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Mensagem inicial 
 

Apresenta-se o Relatório de Atividades do Núcleo de Apoio Técnico 

Especializado (NATE) do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx), do 

Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), referente ao exercício de 2020. 

Importante destacar desde o início que se trata de um relatório de 

atividades para avaliação e gestão interna do Núcleo, que pode eventualmente ter 

utilidade externa por haver dados que se relacionam a diversas atividades do 

MPPR.  

Sobre o ano de 2020, este foi marcado pelas dificuldades e restrições 

trazidas pela pandemia do coronavírus, que impactou o serviço público de uma 

forma geral, e que não foi diferente no NATE. 

As medidas de enfrentamento à pandemia adotadas pela Instituição 

tiveram o condão de forçar a experimentação do trabalho à distância (teletrabalho) 

e a adoção de formas alternativas de execução de determinadas atividades até 

então realizadas presencialmente. 

Positivamente, o NATE, mesmo diante da nova realidade, manteve 

disponíveis todos os seus serviços, apenas adequando-os em decorrência das 

restrições às atividades presenciais. 

Não se pode deixar de reconhecer que a suspensão das atividades 

presenciais afetou sensivelmente as que demandavam inspeções e visitas 

institucionais, que foram substituídas por atividades virtuais ou reagendadas, 

todavia, sem prejuízo do atendimento a casos urgentes, com a observância das 

medidas de segurança devidas. 

Diferentemente do esperado, em face de sua abrupta implementação, a 

realização do teletrabalho não trouxe impactos negativos ao rendimento do NATE, 

tendo em vista o sistema de “gestão virtual” adotado no setor desde o ano de 2018. 
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Pelo contrário, no ano de 2020, as tarefas foram cumpridas, em sua 

maioria, em menor tempo. Registrou-se uma redução dos prazos médios de 

atendimento no NATE de 10,6% e de 17,3% no saldo de Tarefas de Serviço 

aguardando a análise. 

Noutra esfera de atuação, houve um incremento na execução das 

tarefas de projetos estaduais, em especial, referentes a: transparência das 

despesas com a pandemia (setor de auditoria), análise dos planos municipais de 

socioeducação-ECA-30 (setor de serviço social) e de psicologia aplicada ao 

Tribunal do Júri (setor de psicologia). 

Houve ainda destacada participação de vários integrantes em diversos 

eventos de capacitação visando o aprimoramento da qualidade técnica dos 

serviços prestados. 

Foram estruturados/reestruturados diversos processos e rotinas 

administrativas, de forma a permitir maior eficiência, transparência e interatividade 

na gestão das demandas.  

Enfim, com o esforço coletivo de seus integrantes, foi possível a 

execução de volume expressivo de trabalho em todos os setores do NATE e, com 

qualidade, contribuiu-se para o cumprimento da missão do CAEx com observância 

das diretrizes e objetivos traçados no Planejamento Estratégico do MPPR.                   

Trazido este panorama apresenta-se um raio X do NATE, iniciando-se 

pela sua estrutura e seus processos de gestão, que permitirá melhor compreender 

o escopo principal deste relatório: a exposição detalhada das atividades realizadas 

no ano de 2020, sob o aspecto quantitativo e de esforço despendido em cada grupo 

de atividades.
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1. O que é o NATE? 
 

O Núcleo de Apoio Técnico Especializado (NATE) integra, junto com 

o Núcleo de Inteligência (NI), a estrutura organizacional do Centro de Apoio 

Técnico à Execução (CAEx), do Ministério Público do Estado do Paraná 

(MPPR), criado por meio da Resolução nº. 4467, de 05 de dezembro de 2013, da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. 

O surgimento do CAEx (composto pelo NATE e NI) foi motivado pela 

necessidade de aproximação e congregação dos integrantes do corpo técnico do 

Ministério Público do Estado do Paraná num setor administrativo único, facilitando 

o direcionamento das solicitações de serviço, otimizando o atendimento das 

demandas, permitindo a troca de informações, conhecimentos e experiências entre 

os integrantes, tudo para melhor prestação do serviço de apoio técnico ao órgão de 

execução (célere e de qualidade).  

O NATE tem como finalidade precípua prestar suporte sobre 

conhecimento especializado não-jurídico às atividades finalísticas, por meio de 

assessoramento investigativo, avaliações, pesquisas e estudos realizados por um 

corpo técnico próprio ou via convênios ou termos de cooperação firmados pelo 

MPPR. 

1.1 Estrutura organizacional do NATE 

O NATE possui uma estrutura organizacional própria sob a 

Coordenação-Geral do CAEx, exercida por Procurador de Justiça designado pelo 

Procurador-Geral de Justiça do MPPR.                                                                                                                                                                                       

Atualmente, todos os integrantes do NATE estão sujeitos a essa 

estrutura, embora lotados em Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado 

(URATEs), seja em razão do momento histórico da implantação da estrutura, seja 

para melhor eficiência no apoio técnico. 

Eis a estrutura organizacional do NATE no ano de 2020:            
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Chefia 

Exercida por membro (Promotor do Justiça) do MPPR. 

Secretaria e Assessoria 

No ano de 2020 houve uma assessoria administrativa por meio de 1 

auditor (também responsável por auxiliar na manutenção do sistema 

montado na plataforma REDMINE) e uma assessoria jurídica por meio 

de 1 servidora. A secretaria contou com outros 3 servidores. 

Coordenações Técnicas (CT) 

a) Setor Contabilidade, Administração e Economia (CAE): exercida por 

1 auditora com exclusividade, auxiliada por 1 auditora na coordenação 

dos trabalhos cíveis, que acumulou com a execução dos trabalhos 

técnicos. 

b) Setor de Engenharia e Arquitetura (EA): exercida por 1 engenheira 

que acumulou com a execução dos trabalhos técnicos. 

c) Setor de Serviço Social e Pedagogia (SSPe): exercida por 1 assistente 

social com dedicação exclusiva.  

d) Setor de Psicologia (Psi): exercida por 1 psicóloga que acumulou com 

a execução dos trabalhos técnicos. 

Setores técnicos 

a) Setor de Contabilidade, Administração e Economia (CAE): integrado 

por 53 profissionais com formação superior em contabilidade, 

administração e economia, lotados em 18 (dezoito) Unidades Regionais 

de Apoio Técnico (URATEs).  

b) Setor de Engenharia Civil e Arquitetura (EA): integrado por 5 

profissionais com formação superior em Engenharia Civil ou Arquitetura 

e Urbanismo, lotados em Curitiba, vinculados administrativamente à 

Chefia do NATE em Curitiba.  
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c) Setor de Serviço Social e Pedagogia (SSPe): integrado por 22 

assistentes sociais e 1 pedagoga, lotados em 17 (dezessete) Unidades 

Regionais de Apoio Técnico (URATEs).  

d) Setor Psi – Psicologia: integrado por 4 psicólogos, lotados na 1ª 

URATE – Curitiba (03) e na 6ª URATE - Cascavel (01). 

Sobre a estrutura de 2020, por ter interferência direta nos dados deste 

relatório, não se pode deixar de mencionar que no ano de 2020 o NATE operou 

com um déficit em sua força de trabalho ocasionado por cargos não providos e 

servidores cedidos/designados a outros órgãos.  

As situações que impactaram as atividades do NATE no ano de 2020 

foram: 

• Cessão de um auditor ao Ministério Público Federal para participar da 

Operação Lava-Jato. 

• Concessão de licença a um auditor para assumir cargo eletivo na 

Associação dos Servidores do Ministério Público do Paraná. 

