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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O Ministério Público do Estado do Pará 
1
 apresenta seu Plano Geral de Atuação (PGA), 

para o biênio 2011/2012, o qual se constitui em instrumento de planejamento estratégico, 

com alcance operacional, tendo como objetivo melhor atingir o cumprimento de sua 

missão.  

 

O documento é fruto da revisão bienal, realizada em 2010, de acordo com o previsto no 

texto original. Por ocasião de sua elaboração, no ano de 2008, ficou definido que o PGA 

não teria período de vigência, tendo em vista a abordagem de questões estratégicas, que, 

pela sua natureza terão validade por longo período de tempo. Assim, ficou definido que o 

plano seria revisto a cada dois anos, para efeito de reflexão e ajuste nas ações por ele 

estabelecidas. 

 

O processo de revisão do PGA – de acordo com a principal diretriz do planejamento 

institucional do MPPA, a participação - envolveu, em suas várias etapas, de forma 

representativa, todas as categorias de Membros e parte dos servidores do Ministério 

Público do Estado do Pará. Levou, ainda, em consideração as contribuições da sociedade 

civil, oferecidas por ocasião das Audiências Públicas e da Consulta Pública realizadas em 

2008 – quando da elaboração do plano – com o firme e permanente propósito de tomar as 

demandas da coletividade como orientadoras da atuação institucional.  

  

O Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Pará e suas revisões se constituem, 

portanto, no produto que consolida todo esse processo de debate e discussões.  

 

Vale ressaltar que o PGA alcança não apenas as principais ações a serem efetivadas pela 

administração superior – visão estratégica - como a definição das ações a serem executadas 

nas Procuradorias e Promotorias de Justiça – visão operacional - identificando objetivos 

que devem reger a atuação do Ministério Público nos próximos anos, principalmente na 

eleição do mais importante em detrimento do urgente. Assim, é o documento que norteia a 

elaboração dos Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, que 

trabalharão com as realidades locais, permitindo o detalhamento e identificação de 

demandas específicas. 

 

 

                                                           
1
 Em cumprimento ao que dispõe o Capítulo VI da Lei Complementar nº 057, de 06 de julho de 2006. 



 

IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

Missão Constitucional 

 

O Ministério Público foi fortalecido no processo de redemocratização da sociedade 

brasileira, resultando, na Constituição de 1988, em Instituição dedicada à defesa jurídica da 

sociedade. 

 

O Ministério Público brasileiro é a Instituição que deve defender o interesse público e tem 

como missão constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.
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Funções Institucionais 

 

Para o alcance e cumprimento dessa missão, o Ministério Público realiza funções de defesa 

jurídica da sociedade por meio do acompanhamento e controle da Administração Pública e 

de provocação do Poder Judiciário, a exemplo da fiscalização dos serviços de relevância 

pública; da promoção da ação penal e da ação civil pública; da proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente, do consumidor, da infância e juventude, dos idosos e 

de outros interesses difusos e coletivos.
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BASE ESTRATÉGICA DO PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

 

A base estratégica orienta a formulação dos programas, planos e atividades da organização. 

Baseada na missão institucional, nos objetivos, princípios e estratégias de atuação, 

identifica riscos (traduzidos em pressupostos que precisam ser gerenciados) e traça um 

cenário desejável a ser alcançado (visão de futuro) para elevar a qualidade da gestão e dos 

serviços que geram resultados e impactos sociais positivos. 

 

 

                                                           
2 “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.” 

3 O artigo 129 da Constituição da República, diz: “São funções institucionais do Ministério Público: I - 
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos 
poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 
União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 
respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 
mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX - exercer outras 
funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.” 



Objetivo Geral 

 

Contribuir para a consolidação do Estado Democrático de Direito e para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária em todo o território do estado do Pará. 

 

 

Objetivo Específico 

 

Combater a corrupção e a improbidade administrativa e realizar o controle da 

administração pública a partir das áreas de atuação do Ministério Público, com ênfase 

temática na defesa da saúde, da educação, da segurança pública e do meio ambiente, 

observando-se a infância e juventude e os direitos sociais fundamentais.  

 

 

Visão de Futuro 

 

 

Atuar em todo o estado do Pará, em permanente interação com a sociedade e instituições 

parceiras, a partir de gestão compartilhada e participativa, tornando-se referência na 

articulação de políticas públicas, na qualidade de mediador de conflitos sociais. 

