 
100% da rede esteja 
integrada (atualmente 
temos 88%). Implica em 
ação conjunta de 
melhoria do cabeamento 
nas promotorias

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a dez/
2011

Estimado em R$ 
600.000,00

O sistema e-MP pretende 
atender à demanda de 
automatização e geração 
de informações 
gerenciais relativas à 
atividade técnico-jurídica 
do MPPR. Atualmente 
implantado como 
PROMP, atendendo à 
área extra-judicial. 
Aguarda posicionamento 
para 2011

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a dez/
2011

DTI, Comitê Gestor de 
TI



34 Sistema SIGAM NAJ, DTI, AGTI DTI

35 Telefonia IP DTI, DIN, DAL DTI

36 Câmara de negociação associativa DAFRE, DGP, AGGP DAFRE

37 DAFRE, NAJ, ACOI DAFRE

Dotar o MPPR com 
ferramenta atualizada 
para gestão 
administrativa, em 
substituição ao JURAI. No 
momento todo o projeto 
encontra-se suspenso, já 
que a continuidade 
depende de avaliação 
jurídica

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a dez/
2011

Implementar um sistema 
piloto de telefonia 
baseado em tecnologia IP 
(Internet Protocol), assim 
como um sistema de 
gerenciamento, 
bilhetagem e tarifação 
para o controle do 
sistema

10 - Atividades 
específicas do órgão

20 - Assegurar adequados 
recursos de tecnologia da 
informação

2010 a dez/
2011

Estimado em R$ 
200.000,00

Sistemática de recepção, 
sistematização, 
negociação e 
assessoramento aos 
processos decisórios 
relacionados às 
demandas, de cunho 
remuneratório, suscitadas 
pelos servidores.

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

mai/11a 
out/11

Consolidação regulatória de gratificações, 
vantagens e benefícios funcionais

Regulamentar a 
concessão de 
Gratificações, Vantagens 
e Benefícios aos 
Servidores da Instituição, 
subsidiando a tomada de 
decisão da Administração 
através da padronização 
de critérios, minimizando, 
desta forma, possíveis 
distorções na concessão 
de tais gratificações, 
vantagens e benefícios. 

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

abri/11 a 
ago/11



38 DAFRE, DTI DAFRE

39 Aperfeiçoamento de chefias e lideranças Em elaboração DGP, AGGP DGP

40 Clima organizacional DGP, AGGP, DTI DGP

41 Avaliação funcional estratégica DGP, AGGP, DTI DGP

42 Acolhimento institucional Em elaboração DGP, AGGP, DTI DGP

Sistema informatizado para consignações e 
averbações

Automatizar a emissão de 
margem consignável, o 
controle e a manutenção 
das consignações e 
averbações, que resultem 
em um processo ágil e 
desburocratizado, com 
maior eficiência, 
culminando na satisfação 
dos Membros e 
Servidores da Instituição.

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

abril/11 a 
out/11

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

Realizar diagnóstico de 
clima organizacional, 
através de pesquisa, 
visando a tomada de 
ações de melhoria em 
áreas críticas

10 - Atividades 
específicas do órgão

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 
Promotores e Servidores

abril/11 a 
out/11

Formular estudos de 
viabilidade técnica-
jurídica de nova proposta 
de avaliação funcional, 
em substituição das 
existentes, para subsidiar 
o novo Plano de 
Reestruturação das 
Carreiras dos Servidores 
do MPPR e integrar o 
conjunto de práticas 
administrativas voltadas à 
gestão de pessoas que 
está sendo implementado 
no âmbito do MPPR

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

abril/11 a 
out/11

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos



43 Avaliação psicológica AGGP, NAJ AGGP

44 Perícia médica AGGP, DGP, NAJ AGGP

45 Saúde ocupacional AGGP, DGP, NAJ AGGP

Estratégico
Novo

Subsidiar a 
COE/SUBADM e/ou a 
Administração Superior, 
para considerações 
decisórias de âmbito 
legal, acerca da 
pertinência de 
implantação da prática de 
Avaliação Psicológica 
como uma das etapas de 
todos os concursos 
públicos realizados pelo 
MPPR.

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

abril/11 a 
dez/11

Subsidiar a 
COE/SUBADM e/ou a 
Administração Superior, 
para considerações 
decisórias a respeito de 
um Serviço de Perícia 
Médica para Membros e 
Servidores do MPPR, 
atendendo demanda legal 
de âmbito previdenciário.

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

jun/11 a 
set/11

Subsidiar a 
COE/SUBADM e/ou a 
Administração Superior, 
para considerações 
decisórias acerca da 
organização de um 
“Serviço de Saúde 
Ocupacional”, no âmbito 
do MPPR.

10 - Atividades 
específicas do órgão

16 - Aperfeiçoar políticas, 
metodos e técnicas de 
administração de recursos 
humanos

jun/11 a 
ago/11
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