• Perda de três cargos de auditor (um não provido do último concurso 

e dois vagos por aposentadoria), transformados em cargos de 

provimento em comissão de Assistente de Promotoria pela Lei 

10.770/2020. 

• Duas vagas não supridas de Assistente Social no setor SSPe, em 

função de aposentadoria. 

• Designação de duas psicólogas para atuação em projetos 

desenvolvidos por outros setores do MPPR. 

• Realocação de dois auditores ao Núcleo de Inteligência do CAEx para 

compor grupo especial de atuação em investigação financeira (com a 

utilização de ferramentas específicas). 

Em suma, o NATE atuou com uma redução em sua força de trabalho de 

7 (sete) auditores, 2 (duas) assistentes sociais e 2 (duas) psicólogas. 
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1.2  A Gestão do NATE e a Missão/Valores do CAEx 

A gestão do NATE é realizada de forma centralizada em todo o Estado, 

envolvendo as 18 Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado (URATES) 

existentes.  

Esta forma gerencial propicia a oferta de apoio técnico, de forma 

abrangente e igualitária, a todos os órgãos de execução do MPPR (compreendendo 

a Procuradoria-Geral de Justiça, as Subprocuradorias-Gerais de Justiça, o 

Conselho Superior do Ministério Público, as Procuradorias e Promotorias de Justiça 

- conforme art. 7º da Lei Orgânica do MPPR), Centros de Apoio Operacional, 

Núcleos e Grupos Especializados. 

A solicitação do apoio técnico pode ser feita por meio do botão/formulário 

existente na página do CAEx ou mediante envio de e-mail ao endereço: 

caex.nate@mppr.mp.br. 

A distribuição pode não guardar relação de territorialidade com a 

solicitação, sendo, porém, observada sempre que se mostrar mais eficiente para a 

prestação do serviço, tal como ocorre, em regra, com as atividades relacionadas 

ao serviço social, devido à sua natureza. 

No mais, a gestão norteia-se no princípio da eficiência, com vistas à 

Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos do CAEx: 

Nossa Missão (CAEx) 

Dar apoio técnico multidisciplinar aos Órgãos de Execução do 

MPPR em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, por 

meio da realização de estudos técnicos, pesquisa de dados, 

tratamento e salvaguarda da informação e disseminação de 

conhecimento visando a tomada de decisão. 

Nossa Visão (CAEx) 

Tornar-se área de referência e excelência técnica multidisciplinar 

proporcionando apoio célere, eficiente, eficaz e inovador ao 

desempenho da atividade finalística do MPPR. 
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Nossos valores (CAEx) 

➢ Credibilidade 

➢ Efetividade 

➢ Ética 

➢ Discrição 

➢ Independência Técnica 

➢ Transparência 

➢ Inovação 

Objetivo Estratégico (CAEx): 

❖ Estabelecer parcerias e intensificar a cooperação 

interinstitucional. 

❖ Garantir a celeridade e eficácia nas ações institucionais. 

❖ Ampliar a resolutividade na atuação extrajudicial. 

❖ Desenvolver e assegurar recursos de tecnologia da 

informação e de comunicação atualizados 

 

1.3 Gestão de Processos 

Desde o ano de 2018, o NATE utiliza o sistema REDMINE como 

“procedimento eletrônico interno” para o registro das atividades desenvolvidas 

pelas áreas técnicas, bem como, para a gestão de suas demandas administrativas. 

O REDMINE é um software multiplataforma livre, gerenciador de 

projetos baseados na web e ferramenta de gerenciamento de bugs (definição do 

fabricante), personalizado e administrado por integrantes do próprio NATE para 

funcionar como um processo virtual das suas atividades. 

Na busca de que os registros eletrônicos pudessem refletir a realidade 

que ocorre dentro do Núcleo, procedeu-se a estruturação do sistema respeitando-

se as singularidades setoriais, definindo-se fluxos e procedimentos para diversos 

tipos de tarefas, conforme a razão da existência e natureza de cada atividade. 



 

Página 12 
 

Assim, na plataforma REDMINE do NATE trabalha-se com os seguintes 

tipos principais de tarefas: TAREFAS DE SERVIÇO, TAREFAS DE PROJETO, 

TAREFAS DE ROTINA e TAREFAS AVULSAS. 

Trazemos, por oportuno, uma breve exposição do fluxo de cada uma das 

referidas tarefas para melhor compreensão (e confiabilidade) da base de dados que 

alicerça as informações presentes neste relatório. 

 

Tarefas de Serviço 

São solicitações feitas ao NATE (por Promotorias de Justiça, 

Procuradorias, CAOPs, Núcleos e Grupos Especializados) para 

atendimento de ações previstas em “Cartas de Serviços” existentes em 

cada um dos setores, disponíveis na página do CAEx no site do MPPR.  

As TAREFAS DE SERVIÇO possuem SETE FASES principais, a saber: 

• FASE 1. ENTRADA: a tarefa adentra ao sistema como NOVA, seja 

pelo formulário eletrônico disponível na página do CAEx ou pelo 

envio da solicitação ao caex.nate@mppr.mp.br (via de entrada, em 

face da Pandemia). 

• FASE 2. TRIAGEM: antes destas tarefas serem recebidas são 

preliminarmente triadas pelas respectivas coordenações técnicas, 

que analisam o objeto da solicitação, a existência de quesitação 

clara e objetiva, a presença de documentos/materiais e a forma de 

atendimento da demanda. Após, estimam o tempo necessário para 

a análise, classificam a solicitação em função da prioridade no 

atendimento e indicam o técnico responsável pela execução. A fase 

termina com o RECEBIMENTO (ou não) da tarefa pela chefia 

(atribuição definida pelo art. 16 da Resolução do CAEx) e pela 

DISTRIBUIÇÃO da tarefa ao técnico responsável pela execução. 

• FASE 3. ANÁLISE: a tarefa segue para o técnico fazer o 

gerenciamento de sua caixa virtual com a aposição da quinzena de 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO (respeitada a classificação, ordem 

de entrada e tempo estimado pela coordenação técnica), salvo as 

atividades de atualização de valores (por serem muito céleres). 

mailto:caex.nate@mppr.mp.br
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Enquanto a tarefa aguarda a análise na fila de atendimento, é 

procedida pela Secretaria a comunicação da previsão de 

atendimento ao solicitante (Promotor). 

• FASE 4. REVISÃO: após analisada pelo técnico, a tarefa é 

REVISADA pela coordenação técnica.  

• FASE 5.  DECISÃO: revisada, a chefia dá a tarefa por CONCLUÍDA 

ou homologa o pedido de INFORMAÇÃO/DILIGÊNCIA (cuja 

necessidade de informação/diligência não tenha sido possível de se 

verificar na triagem).  

• FASE 6. REMESSA: a Secretaria promove o envio do relatório ou 

do pedido de informação/diligência ao solicitante. 

• FASE 7. FECHAMENTO: tratando-se de tarefa concluída, esta é 

FECHADA após o envio do relatório ao solicitante. Do contrário, 

permanece aberta aguardando o retorno da informação/diligência e, 

oportunamente, retorna para análise técnica. 

 

Tarefas Avulsas 

São atividades individuais (proativas) de cada técnico como: Apoio à 

Promotoria independente de solicitação (orientações rápidas, reuniões); 

Capacitação/Cursos; Contatos Diversos; Diligências Extraordinárias; 

Gerenciamento do Trabalho Pessoal; Participação em Grupo de Estudo 

e Pesquisa; Palestras/Entrevistas; Participação em Evento; Reuniões 

Diversas; Seleção e Supervisão de Estágio; Visitas Diversas, 

Webtransmissões Institucionais, etc. 