 

 

Diretrizes 

 

▪ Fortalecimento e aprimoramento da capacidade institucional; 

▪ qualidade na prestação dos serviços à sociedade; 

▪ planejamento participativo com integração de Membros e servidores; 

▪ transparência e controle social; 

▪ gestão compartilhada e cooperada; 

▪ regionalização da atuação institucional; 

▪ integração à comunidade; 

▪ fomento e apoio à participação popular; 

▪ consolidação e ampliação de parcerias. 

 

 

Pressupostos 

 

▪ Solucionar problemas organizacionais e estruturais do Ministério Público; 

▪ garantir a plena autonomia institucional; 

▪ avançar no diálogo com a sociedade. 

 

 

Estratégias 

 

▪ Realizar, por meio de instrumentos administrativos e jurisdicionais, o controle das 

atividades públicas, para garantir a correta aplicação dos recursos, a transparência 

administrativa, a prestação dos serviços e das ações com eficiência e eficácia; 

▪ fortalecer os órgãos de administração do Ministério Público, aprimorando as atividades 

de gestão, execução e apoio; 



▪ promover o permanente aperfeiçoamento profissional dos integrantes do Órgão; 

▪ consolidar o planejamento participativo como ferramenta de gestão; 

▪ avançar no processo de regionalização por meio da descentralização da gestão; 

▪ ampliar as parcerias com organizações sociais, acadêmicas, de pesquisa e de fomento, 

governamentais e não-governamentais; 

▪ contribuir na sistematização e no acesso da população às informações de interesse público, 

estimulando a estruturação de espaços e instrumentos de participação popular e de 

mecanismos de regulação democrática dos conflitos; 

▪ priorizar a produção, a organização e o acesso à informação como elemento essencial de 

decisão e gestão; 

▪ apoiar a participação da comunidade no processo de formulação e acompanhamento da 

execução das políticas públicas. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

1ª - Criar grupos especiais de estudo e de trabalho para analisar e definir estratégias de 

atuação institucional do MP 

2ª – Formar e capacitar integrantes do Ministério Público para o alcance do objetivo do 

PGA 

3ª – Criar equipe técnica interdisciplinar permanente de apoio 

4ª – Promover a comunicação continuada com a sociedade 

5ª – Realizar ações de desenvolvimento organizacional na área técnico-administrativa 

6ª - Promover a execução e realizar o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação e a 

revisão do PGA 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Ao longo do processo de elaboração do PGA, mais precisamente, durante as reflexões e os 

debates, foram definidos aspectos da realidade, no âmbito nacional e estadual do 

Ministério Público, que influenciavam de forma mais direta o seu desempenho como órgão 

de defesa dos direitos da sociedade. A estratégia adotada foi a de considerá-los e 

administrá-los como recursos ou riscos no cumprimento da missão institucional. 

 

No momento da realização da primeira Rodada de Acompanhamento e Avaliação do PGA, 

recentemente ocorrido, evento programado para reavaliar o conteúdo do plano, chegou-se a 

conclusão de que o item indicativo da Contextualização do Ministério Público não deveria 

constar de mudanças significativas, haja vista que no lapso de dois anos, os contextos da 

instituição, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual, ainda se defrontam com as 

mesmas realidades detectadas em 2008.      

 

No contexto nacional, continuam sendo constatadas deficiências na gestão e na 

implementação das políticas públicas. Ainda se faz necessário um olhar mais atento ao 

precário sistema de justiça criminal e de segurança pública no tratamento da violência e 

suas repercussões; o desrespeito aos direitos dos consumidores e das normas de proteção 



do meio ambiente; a corrupção e a improbidade administrativa. Isso, sem falar das 

circunstâncias que traduzem riscos para a consolidação do próprio perfil do Ministério 

Público no Brasil, das deficiências na articulação de ações entre o Ministério Público dos 

estados e o da União, bem como a ausência de divulgação de metas e resultados 

institucionais e de indicadores confiáveis.  

 

No contexto do estado do Pará, permanecem com destaque os conflitos resultantes da 

dinâmica da realidade socioeconômica em face da enorme desigualdade e diversidade 

natural, social e cultural do estado, assim como dos desafios da gestão pública.  

 

As áreas de atuação do Ministério Público a seguir relacionadas apresentam ainda  

aspectos críticos que demandam maior empenho institucional para manter a defesa dos 

direitos sociais e individuais indispensáveis, da ordem jurídica e do regime democrático: 

área Ambiental Rural e Urbana, área de Segurança Pública, área de Garantia dos 

Direitos da Cidadania, área da Saúde, área da Educação, área dos Direitos 

Constitucionais, área da Infância e Juventude, e finalmente, a área Institucional. 

  

No âmbito interno do Ministério Público do Estado do Pará, muito já se tem alcançado, 

a exemplo da elaboração dos Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de 

Justiça, mas como todo órgão público, cujo cliente é a sociedade, com suas inúmeras e 

constantes demandas, ainda e permanentemente se fará necessário, manter a atenção 

voltada para solucionar problemas que interferem em sua atuação, como a melhoria do 

sistema de capacitação profissional dos seus integrantes; o fortalecimento da estratégia de 

cooperação e parcerias; a sintonia de atuação dos órgãos de execução; a desvinculação do 

Ministério Público às pautas e aos atos judiciais e administrativos do Poder Judiciário. 

 

Outros fatores críticos são os de natureza organizacional e estrutural, com destaque para o 

inadequado e insuficiente modelo organizacional, além das limitações da política de gestão 

de pessoas
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e das redes física e tecnológica. Agregue-se a esse quadro, o processo de 

crescimento do MP, instituição em busca permanente de melhores condições de recursos 

humanos e materiais para exercer suas funções em plenitude. No período 2009/2010, desde 

a publicação do PGA, o número de Membros foi acrescido em 46 novos Promotores de 

Justiça, nomeados para suprir carências em diversas Promotorias, especialmente no 

interior. Em termos de Servidores, não houve novas nomeações, considerando que todos os 

concursados já ingressaram na casa. Entretanto, entre cedidos e comissionados, 16 novos 

profissionais passaram a compor a categoria. Nesse mesmo período, foram agregados seis 

(6) novos prédios ao patrimônio físico do órgão. 

 

Esses aspectos geram oportunidades e riscos para a atuação do Ministério Público no Pará.  

A partir dessas perspectivas, e com o objetivo de migrar do modelo de Ministério Público 

burocrático para o modelo gerencial pró-ativo capaz de atuar nos conflitos sociais, foi 

identificada como desafio a necessidade de desenvolver e aprimorar mecanismos 

organizacionais de apoio sistemático ao trabalho de acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas, com a capacidade, inclusive, de identificar áreas e temas ainda não 

alcançados pelo Ministério Público. 

 

                                                           
4 A exemplo da desatualização do plano de cargos, carreira e salários dos servidores; da reduzida quantidade de 
Membros na carreira; de critérios inadequados ou insuficientes de avaliação dos Membros, por critérios 
quantitativos em detrimento de critérios qualitativos. 



Importante salientar que não só de críticas à instituição se consolidou o trabalho, mas que 

também, assim como no contexto nacional, o contexto estadual, ressaltou aspectos 

positivos concernentes à credibilidade granjeada pelo Ministério Público no cumprimento 

de sua missão nas últimas décadas; o fortalecimento das garantias constitucionais; o início 

da regionalização e da ampliação da presença do Ministério Público no território paraense 

de forma mais estruturada e qualificada. 

 

 

 

EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PGA 

 

A Portaria nº 1768/2009-MP/PGJ designou, por indicação do Egrégio Colégio de 

Procuradores de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de 

Mendonça Ribeiro Alves para assumir o cargo de Coordenador-Geral do processo de 

implementação do PGA e, para, igualmente, compor a Comissão de Membros das três 

entrâncias para apoiar o processo. A aludida Comissão foi assim composta: 

 

Coordenador Geral: Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves  

Subcoordenadora: Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza 

a) Terceira entrância 
PJ  Dr. Firmino Araújo de Matos 

PJ  Dr. Raimundo de Jesus Coelho de Moraes 

b) Segunda entrância 
PJ  Dr. José Maria Costa Lima Júnior 

PJ  Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Junior (afastado para assumir a presidência da CONAMP) 

c) Primeira entrância 
PJ  Dra. Eliane Cristina Pinto Moreira 

PJ  Dr. Paulo Ricardo de Souza Bezerra (atualmente na segunda entrância)   

 

 