A Tarefa Avulsa possui SEIS FASES principais, a saber: 

• FASE 1. CRIAÇÃO: a tarefa avulsa é aberta pelo Técnico. 

• FASE 2. TRIAGEM / DECISÃO: a Chefia procede a análise 

autorizando sua execução ou promove o seu fechamento tratando-

se de tarefa de mero registro (atividade pontual já executada).  

• FASE 3. EXECUÇÃO: a tarefa segue ao Técnico para execução. 

• FASE 4. COMUNICAÇÃO: a Secretaria procede a comunicação, se 

necessário. 
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• FASE 5. DECISÃO: executada, a tarefa retorna à Chefia para 

análise e decisão de fechamento. 

• FASE 6. FECHAMENTO: a tarefa é fechada, podendo haver envio 

de informação por e-mail à eventuais interessados. 

 

Tarefas de Rotina 

São atividades (proativas) realizadas pelos setores SSPe e Psi, 

decorrentes do Plano de Ação Individual, aprovado pela Coordenação 

Técnica.  

Envolvem ações continuadas, por determinado período de tempo (em 

geral, anuais), como por exemplo: acompanhamento de Conselhos de 

Direitos e Políticas Públicas, comissões intersetoriais locais e regionais, 

reuniões de rede para definição de fluxos e protocolos, entre outras.  

As rotinas objetivam, em regra: a) conhecer e mapear a realidade do 

território, identificando a rede de equipamentos e serviços disponíveis e 

as principais demandas existentes; e b) estabelecer aproximação com 

as equipes dos serviços que compõem as redes de atenção e proteção 

locais e regionais, contribuindo no processo de articulação e no seu 

fortalecimento; c) acompanhar e fomentar os processos de construção, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas, a fim de qualificar 

os serviços prestados à população. 

As tarefas de ROTINA possuem NOVE FASES principais, a saber: 

• FASE 1. NOVA: o técnico apresenta uma indicação de Rotina (PRÉ-

ROTINA). 

• FASE 2. TRIAGEM: a Coordenação Técnica procede a triagem da 

indicação, analisando dentre outros pontos sua adequação e 

momento. 

• FASE 3. DECISÃO: a Chefia aceita a indicação, que se transforma 

em ROTINA.  

• FASE 4.  COMUNICAÇÃO: procede-se à comunicação da 

existência da ROTINA aos Promotores que possam ter interesse ou 
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serem afetados pela mesma, para ciência e apresentação de 

eventual objeção. 

• FASE 5. EXECUÇÃO: são efetuados os lançamentos das atividades 

referentes ao levantamento e conhecimento do território, 

equipamentos e serviços locais, bem como acompanhamento das 

REDEs e das Políticas Públicas de determinados municípios que 

integram a Unidade Regional. Ao término do ano, o técnico 

apresenta um relatório final nos padrões definidos pela coordenação 

técnica, abrindo, desde já, se for o caso, nova indicação de rotina 

para o ano seguinte. 

• FASE 6. REVISÃO: a Coordenação Técnica analisa o trabalho feito 

e revisa o relatório final.  

• FASE 7. DECISÃO: a Chefia dá a Tarefa de ROTINA por concluída.  

• FASE 8. ENVIO DO RELATÓRIO FINAL (ANUAL): a Secretaria 

encaminha o relatório final aos Promotores interessados que foram 

anteriormente comunicados (na fase 4). 

• FASE 9. FECHAMENTO: a tarefa é fechada no sistema.  

 

Tarefas de Projeto 

São atividades relacionadas a Projetos Estaduais, Regionais ou Locais 

dos quais o NATE executa ou participa.  

Existe um tipo e fluxo padrão para as TAREFAS DE PROJETO, todavia, 

as tarefas de determinado projeto podem ter um tipo/fluxo/campos 

específicos (especialmente criados) devido à sua particularidade (ex: 

Projeto Transparência COVID-19, Projeto Transparência POSITIVO). 

Há que se esclarecer inicialmente que existe o registro e processamento 

do próprio PROJETO (que não se confunde com a criação e 

processamento da TAREFA DE PROJETO), o qual tem OITO FASES, a 

saber: pré-projeto, aprovação, estruturação (em macroetapas), 

divulgação, execução (segundo macroetapas), revisão, conclusão e 

encerramento. Todavia, o registro e processamento do projeto não 

merece maior atenção neste relatório, por não trazerem métricas 
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relevantes. Isto porque os dados do projeto servem apenas para 

conhecimento da sua estrutura e acompanhamento de macroetapas. 

Importante salientar que é na fase de estruturação e execução do 

projeto, de acordo com cada macroetapa, que tem origem as TAREFAS 

DE PROJETO, que possuem SEIS FASES, a saber: 

• FASE 1. CRIAÇÃO/RASCUNHO: o responsável pela criação 

(técnico ou algorítmo) rascunha as tarefas preenchendo diversos 

campos de filtros. 

• FASE 2. PLANEJAMENTO/DISTRIBUIÇÃO: o responsável por 

gerenciar o projeto (em regra, a Coordenação Técnica) planeja e 

distribui as tarefas de projeto, sob as diretrizes do Projeto. 

• FASE 3. EXECUÇÃO: o Técnico executa a atividade de acordo com 

a macroetapa, nos prazos estabelecidos. 

• FASE 4. REVISÃO: executada a tarefa, vai ao gerente para revisão 

(responsável pelo projeto, em regra Coordenação Técnica). 

• FASE 5. COMUNICAÇÕES: a Secretaria procede a comunicação 

do resultado pontual da tarefa, se necessário. 

• FASE 6. FECHAMENTO: a tarefa pontual é encerrada. 

 

Tarefas de Gestão de Demandas Administrativas (GDAs):  

São atividades administrativas com participação da Chefia, Assessoria 

Jurídica, Secretaria e Coordenações Técnicas dos Setores. 

No NATE inexiste tramitação interna de autos físicos. Caso sejam 

encaminhados autos físicos ao Núcleo, eles são digitalizados e ficam 

guardados na Secretaria. 

As tarefas administrativas possuem SETE FASES principais: 

• FASE 1. NOVA: a Secretaria abre a tarefa administrativa de ofício 

(para questões internas) ou por provocação (recebimento de 

procedimento, ofício, e-mail ou determinação superior) quando se 
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tratar de questões administrativas (não de serviços, projetos, 

rotinas). 

• FASE 2. TRIAGEM: a Assessoria Jurídica promove a triagem e 

encaminhamentos (conforme Portaria Interna).  

• FASE 3. EXECUÇÃO: é promovida e providenciada a 

informação/análise/atividade necessária, podendo a tarefa ir para 

análise da Coordenação Técnica interessada. 

• FASE 4. REVISÃO: a Assessoria Jurídica promove a análise e a 

revisão da tarefa executada. 

• FASE 5. COMUNICAÇÃO: é providenciada eventual comunicação 

pela Secretaria, se necessário. 

• FASE 6. DECISÃO: a Chefia profere análise final e tomada de 

decisão sobre a tarefa. 

• FASE 7. FECHAMENTO: a Secretaria promove o fechamento da 

tarefa. 
 

Utilizando-se destes tipos de tarefas e de campos específicos que 

devem ser preenchidos em cada fase do fluxo é possível a extração de dados 

diversos, que são constantemente utilizados na gestão do NATE, em especial, para 

a entrega tempestiva do trabalho, a criação de equipes e redistribuição de tarefas 

de forma a equalizar o volume existente. 