*     *     * 
 

Considerando que a execução do PGA se realizaria pela implementação das cinco (5) 

primeiras ações estratégicas e que o texto do plano indicava para cada uma das ações um 

responsável denominado Guardião, a Comissão convidou-os a formatar os atos necessários 

para a realização das ações e a apresentá-los e debatê-los. As atividades da Comissão, 

assessorada pelo Grupo de Apoio Técnico (GAT) – designado através da Portaria nº 

2289/2009-MP/PGJ, de 09/06/2009 e composto por representantes da Procuradoria-Geral 

de Justiça, da Corregedoria-Geral, da Subprocuradoria-Geral de Justiça-Área Jurídico-

Institucional e da Subprocuradoria-Geral de Justiça-Área Técnico-Administrativa - em 

conjunto com os guardiões, tiveram início em maio de 2009. 

 

A sexta ação - Promover a execução e realizar o acompanhamento, o monitoramento, 

a avaliação e a revisão do PGA passou a ser considerada como estratégia de coordenação 

do processo de implementação do plano, deixando, assim, de compor o elenco das ações 

estratégicas definidas no PGA. 



  

 

Os integrantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PGA dividiram, entre si, 

a responsabilidade pelo acompanhamento de cada uma das ações estratégicas, com o apoio  

dos técnicos do GAT.  

 

Durante a primeira fase dos trabalhos, percebeu-se a necessidade de aprofundar o 

entendimento acerca do alcance das ações estratégicas, o que propiciou algumas mudanças 

nas ações, com vistas a ampliar seu efeito sobre o MP. Assim chegou-se às conclusões 

descritas a seguir. 

 

Com relação à 5ª Ação – Realizar ações de desenvolvimento organizacional –constatou-

se que a mesma abrangia matéria referente à Subprocuradoria-Geral de Justiça – Área 

Técnico-Administrativa, bem como à Subprocuradoria-Geral de Justiça – Área Jurídico-

Institucional. Desta forma, o Guardião propôs à Comissão que a ação fosse desmembrada 

por área de interesse e que o Senhor Subprocurador Geral de Justiça – Área Jurídico-

Institucional fosse o Guardião da nova ação. Tendo sido aceita a proposta por 

unanimidade, nova composição de responsabilidades foi constituída. 

 

Outra observação significativa que trouxe alterações ao modelo inicial proposto pelo PGA 

diz respeito à elaboração dos Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de 

Justiça. No plano, os PAs aparecem como uma etapa do PGA. No entanto, com a 

elaboração dos primeiros planos - vigência para o período 2010/11, a Comissão entendeu 

que estava sendo criada uma nova ação estratégica, a sétima ação. 

 

No decorrer dos trabalhos a Comissão criada pela Portaria nº 1768/2009-MP/PGJ, de 12 de 

maio de 2009, sofreu algumas alterações em virtude do afastamento de um dos seus 

integrantes e da movimentação na carreira de outro. A nova composição da Comissão ficou 

assim estabelecida: 

 

Coordenador Geral: Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves  

Subcoordenadora: Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza 

d) Terceira entrância 
PJ  Dr. Firmino Araújo de Matos 

PJ  Dr. Raimundo de Jesus Coelho de Moraes 

e) Segunda entrância 
PJ  Dr. José Maria Costa Lima Júnior 

PJ  Dr. Paulo Ricardo de Souza Bezerra 

 

Primeira entrância 
PJ  Dra. Eliane Cristina Pinto Moreira 

PJ  Dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos 

 

As ações estratégicas e seus guardiões, devidamente apoiados pelos integrantes da 

Comissão e pelos técnicos do GAT, ficaram, pois, assim constituídas: 

 

 



 

 

 

 

 
AÇÃO ESTRATÉGICA GUARDIÃO 

RESPONSÁVEL 

SUBCOORDENADOR 

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

RESPONSÁVEL 

1ª -  Criar grupos especiais de 

estudo e de trabalho para analisar e 

definir estratégias de atuação 

institucional do MP 

Dr. Frederico 

Oliveira 

Dr.Firmino Matos Stela Veras 

Ivan Costa 

2ª – Formar e capacitar integrantes 

do Ministério Público para o 

alcance do objetivo do PGA 

Dr. Alexandre 

Manuel Rodrigues 
Dr. Raimundo Moraes Raquelita Athias 

3ª – Criar equipe técnica 

interdisciplinar permanente de 

apoio 

Dr. Natanael Leitão Dr. José Maria Costa Jr. Rose Nascimento 

4ª – Promover a comunicação 

continuada com a sociedade 
Dra. Silvia Miléo Dra. Eliane Moreira Glória Araújo 

5ª – Realizar ações de 

desenvolvimento organizacional na 

área técnico-administrativa 

 