Também pode cada técnico visualizar o montante de atividades que lhe 

estão atribuídas e melhor gerir sua atuação, por meio de filtros de campos. 

Importante ressaltar que o REDMINE propicia não só o registro do 

número de atividades e sua classificação, mas uma gestão do tempo gasto 

(esforço), em face do lançamento diário de horas utilizadas pelo técnico em cada 

tarefa.            

Desta forma, é possível se extrair dados não só pelo número de tarefas 

e por campos de filtros diversos, mas também por tempo gasto nas atividades.                                                                                     

  Estes dois parâmetros de análise - número de atividades e de tempo 

gasto (esforço) - propiciam melhor análise de desempenho do Núcleo e assim 
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serão citados por diversas vezes neste relatório, com abordagem em cada setor 

separadamente. 

Importante ainda ressaltar que são registradas na tarefa somente horas 

de atividades do técnico, ficando assim excluídas as horas de atividade da 

coordenação técnica, secretaria, assessoria e chefia. Isto ocorre diante da grande 

relevância da informação do esforço despendido pelo técnico para o gerenciamento 

geral e menor relevância e extrema dificuldade de discriminação do esforço do não-

técnico em cada uma das tarefas. 
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2. Avaliação Geral do desempenho do NATE em 2020 
na análise das Tarefas de Serviço 

 

O sistema REDMINE registra, entre seus dados, as datas e horários de 

criação e de fechamento de cada tarefa. Com estes dados é possível calcular o 

volume de tarefas recebidas e concluídas e o prazo de atendimento das demandas 

ao solicitante.  

Apresenta-se a seguir números considerados relevantes para a 

avaliação do desempenho do NATE no ano de 2020. 
 

2.1 Quantidade de Tarefas de Serviço recebidas e concluídas no 
ano 

No ano de 2020, o NATE teve 2.983 solicitações de tarefas e realizou a 

análise de 3.117, ou seja, concluiu 134 tarefas a mais do que ingressou, tendo 

havido um saldo positivo de 4,5%. 

Este número foi maior do que obtido no ano de 2019, quando o saldo 

também foi positivo, porém, de 1,01%, com a conclusão de 40 tarefas a mais do 

que havia ingressado. No ano de 2019 houve 3.598 solicitações e foram procedidas 

3.638 análises.   

A seguir o comparativo entre os anos de 2019 e 2020, por setor: 

TAREFAS DE SERVIÇO RECEBIDAS PELOS SETORES Ano de 2019 Ano de 2020 

Setor CAE 2.974 2.623 

Setor EA 158 116 

Setor SSPe 409 221 

Setor Psi 57 23 

Total de NATE 3.598 2.983 
   

TAREFAS DE SERVIÇO CONCLUÍDAS PELOS SETORES 2019 2020 

Setor CAE 2.926 2.780 

 Setor EA 190 113 

 Setor SSPe 453 205 

 Setor Psi 69 19 

Total de  NATE 3.638 3.117 
   

SALDO POSITIVO NA QUANTIDADE DE DEMANDAS 
CONCLUÍDAS FRENTE AS RECEBIDAS 

40 134 

Percentual das demandas cumpridas sobre as 
demandas recebidas 

101,1% 104,5% 
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2.2 Número de tarefas na fila no último dia do ano. 

No dia 31.12.2020 foi levantada a existência de 640 tarefas a serem 

analisadas. Este número foi menor do que o apurado em 31.12.2019, quando 

existiam 774 tarefas em aberto.  

Houve assim uma redução de 134 tarefas na fila de atendimento, 

correspondente a 17,3 % de rendimento positivo. 

Segue abaixo o comparativo entre o apurado em 31.12.2019 e 

31.12.2020 por setor: 

VOLUME FINAL DE TAREFAS A EXECUTAR Ano de 2019 Ano de 2020 Resultado % 

Setor CAE 620 463 -157 -25,32% 

Setor EA 65 68 3 4,6% 

Setor SSPe 76 92 16 21,1% 

Setor Psi 13 17 4 30,8% 

Total de Tarefas de Serviço no NATE 774 640 -134 -17,3% 

 

2.3 Tempo médio de resposta/atendimento ao Solicitante 

O sistema REDMINE registra automaticamente a data de criação e de 

fechamento de cada tarefa (após envio do relatório pela secretaria), permitindo-se 

calcular com precisão o tempo de resposta de atendimento ao solicitante. 

Vale ressaltar, que inevitavelmente integra o cálculo de tempo médio, o 

eventual período em que algumas tarefas ficam aguardando retorno de diligência a 

ser realizada pelo solicitante, apontada pela coordenação técnica (na triagem) ou 

pelo técnico (na execução), tida com imprescindível para a realização ou conclusão 

da análise. 

No ano de 2020 o tempo médio de resposta foi de 84,53 dias corridos, 

ou seja, 2 meses e 24 dias.  

Este tempo foi menor do que no ano de 2019, quando se registrou o 

tempo médio de 94,54 dias, ou seja, 3 meses e 5 dias. 

Houve assim uma redução de 10,6% no tempo médio de atendimento.  
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Segue um comparativo do quadro geral (mais a frente será realizada a 

análise setorizada): 

Ano 
Nr. de Tarefas de Serviço 

concluída no NATE 
Prazo médio de atendimento 

em dias corridos 

2019 3.638 94,54  

2020 3.117  84,53  

Variação percentual -10,6 
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3. Atividades do Setor CAE 
 

De acordo com os registros constantes do sistema REDMINE, o setor de 

Contabilidade, Administração e Economia (CAE) realizou atividades no ano de 

2020 em TAREFAS DE SERVIÇO, TAREFAS AVULSAS e TAREFAS DE 

PROJETO.  

Registre-se que não se encontra habilitado para o setor CAE (e também 

ao setor EA) as TAREFAS de ROTINA, por serem específicas dos setores SSPe e 

Psi. 

O relatório de atividades do setor CAE foi estruturado a partir da visão 

geral sobre o número de tarefas e o esforço despendido para cada tipo de atividade 

durante o ano de 2020, com destaque final em relação às Tarefas de Serviço. 

 

3.1 Visão Geral 

Durante o ano de 2020 o setor CAE registrou atividades em 3.986 

tarefas, de todos os tipos, com esforço de 90.883,49 horas de trabalho, 

independentemente da situação de cada tarefa (em andamento ou concluída), 

conforme dados levantados em 31.12.2020.  

O número de tarefas de cada tipo de atividade e a quantidade de horas 

para a execução (esforço) podem ser assim demonstrados: 

a) Com relação à quantidade:  

 

 

Tipo de tarefa Nr. Tarefas %

TAREFAS de SERVIÇO             2.854 71,6%

TAREFAS AVULSAS:                334 8,4%

TAREFAS de PROJETO                798 20,0%

TOTAIS             3.986 100,0%
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b) Com relação ao esforço: 

 

 

 

O esforço de 90.883,49 horas de trabalho do setor CAE no ano de 2020 

foi assim distribuído entre os meses do ano e os Tipos de Tarefas: 

Horas mensais registradas pelo setor CAE no ano de 2020 – Por Tipo de Tarefa 

 

 

No gráfico a seguir pode ser observada a distribuição do esforço na 

execução de cada tipo de tarefa: 