Dr. Almerindo 

Leitão 
Dr. César Mattar Mariléa Sanches 

6ª – Realizar ações de 

desenvolvimento organizacional na 

área jurídico-institucional 

Dr. Antonio 

Barletta 

Dr.Paulo Ricardo 

Bezerra 

Marly Nery 

Raquelita Athias  

7ª – Elaborar os Planos de Atuação 

das Procuradorias e Promotorias de 

Justiça 

Dra. Ubiragilda 

Pimentel 

 Dra. Socorro de Maria 

Pereira Gomes dos 

Santos 

Marilze Ribeiro   

Stela Veras               

De acordo com o disposto no texto do PGA, o plano em si não contempla um período de 

vigência definido. No entanto, a cada biênio está prevista uma Rodada de 

Acompanhamento e Avaliação – RAAP, cujo objetivo engloba a revisão das ações 

estratégicas, o estabelecimento de prioridades, e a atualização dos responsáveis. Tendo em 

vista que o plano foi elaborado em 2008, durante o ano de 2010 uma RAAP deveria 

acontecer. Sendo esse um ano eleitoral, tanto para a sociedade brasileira quanto para o 

próprio MP, ficou decidido que a Rodada aconteceria ainda no primeiro semestre. 

Efetivamente, foram reunidos vários segmentos da instituição que trabalharam nos dias 8 e 

9 de junho, nas dependências do Hotel Beira Rio, nessa cidade, revendo as ações e 

restabelecendo prioridades, partindo da análise detalhada das propostas referentes à 

consecução de cada uma das ações contidas no quadro acima.  

 

Em sequência, estão relacionados os resultados alcançados na Rodada, já aprovados pelo 

Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça e que passam a compor o Plano Geral de 

Atuação do Ministério Público para o período 2011/2012 com sete (7) ações estratégicas.  

 



A implementação das ações, bem como seu acompanhamento e avaliação, serão fruto de 

providências a cargo da Administração Superior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PGA PARA O 

PERÍODO 2011/12 

 



AÇÃO nº 1 - CRIAR GRUPOS ESPECIAIS DE ESTUDO E DE TRABALHO 

PARA ANALISAR E DEFINIR ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 Implantação do Grupo de Trabalho dos Procuradores e Promotores de Justiça 

de Defesa da Probidade e do Patrimônio Público (GTDEPP)  

 

      Expandir o modelo de grupo de trabalho a ser implantado para outras áreas   

      com enfoque nas políticas institucionais,  

 

      Selecionar os integrantes dos grupos levando em conta sua área de conhecimento. 

 

      Atribuir ao CAO específico a coordenação dos grupos de trabalho, envolvendo e    

      valorizando seu quadro técnico. 

 

      Disponibilizar os resultados obtidos pelos grupos de trabalho, com vistas a      

      subsidiar a  capacitação dos Membros do MP, bem como, compor um banco de     

      dados. 

 

 

 

 Implantação do Núcleo de Defesa da Moralidade Administrativa (NDMA) 

 

Interiorizar as ações do Núcleo nos Pólos Administrativos. 

 

            Firmar parcerias entre o Núcleo e demais órgãos públicos de controle. 

 

            Compartilhar e garantir acesso pelos Membros às peças jurídicas produzidas   

            pelo Núcleo. 

 



AÇÃO nº 2 - FORMAR E CAPACITAR INTEGRANTES DO MP PARA O 

ALCANCE DO OBJETIVO DO PGA 

 

 Desenvolvimento organizacional do CEAF 

 

Re-estruturar o quadro de pessoal do CEAF, rever os papéis dos servidores ali 

lotados, prover sua capacitação, bem como criar o cargo de Pedagogo, provendo-o, 

se necessário por contratação de consultoria. 

 

Rever a composição, atualizar os integrantes e revitalizar o Conselho Deliberativo, 

cujas funções são de extrema relevância para a eficácia da atuação do CEAF. 