Tipo de tarefa
Qtde Horas 

registradas %

TAREFAS de SERVIÇO    83.205,44 91,6%

TAREFAS AVULSAS:       5.201,89 5,7%

TAREFAS de PROJETO       2.476,16 2,7%

TOTAIS    90.883,49 100,0%

Tipo de Tarefa 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020

TAREFAS de SERVIÇO    4.333,00 5.743,01 8.086,58    8.109,70 7.595,05 

TAREFAS AVULSAS       103,55 224,00     819,70        127,44     286,40     

TAREFAS de PROJETO

Totais    4.436,55 5.967,01 8.906,28    8.237,14 7.881,45 

Tipo de Tarefa 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020

TAREFAS de SERVIÇO    7.037,98 8.997,74 7.796,66    6.510,27 7.576,99 

TAREFAS AVULSAS       168,61 378,10     1.068,62    602,37     893,65     

TAREFAS de PROJETO    1.258,45 74,25          1.143,46 

Totais    8.465,04 9.375,84 8.939,53    8.256,10 8.470,64 

Tipo de Tarefa 11/2020 12/2020 TOTAL

TAREFAS de SERVIÇO    6.669,30 4.749,16 83.205,44  

TAREFAS AVULSAS       411,05 118,40     5.201,89    

TAREFAS de PROJETO 2.476,16    

Totais    7.080,35 4.867,56 90.883,49  
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COMENTÁRIO: 

Nos meses em que houve redução do volume de atividades em Tarefas de SERVIÇO 

houve a execução de Tarefas de PROJETO (junho e setembro/2020). 

 

 

3.2 Tarefas de Serviço-CAE 

Passa-se agora a análise específica das tarefas tipo Serviço-CAE. Os 

outros tipos (Tarefas Avulsa e Tarefas de Projeto) serão analisadas mais adiante. 

Quanto às Tarefas de Serviço-CAE, serão apresentados dados 

quantitativos e de esforço, bem como a análise do comportamento mensal das 

demandas recebidas e analisadas nos anos de 2019 e 2020 e o prazo médio de 

atendimento ao solicitante no mesmo período. 

Serão também apresentados dados de esforço referentes aos maiores 

demandantes de serviços, às áreas de atuação, ao tema de serviço e às prioridades 

no atendimento das tarefas analisadas. 

Destaca-se que o universo das Tarefas de Serviço considerado para a 

extração dos dados que se seguirão foi composto por todas as demandas 

recebidas (exceto canceladas) e pelas tarefas concluídas no ano de 2020 

(havendo ou não a emissão de relatório técnico), com o volume total de horas 

despendidas para sua execução (incluindo as horas lançadas em anos 

anteriores, caso a tarefa tenha sido iniciada antes do ano de 2020). 
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3.2.1 Análise quantitativa 

No ano de 2020 houve o recebimento de 2.623 Tarefas de Serviço pelo 

setor CAE. No mesmo período, foram analisadas 2.780. Com este quantitativo, o 

saldo de tarefas pendentes de execução em 31.12.2020 foi de 463. 

A título de comparação, em 31.12.2019 o número de tarefas pendentes 

era de 620, representando-se uma redução de 25,32% no volume de tarefas 

aguardando a análise. 

Saldo de tarefas em 31.12.2019:                                                                   627 

Tarefas abertas em 2019 e CANCELADAS no ano de 2020:                           10 

Tarefas de serviços fechadas em 2019 e reabertas em 2020:                          03 

Saldo ajustado de tarefas do ano de 2019:                                                  620 

Demandas recebidas no ano de 2020*:                                                      2.623 

Tarefas analisadas no ano de 2020:                                                           2.780 

Solicitações realizadas em 2020:            2.191 

Solicitações realizadas em 2019:               570 

Solicitações realizadas em 2018:                 16 

Solicitações realizadas em 2017:                 03 

Saldo de tarefas abertas em 31.12.2020:                                                      463 

Do ano de 2020:   432 

Do ano de 2019:     31  

A movimentação mensal das Tarefas de Serviço recebidas e analisadas 

pelo setor CAE em cada um dos meses do ano de 2020 pode ser assim sintetizada: 

 
 

Mês Recebidos Analisados Saldo

dez/19 620

jan/20 202 164 658

fev/20 258 233 683

mar/20 199 285 597

abr/20 110 238 469

mai/20 157 199 427

jun/20 213 190 450

jul/20 277 211 516

ago/20 295 235 576

set/20 246 260 562

out/20 255 308 509

nov/20 212 233 488

dez/20 199 224 463

2623 2780

Evolução de Tarefas de SERVIÇO no ano de 2020
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A representação gráfica da movimentação das Tarefas de Serviço no 

setor CAE no ano de 2020 pode ser observada no gráfico a seguir: 

 

COMENTÁRIO: 

A partir do mês de março de 2020 verifica-se uma queda no volume de demandas 

encaminhadas ao setor CAE, com recuperação a partir do mês de junho (junho, julho 

e agosto/2020), causada principalmente pela entrega das prestações de contas 

anuais das Fundações Privadas (30 de junho de cada ano). 

O volume de demandas concluídas pelo serviço CAE durante o ano de 2020, indica 

que a modalidade de trabalho à distância, em função da pandemia do Coronavírus, 

não afetou a produtividade do setor. 

Para permitir a comparação da movimentação das Tarefas de Serviço 

do ano de 2020 com o ano de 2019 apresenta-se a seguir tabela contendo o 

quantitativo de Tarefas de Serviço recebidas e analisadas pelo serviço CAE em 

cada um dos meses dos anos de 2019 e 2020: 

 

Mês Recebidos Analisados Saldo Mês Recebidos Analisados Saldo

dez/18 572 dez/19 620

jan/19 173 126 619 jan/20 202 164 658

fev/19 278 241 656 fev/20 258 233 683

mar/19 233 200 689 mar/20 199 285 597

abr/19 239 250 678 abr/20 110 238 469

mai/19 260 266 672 mai/20 157 199 427

jun/19 260 262 670 jun/20 213 190 450

jul/19 323 258 735 jul/20 277 211 516

ago/19 284 322 697 ago/20 295 235 576

set/19 271 287 681 set/20 246 260 562

out/19 249 298 632 out/20 255 308 509

nov/19 237 210 659 nov/20 212 233 488

dez/19 167 206 620 dez/20 199 224 463

2974 2926 2623 2780

Evolução das tarefas de SERVIÇO no ano de 2019 Evolução de tarefas de SERVIÇO no ano de 2020
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COMENTÁRIO: 

Comparativamente com o ano anterior, o serviço CAE recebeu no ano de 2020 

um montante de tarefas 11,8% inferior ao recebido em 2019 (2.623 contra 2.974 

em 2019). Também, concluiu tarefas em um montante 5% inferior ao concluído no 

ano de 2019 (2.780 contra 2.926 em 2019). Destaca-se, entretanto, que no ano 

de 2020 foram executadas 798 tarefas de projeto nos meses de junho e setembro, 

o que absorveu parte da força de trabalho neste período.  

 

A movimentação mensal de Tarefas de Serviço do setor CAE durante os 

anos de 2019 e 2020 pode ser assim demonstrada graficamente: 

 

 

COMENTÁRIO: 

Pode ser observado um relativo equilíbrio entre o volume de demandas recebidas e concluídas 

no ano de 2019 e início de 2020. A partir do mês de março de 2020 verifica-se uma queda no 

volume de demandas de serviços recebidas pelo setor CAE, com recuperação a partir do mês de 

junho (junho, julho e agosto/2020), causada principalmente pela entrega das prestações de 

contas anuais das Fundações Privadas (30 de junho de cada ano). 