 

Rever a composição do Conselho Diretor. 

 

Dar maior disponibilidade de tempo e dedicação da Diretoria para o Centro. 

 

Liberar o Membro designado como Diretor-Geral de suas funções como órgão de 

execução do MP para dedicação exclusiva às atividades de gestão do CEAF. 

Aproveitar Membros aposentados para atuar na direção do CEAF. 

 Construção de programa pedagógico para as atividades do CEAF 

 

Definir, por meio de processo participativo, conduzido pelo Conselho Deliberativo 

com apoio técnico, Programa Pedagógico que oriente as atividades do Centro, 

destacando o tema do Combate à Corrupção, da Improbidade e o Controle da 

Administração Pública, em coerência com a orientação estratégica do            

Ministério Público.  

 

Utilizar estratégias de formação e capacitação de maior alcance, a exemplo do 

ensino a distância, também conhecido como universidade aberta.  

 Melhoria da estrutura física do CEAF 

Manter adequadamente a estrutura física do Centro, com vistoria e recuperação das 

instalações, bem como prover os equipamentos necessários, a exemplo de 

computadores e copiadoras. 

 



AÇÃO nº 3 - CRIAR EQUIPE TÉCNICA INTERDISCIPLINAR PERMANENTE 

DE APOIO 
 

 Revisão da composição da equipe técnica de apoio operacional 

       

Estruturar e compor – por meio de concurso público ou, excepcionalmente, por 

meio de cargos comissionados (no máximo 20%) – a equipe técnica de apoio do 

Ministério Público, a partir da visão do atendimento da missão da instituição, de 

forma que possa responder às múltiplas demandas dos órgãos de execução de 

maneira expedita e qualificada, assim como também, com base em levantamento 

estatístico da demanda de trabalho pelos membros.    

 

Integrar a equipe por profissionais especializados, de preferência com pós-

graduação, que alcancem o atendimento técnico-científico das principais demandas 

da sociedade
 
e originadas pela atuação do MP na região amazônica

5
.  

 

Garantir o apoio técnico permanente aos órgãos de execução especializados, se 

possível com dedicação de técnico pertinente, de forma permanente. 

 

 Distribuição territorial da equipe técnica 

 

Integrar a equipe técnica ao Centro de Apoio Operacional, com lotação territorial 

em Belém, viabilizando a função de articulação e apoio aos órgãos de execução, 

destinatários dos serviços de apoio e de ampliação dos benefícios a todos os órgãos 

demandantes, estruturando-a em três núcleos: Contábil, de Engenharia e de 

Cidadania.  
 

Possibilitar o atendimento direto e permanente aos pólos, prevendo a lotação 

territorial de parte de seus integrantes nas sedes dos pólos, (psicólogo, assistente 

social, contador e técnico na área ambiental), bem como contar com previsão 

orçamentária para passagens e diárias, para deslocamento, quando necessário. 

 

 Articulação com outras organizações especializadas 
 

Garantir a ampliação do atendimento, através de convênios com instituições de 

notório saber para contemplar e completar demandas sazonais ou especializadas 

não atendidas pela equipe técnica, com a troca contínua de informações 

especialmente no que se refere aos trabalhos acadêmicos e científicos produzidos. 

 

 Regulamentação da equipe técnica 
 

Criar por lei e regulamentar por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, a equipe 

técnica, envolvendo inclusive a normatização do procedimento de atendimento a 

demanda por pareceres, notas e relatórios técnicos, bem como o formato da 

resposta que deve ser fornecida aos membros. 

 
                                                           

5
 Deve ser composta por servidores e estagiários, com previsão dos cargos criados por lei, a exemplo dos 

profissionais com formação em economia; geologia; engenharias florestal, civil, química, agronômica e de 

produção; informática; sociologia; medicina; pedagogia; arquitetura e  contabilidade. 



AÇÃO nº 4 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO CONTINUADA COM A SOCIEDADE 

 

 

 Consolidação e fortalecimento da Ouvidoria 

 

          Dar condições para o efetivo cumprimento das atribuições da Ouvidoria do     

          Ministério Público, de acordo com o disposto no artigo 2ª, da lei nº 6849, de  

          02/05/2006. 

 

    Divulgar no âmbito do Ministério Público e para a sociedade em geral as    

    competências da Ouvidoria. 

 

    Implementar os canais de comunicação da Ouvidoria nos pólos. 