O volume de demandas concluídas pelo serviço CAE durante o ano de 2020, indica que a 

modalidade de trabalho à distância, em função da pandemia do Coronavírus, não afetou a 

produtividade do setor. 
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3.2.2 Análise do esforço 

O levantamento e o comparativo de esforço despendido nas Tarefas de 

Serviço tiveram como objeto (recorte de seleção) tarefas concluídas no ano de 2020 

(excluídas as canceladas), mesmo que elas tenham sido criadas e tenha havido 

horas lançadas em anos anteriores. 

A pretensão foi realizar um retrato do esforço frente as tarefas concluídas 

no ano de 2020, visto que não é possível saber o quanto de esforço será 

despendido em uma tarefa antes de ser ela concluída.  

Neste raciocínio, é importante destacar que nas informações 

apresentadas haverá influência de eventual esforço havido em ano anterior a 2020; 

assim como as horas de trabalho lançadas em 2020 em tarefas não concluídas até 

o final do referido ano impactará a informação do esforço das tarefas concluídas 

nos anos vindouros. 

Com base nestas premissas apresenta-se a seguir a análise do esforço 

do setor CAE nas Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020: 

 

3.2.2.1 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor CAE no 

ano de 2020 agrupadas pelo SOLICITANTE 

No ano de 2020 foram concluídas pelo setor CAE 2.780 tarefas originadas 

de 318 diferentes solicitantes, com um esforço total de 91.757,81 horas de 

trabalho. 

No quadro a seguir apresenta-se tabela contendo os 50 maiores 

demandantes de serviços do setor CAE (representatividade superior a 

60% do esforço despendido no ano de 2020), classificados de acordo com 

o esforço despendido para a execução dos trabalhos. 

Este relatório foi obtido com a compilação de todas as demandas concluídas 

no ano de 2020, realizando-se a contagem das tarefas e a soma do tempo 

gasto para a execução dos trabalhos de cada demandante. A complexidade 

média dos trabalhos solicitados em relação a cada um deles foi calculada a 

partir do volume total de horas despendidas e a quantidade de tarefas 

executadas para cada demandante: 
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50 maiores demandantes de serviços – Tarefas concluídas no ano de 2020 

Posição MEMBRO RESPONSÁVEL 

Quantidade 

Tarefas de 

Serviço 

Executadas 

Soma das horas 

de trabalho das 

tarefas de 

Serviço 

executadas 

Horas médias 

por tarefa 

(Complexidade 

dos trabalhos) 

1 DANIELLA SANDRINI BASSI 90 4.547,46 50,53 

2 NIVALDO BAZOTI 15 4.189,00 279,27 

3 MARCELLO AUGUSTO CLETO MELLUSO 67 3.119,72 46,56 

4 
KARINA ANASTACIO FARIA DE MOURA 

CORDEIRO 
199 2.643,85 13,29 

5 ANA CRISTINA MARTINS BRANDAO 23 2.328,80 101,25 

6 JULIANA VANESSA STOFELA DA COSTA 24 2.223,65 92,65 

7 
LEANDRO ANTUNES MEIRELLES 

MACHADO 
4 1.556,50 389,13 

8 ERINTON CRISTIANO DALMASO 15 1.532,70 102,18 

9 
PEDRO GABRIEL HAYASHI ALMEIDA 

MACHADO 
26 1.525,83 58,69 

10 MARCOS CRISTIANO ANDRADE 37 1.478,25 39,95 

11 TIAGO VACARI 9 1.336,30 148,48 

12 TIAGO TREVIZOLI JUSTO 5 1.220,05 244,01 

13 
LUCIANE EVELYN CLETO MELLUSO 

TEIXEIRA DE FREITAS 
18 1.150,90 63,94 

14 
ROSANA MIKRUT DA ROCHA LOURES 

DEMCHUK 
14 1.130,00 80,71 

15 ELDER TEODOROVICZ 41 1.097,30 26,76 

16 SILVANA CARDOSO LOUREIRO 31 1.090,00 35,16 

17 GUILHERME GIACOMELLI CHANAN 7 1.038,00 148,29 

18 
JOSE AUGUSTO MARCONDES 

BERNARDES GIL 
25 989,88 39,60 

19 MARCIO SOARES BERCLAZ 11 981,94 89,27 

20 MARINA ZILBERKNOP MENDES 10 970,10 97,01 

21 LARYSSA CAMARGO HONORATO SANTOS 22 948,00 43,09 

22 MAXIMILIANO RIBEIRO DELIBERADOR 19 878,50 46,24 

23 
CINTIA OLIVEIRA DOMINGO TRANCOSO 

DE SOUZA 
37 837,67 22,64 

24 ANTONIO JULIANO SOUZA ALBANEZ 8 818,25 102,28 

25 EDUARDO AUGUSTO CABRINI 19 815,50 42,92 

26 RICARDO BASSO 7 786,75 112,39 

27 CAMILA ADAMI MARTINS 38 775,95 20,42 

28 SERGIO AUGUSTO ALTHAUS 59 757,00 12,83 

29 DANIELA SAVIANI LEMOS 43 747,55 17,38 

30 LEONE NIVALDO GONCALVES 13 746,50 57,42 

31 KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA 42 741,50 17,65 

32 
AMARILIS FERNANDES PICARELLI 

CORDIOLI 
10 740,00 74,00 

33 CIRO EXPEDITO SCHERAIBER 1 708,00 708,00 

34 FABRICIO TREVIZAN DE ALMEIDA 21 701,04 33,38 
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35 DIOGO CESAR PORTO SILVA 6 674,00 112,33 

36 LUCILIO DE HELD JUNIOR 10 654,78 65,48 

37 SERGIO RICARDO CEZARO MACHADO 22 630,50 28,66 

38 MARCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA 46 629,25 13,68 

39 JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 12 625,00 52,08 

40 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS 25 621,21 24,85 

41 MARIANA GOMES RIBEIRO BOLLOTTI 7 619,05 88,44 

42 BRUNO RINALDIN 19 618,00 32,53 

43 DANILLO PAZ LEME 9 616,35 68,48 

44 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 8 586,00 73,25 

45 GUILHERME FRANCHI DA SILVA SANTOS 44 585,44 13,31 

46 ANTONIO BASSO FILHO 33 574,20 17,40 

47 RAPHAEL DA SILVA DUARTE 9 571,70 63,52 

48 HENRIQUE CESAR ALVES CLETO 16 570,50 35,66 

49 MIGUEL JORGE SOGAIAR 15 546,25 36,42 

50 SIMONE RODRIGUES BORBA PAIM 15 539,86 35,99 

 TOTAIS 1.306 56.814,53  

     

Total de Tarefas de Serviço concluídas em 2020 2.780   

Horas totais de trabalho despendidas nas Tarefas de Serviço no ano de 

2020 
91.757,81  

Percentual das tarefas dos 50 maiores demandantes 

sobre o número de Tarefas de Serviços concluídas 

em 2020 

47,0%   

Percentual do esforço para a execução das Tarefas de Serviços para 

os 50 maiores demandantes no ano de 2020 
61,9%  

 

 

 

3.2.2.2 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor CAE no 

ano de 2020 agrupadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

do MPPR 

A área de atuação a que se vincula o trabalho solicitado ao NATE é 

cadastrada em cada uma das Tarefas de Serviço registradas no REDMINE. 