 

    Estruturar devidamente a Ouvidoria para que a mesma possa exercer suas    

    competências. 

 

 Criação e estruturação da Assessoria de Comunicação do Ministério Público - ASCOM 

 

       Evoluir da atual assessoria de imprensa para assessoria de comunicação. 

 

      Aperfeiçoar o site do MP no sentido da divulgação das peças judiciais   

      especificando as fases (início, tramitação e conclusão) que as mesmas se  

      encontram. 

 

      Ampliar e fortalecer o canal de acesso do portal do servidor. 

 

 Ações de interação do Ministério Público com a mídia 

 

      Realocar as ações de interação do MP com a mídia para as atribuições a serem   

      desenvolvidas pela ASCOM. 

 

 Fomento e participação em consultas e audiências públicas 

 

      Incentivar as consultas e as audiências públicas para que as mesmas funcionem     

      como subsídio para os Planos de Atuação e para o desempenho do Promotor de    

      Justiça. 

 

 Capacitação dos integrantes para o relacionamento com a mídia 

 

Trabalhar em conjunto com o CEAF, por se tratar de capacitação de Membros e 

Servidores. 

 

 Articulação, apoio e acompanhamento dos Conselhos Estaduais e Municipais de 

Controle das Políticas Públicas 

 

Compartilhar experiências junto aos Conselhos com os demais Membros do MP. 

 

 Criação do banco de dados 

 

Criar sistema de informação unificado, composto de banco de dados que abrigue dados 

estatísticos sobre a atuação ministerial e tramitação processual. Esta subação deve ser 

concretizada em conjunto com o Departamento de Informática. 



 

 

AÇÃO nº 5 – AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL / 

ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 Realização do Diagnóstico da Estrutura Institucional 

 

Considerar, na elaboração do diagnóstico institucional do MP, a visão dos 

integrantes (visão interna) e da sociedade em geral (visão externa). 

 

Priorizar a revisão da estrutura organizacional, com ênfase para a área de 

planejamento. 

 

Verificar a adequação da lotação dos servidores em relação à necessidade de   

trabalho a ser realizado. 

 

 Instituição da agenda ambiental do MP 

 

 Inserir ações de segurança em favor da instituição e dos seus integrantes 

 

Solicitar ao CEAF treinamento dos Membros em direção defensiva e autodefesa   

 

 Reconsideração da política de recursos humanos do MP 

 

Rever a jornada diária de trabalho dos Servidores do MP, observando o amparo 

legal da mudança de carga horária, tendo em vista o disposto no edital do concurso 

a que se submeteram os servidores levando em consideração que a decisão será dos 

Tribunais. 

 

Concluir o processo do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.  

 

Rever a política de promoção por mérito na carreira dos Servidores estabelecendo 

percentuais de acesso aos níveis superiores previstos, para cada carreira, no Plano 

de Cargos. 

 

Estabelecer mecanismos de avaliação de produtividade de desempenho dos 

servidores. 

 

Intensificar a política de saúde interna dos servidores. 

 

Aumentar o número de vagas para estagiários junto aos membros. 

 

Priorizar o atendimento aos Membros e Servidores lotados no interior no 

Departamento Médico-Odontológico. 

 

 Ênfase em ações sobre a estrutura física do MP 

 

Construir sedes de Promotorias de Justiça de 1ª e de 2ª entrância. 



Apartar as áreas físicas do MP que funcionam nos fóruns. 

Construir prédios funcionais que ofereçam segurança aos membros. 

Prover os prédios residenciais existentes de maior segurança aos membros. 

Dar maior agilidade nos retornos do Departamento de Obras. 

Estabelecer política institucional em relação às despesas de manutenção dos 

imóveis residenciais de propriedade do MP. 

 

 Priorização de ações e investimentos em tecnologia da informação 

 

Implantar soluções inovadoras, tais como uso de e-mail, skipe, e outros recursos 

adequados à realidade do MP, tendo em vista a situação dos municípios que ainda 

não dispõem de condições técnicas para o pleno uso da informática. 

 

Utilizar dispositivos de internet móvel em municípios que não sejam atendidos por 

rede. 

 

Desenvolver novos softwares de apoio ao trabalho dos membros, importando, 

inclusive, sistemas e programas de outros MP, com prioridade aos programas de 

controle processual – judicial e extrajudicial. 