Tendo como base as tarefas concluídas no ano de 2020, apresenta-se o 

perfil do trabalho executado pelo setor CAE, de acordo com a área de 

atuação do MPPR: 

Tarefas de Serviço concluídas ano de 2020 classificadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

Área de Atuação  Quantidade de Tarefas Tempo gasto total 

Patrimônio Público 1407 57.013,17 

Cível 325 13.556,58 

Fundações 471 6.951,00 
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Criminal 40 4.205,75 

Consumidor 30 2.436,00 

Criminal, Patrimônio Público 16 1.667,30 

Cível, Patrimônio Público 185 1.339,94 

Terceiro Setor 9 676,00 

Saúde 9 479,00 

Meio ambiente 19 460,50 

Execução Penal 101 392,85 

Educação 8 315,75 

Criança e Adolescente 14 289,30 

Educação, Patrimônio Público 11 280,00 

Outra 8 198,30 

Cível, Pessoa Idosa 4 190,30 

Pessoa Idosa 2 169,00 

Meio ambiente, Patrimônio Público 3 160,44 

Cível, Família 14 140,20 

Habitação e Urbanismo 46 127,93 

Cível, Pessoa Portadora de Deficiência 11 124,70 

Eleitoral 4 106,00 

Cível, Meio ambiente 17 100,30 

Patrimônio Público, Saúde 3 79,50 

Criança e Adolescente, Cível 5 67,50 

Criança e Adolescente, Patrimônio Público 1 55,50 

Criminal, Patrimônio Público, Saúde 1 53,50 

Consumidor, Cível 2 23,00 

Consumidor, Patrimônio Público 1 21,00 

Família 5 21,00 

Consumidor, Pessoa Idosa 1 15,00 

Direitos Humanos 1 11,50 

Cível, Fundações 1 11,00 

Criança e Adolescente, Educação 1 6,00 

Direitos Humanos, Fundações 1 5,00 

Cível, Execução Penal 1 4,00 

Cível, Educação 1 3,00 

Habitação e Urbanismo, Meio ambiente 1 1,00 

  2.780 91.757,81 

Agrupando-se as informações do quadro supra pode-se representar 

graficamente as principais áreas de atuação atendidas pelos trabalhos do 

setor CAE no ano de 2020: 
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3.2.2.3 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor CAE no 

ano de 2020 agrupadas pelo TEMA da Demanda 

A “Carta de Serviços” do setor CAE contém 42 temas que podem ser 

relacionados com as solicitações de serviço.  

Com base nos dados do sistema REDMINE pode-se apresentar o esforço 

do setor CAE em cada um dos TEMAS analisados:  

Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020 classificadas pelo TEMA analisado 

TEMA 

Qtde de Tarefas 

Analisadas em 

2020 

Tempo Gasto 

Total por 

TEMA 

% do 

esforço 

1.1. LICITAÇÃO: superfaturamento 138 9.073,90 9,89% 

1.2  LICITAÇÃO: fracionamento de despesa 12 731,50 0,80% 

1.3  LICITAÇÃO: direcionamento (? de pessoal) 56 4.177,00 4,55% 

1.4. LICITAÇÃO: contabilidade-financeira 62 3.179,40 3,46% 

1.5. LICITAÇÃO: outros 60 3.071,00 3,35% 

2.1. ORÇAMENTO: análise de proposta orçamentária 8 369,50 0,40% 

2.2. ORÇAMENTO: análise de créditos adicionais 2 102,00 0,11% 

2.3. ORÇAMENTO: realização de gastos com educação (25%) 8 309,50 0,34% 

2.4. ORÇAMENTO: realização de gastos com saúde (15%) 7 243,00 0,26% 

2.5. ORÇAMENTO: realização de gastos com pessoal 4 113,50 0,12% 
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2.6. ORÇAMENTO: renúncia de receitas 3 133,50 0,15% 

3.1. DESPESA: inexistência de prévio empenho 9 657,30 0,72% 

3.2. DESPESA: adiantamento para despesas de viagens 3 196,25 0,21% 

3.3. DESPESA: pagamento de diárias 40 2.517,25 2,74% 

3.4. DESPESA: Fundef/Fundeb 13 568,00 0,62% 

3.6. DESPESA: regime próprio de previdência 2 118,50 0,13% 

4.2. PESSOAL: admissão irregular 9 463,00 0,50% 

4.3. PESSOAL: terceirização indevida de mão de obra 4 117,50 0,13% 

4.4. PESSOAL: pagamento de remuneração indevida 103 6.384,58 6,96% 

4.5. PESSOAL: incompatibilidade de jornada de trabalho 26 2.103,50 2,29% 

4.6. PESSOAL: acumulação de cargo público 17 641,20 0,70% 

5.1. PRODUTO: medicamentos 13 1.099,50 1,20% 

5.3. PRODUTO: gêneros alimentícios 4 138,50 0,15% 

5.4. PRODUTO: peças e acessórios 14 755,00 0,82% 

5.5. PRODUTO: despesas com combustível 26 1.955,00 2,13% 

6.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Fundações/SICAP (análise 

formal) 415 3.853,45 4,20% 

6.2. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Tutela 9 381,80 0,42% 

6.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Curatela 260 11.319,18 12,34% 

6.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Sucessão 5 166,00 0,18% 

6.5. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Massa Falida 22 904,30 0,99% 

6.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Convênios 9 436,00 0,48% 

6.7. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Eleitoral 4 120,50 0,13% 

7. FUNDAÇÕES e ENTIDADES do TERCEIRO SETOR (≠ de 

análise formal) 70 3.798,80 4,14% 

8. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: evolução patrimonial 27 5.001,50 5,45% 

9. ATUALIZAÇÃO e CÁLCULO (de valores já definidos) 920 7.234,22 7,88% 

10. QUEBRA de SIGILO BANCÁRIO 66 7.369,19 8,03% 

11. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 201 3.020,84 3,29% 

12. RESPONSABILIDADE FISCAL 15 765,90 0,83% 

13. ACOMPANHAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

BENS/DOCUMENTOS 3 727,50 0,79% 

14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIA JUDICIAL 31 1.274,50 1,39% 

15. Outros 80 6.165,25 6,72% 

  2780 91.757,81 100,00% 

 

No gráfico a seguir pode-se visualizar os 15 temas que mais demandaram 

esforços da equipe de trabalho do setor CAE no ano de 2020, e que 

consumiram 85% do volume de trabalho. 
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3.2.2.4 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor CAE no 

ano de 2020 agrupadas pela PRIORIDADE no 

atendimento 

Todas as demandas recebidas pelo setor CAE são classificadas no momento 

de seu recebimento, de acordo com as ordens de prioridade a seguir:  

1.Atualização (de valores) 

2.Urgente Judicial 

3.Urgente Não-Judicial META CGMP 

3.Urgente Não-judicial 

4.Prioridade COVID-19 

4.Prioridade 

5.Meta CGMP 

6.Meta NATE 

7.Normal 

As tarefas seguem para a fila de atendimento de cada auditor classificadas 

de acordo com a prioridade no atendimento e a data de seu recebimento. 

Durante o ano de 2020 as tarefas concluídas pelo setor CAE estavam assim 

classificadas (em função de sua PRIORIDADE no atendimento): 
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A representação gráfica do percentual da quantidade de cada grupo de 

tarefas dispostas pela ORDEM NA FILA e do percentual de esforço para sua 

execução (em horas) estão apresentados no gráfico a seguir. A utilização de 

dados percentuais permite a visualização da representatividade de cada 

grupo no volume total do trabalho: 

 

COMENTÁRIO: 

As tarefas de atualização de valores possuem prioridade por se tratar de atividade de 

curta duração  e porque são utilizadas, na maioria das vezes, para o ajuizamento de 

ações judiciais ou na execução de valores. Como se pode observar no gráfico acima, 

embora representem 32,10% da quantidade de tarefas analisadas, sua execução 

impacta em 6% do volume de trabalho do setor CAE. 