 

Estabelecer a utilização do e-mail funcional dos Membros e Servidores na 

comunicação institucional. 

 

Disponibilizar senhas aos estagiários para apoiar a movimentação processual. 

 

Adquirir impressoras com capacidade de digitalizar documentos. 

 

Priorizar concurso e nomeação de técnicos em informática. 

 

 Captação de recursos financeiros 

 

Intensificar a captação de recursos financeiros externos. 

 

Criar estrutura organizacional adequada para a área de captação. 

 



AÇÃO nº 6- REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL ÁREA JURÍDICO-INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 Criação da Câmara Técnica Recursal – 2º Grau 

 

 Iniciar com uma Câmara reunindo a área Cível e Criminal, verificando o controle 

de constitucionalidade e a vinculação das mesmas. 

 

Realizar a revisão da minuta da Resolução que dispõe sobre a criação dos Centros 

de Apoio Operacionais Recursais Cível e da Criminal. 

 

 

 

 Revisão do programa “MP E A COMUNIDADE” 

 

Rever a prática do programa, priorizando as ações a serem desenvolvidas em prol 

do coletivo, de acordo com a missão e as atribuições do MP. 

 

Criar as Promotorias de Justiça Comunitárias, de caráter exclusivo para atuar no 

Programa, visando atender aos interesses sociais. 

 

 

 

 Elaboração de modelos de Procuradorias e Promotorias de Justiça   

 

Ter como principal parâmetro na construção dos modelos organizacionais o critério 

da densidade populacional. 

 

Implantar cargos de PJ especializado nas sedes dos pólos, exclusivamente para 

Infância e Juventude e Patrimônio Público. 

 



AÇÃO nº 7 – APOIO À EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS 

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

 1ª Fase: Elaboração sistemática dos Planos de Atuação 

Definir prazos para todas as etapas de elaboração e acompanhamento do Plano. 

Insistir e aprimorar na oitiva da sociedade. 

Alterar a periodicidade do Plano de Atuação para a cada 02(dois) anos. 

Elaborar tutorial para o SEAPA, disponibilizando modelo de Plano de Atuação a  partir 

dos planos recebidos. 

 

Orientar, suficientemente, Membros e Servidores em planejamento em geral, em 

tratamento estatístico de dados e especificamente na metodologia de elaboração do 

plano. 

 

 Realizar treinamento nos Pólos, para utilização do SEAPA, com cronograma pré-  

 definido e Membros devidamente convocados, no período de setembro a novembro do   

 ano anterior ao da elaboração do Plano, contando com o apoio logístico dos  

 Coordenadores do Pólo. 

 

Fornecer, através do Coordenador do Pólo, apoio logístico para a realização da oitiva da 

sociedade. 

 

Disponibilizar os técnicos da Assessoria de Planejamento para efetivo   

assessoramento aos Membros durante o processo de elaboração dos planos. 

 

Estruturar o Departamento de Informática em todos os Pólos a partir do próximo   

Concurso.  

 2ª Fase: Execução dos Planos de Atuação 

    Estabelecer a divulgação dos PAs com prazo definido em cronograma. 

    Incluir, na previsão orçamentária, recursos  para execução do PA por Promotoria de   

   Justiça. 

   Identificar os pontos comuns contidos nos PAs, visando atuação uniforme pela   

   administração superior do MP no apoio as Procuradorias e Promotorias. 

   Reunir com os parceiros convidando-os para participar da execução do plano. 

   Propor à PGJ a racionalização das designações para acumulações. 

   Elaborar documento de apresentação do PA à comunidade. 

 



 3ª Fase: Acompanhamento dos Planos de Atuação 

   Acompanhar o cumprimento da proposta de execução do PA apresentada pelo   

   Promotor de Justiça no momento da inscrição para movimentação na carreira. 

          

   Incluir na Resolução do CSMP, a apresentação de proposta de execução do PA da  

   Promotoria de Justiça pretendida, sem descurar do critério de antiguidade. 

          

   Prever o acompanhamento dos PAs das Procuradorias e Promotorias de Justiça sob    

   inspeção da CGMP. 

    Estabelecer visibilidade no cumprimento das metas dos PAs. 

     

    Divulgar a forma de acompanhamento do Plano Geral de Atuação e dos Planos de   

    Atuação. 
 