São classificados como 4.PRIORIDADE, as tarefas de análise de Portais de 

Transparência e Prestações de Contas de Fundações Privadas através do sistema 

SICAP. As análises de Portais de Transparência referem-se à execução de Projeto 

Institucional e a análise de Prestações de Contas de Fundações Privadas, de atividade 

CLASSIFICAÇÃO DAS TAREFAS Quantidade %
Horas Totais 

Execução
%

1.Atualização 893,00         32,1% 5.540,42         6,0%

2.Urgente Judicial 444,00         16,0% 18.058,85       19,7%

3.Urgente Não-Judicial META CGMP 41,00            1,5% 2.404,42         2,6%

3.Urgente Não-judicial 49,00            1,8% 6.057,77         6,6%

4.Prioridade COVID-19 11,00            0,4% 524,25             0,6%

4.Prioridade 641,00         23,1% 13.779,00       15,0%

5.Meta CGMP 133,00         4,8% 7.490,35         8,2%

6.Meta NATE 18,00            0,6% 2.712,38         3,0%

7.Normal 550,00         19,8% 35.190,37       38,4%

Totais 2.780,00      100,0% 91.757,81       100,0%
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com prazo de 90 dias para sua execução, regulamentado pela Resolução da 

Procuradoria Geral de Justiça de nº 2434/2002.   

As demandas relacionadas a análise de Portais de Transparência, Prestações de Contas 

de Fundações Privadas e Cálculos são analisadas na 1ª URATE -Curitiba, por equipes 

especializadas, as quais absorvem as demandas de todas as Comarcas do Estado do 

Paraná. 

Registra-se que foi alocado temporariamente na Central de Cálculos auditor lotado na 

11ª URATE – Londrina, tendo em vista dificuldades causadas pela pandemia do 

Coronavírus na gestão dos estagiários, a partir do segundo semestre de 2020. 

As equipes de trabalho, compostas por auditores e estagiários, são dimensionadas de 

acordo com o volume das demandas recebidas, observando-se a sazonalidade de cada 

um dos temas analisados. 

 

 

3.2.3  Análise do prazo médio de atendimento das Tarefas 
de Serviço nos anos de 2019 e 2020 – Setor CAE 

Conforme já dito no item geral 2.3, o sistema REDMINE registra 

automaticamente a data de criação e de fechamento de cada tarefa (após envio do 

relatório pela secretaria), permitindo-se calcular com precisão o tempo de resposta 

de atendimento ao solicitante. 

Importante ressaltar que inevitavelmente integra o cálculo de tempo 

médio, o eventual período em que algumas tarefas ficam aguardando retorno de 

diligência a ser realizada pelo solicitante, apontada pela coordenação técnica (na 

triagem) ou pelo técnico (na execução), tida com imprescindível para a realização 

ou conclusão da análise. 

No ano de 2020 o tempo médio de resposta foi de 78,15 dias corridos, 

ou seja, 2 meses e 18 dias.  

Este tempo foi menor do que no ano de 2019, quando era de 83,78 dias, 

ou seja, 2 meses e 24 dias.  

Houve assim uma redução de 6,7% no tempo médio de atendimento: 

 

 

Ano
Nr. de Tarefas de Serviço 

concluidas pelo setor CAE

Prazo médio de atendimento 

em dias corridos

2019 2.926 83,78

2020 2.780 78,15

-6,7%Variação percentual
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3.3 Tarefas Avulsas no Setor CAE em 2020 

Tarefas avulsas são utilizadas para o registro de atividades individuais 

(proativas) de cada técnico e no presente relatório serão abordadas de forma mais 

simplificada em função da menor quantidade de campos de interesse estatístico. 

 

3.3.1 Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas ATIVIDADES em 334 Tarefas Avulsas 

do setor CAE.    

 

3.3.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas 5.201,89 horas de trabalho em 

Tarefas Avulsas do setor CAE.  As principais atividades registradas em tarefas 

avulsas foram:  

Investimento em Capacitação 

Durante o ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor CAE 

2.847,05 horas em atividades de treinamento e capacitação. Este 

volume de horas representa uma média de 6,7 dias úteis do ano de 2020 

utilizados para a capacitação de cada técnico do setor CAE. 

Organização interna do trabalho 

Durante o ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor CAE 

1.026,98 horas em atividades relacionadas à gestão individual dos 

trabalhos, como organização interna de documentos e planejamento. 

Reuniões de trabalho e atendimento pontual a Promotores  

Durante o ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor CAE 

523,45 horas em atividades relacionadas a reuniões de equipes de 

trabalho e atendimento pontual a Promotores de Justiça, sem que tenha 

havido solicitação de serviço. 
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Atividades relacionadas a estruturação e execução de 

projetos que não tiveram lançamento de tempo gasto em 

tarefas de projeto. 

Durante o ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor CAE 

495,50 horas em atividades relacionadas à estruturação e execução de 

projetos específicos, que não tiveram lançamento de tempo gasto em 

tarefas de projetos.  

Existem tais registros porque alguns projetos, embora possam ter tarefas 

de projeto específicas, não estão habilitados para o lançamento de horas 

em razão de que a maioria das atividades foram desempenhadas por 

pessoas que não pertencem ao NATE ou ao próprio MPPR, como os 

alunos da Universidade Positivo no Projeto Transparência nos 

municípios, ou são multissetoriais no NATE, como o Projeto OCA. 

 

3.4 Tarefas de Projeto no setor CAE em 2020 

As Tarefas de Projeto do setor CAE no ano de 2020 foram relacionadas 

a análise de Portais de Transparência COVID-19 e serão apresentados sob os 

aspectos quantitativos e de esforço. 
 

3.4.1 Análise quantitativa 

No ano de 2020 foram registradas atividades em 798 Tarefas de Projeto, 

por 34 técnicos do setor CAE. 

 

3.4.2 Análise de esforço 

O trabalho foi realizado em duas etapas, nos meses de junho e setembro 

de 2020, com o registro de 2.746,16 horas de trabalho. Em cada etapa foram 

avaliados os Portais de Transparência COVID-19 de todos os 399 municípios 

paranaenses. 
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A referência para o trabalho foi a Nota Técnica 01/2020, da REDE DE 

CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, que orientou os 

municípios paranaenses quanto ao cumprimento do art. 4º, §2º, da Lei 13.979/2020, 

mediante a disponibilização imediata das aquisições de bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública.  

Resultados Obtidos  

Criação da ferramenta “Transparência nos municípios”, disponibilizada 

pelo MPPR no endereço eletrônico 

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3399#, 

contendo, para cada uma das etapas, um ranking e diversas informações 

relevantes a disposição de todos. 

https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3399
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4. Atividades - Setor EA  
 

De acordo com os registros constantes do sistema REDMINE, o setor de 

Engenharia Civil e Arquitetura do NATE (EA) realizou atividades no ano de 2020 

em TAREFAS DE SERVIÇO e TAREFAS AVULSAS.  

Registre-se que não se encontra habilitado para o setor EA as TAREFAS 

de ROTINA e TAREFAS DE PROJETO. 

O relatório de atividades do setor EA foi estruturado a partir da visão 

geral sobre o número de tarefas e o esforço despendido para cada tipo de atividade 

durante o ano de 2020, com destaque final em relação às Tarefas de Serviço. 
 

4.1 Visão Geral 

Durante o ano de 2020 o serviço EA registrou atividade em 185 tarefas, 

de todos os tipos, com esforço de 8.853,08 horas de trabalho, independentemente 

da situação de cada tarefa (em andamento ou concluída), conforme dados 

levantados em 31.12.2020.  

O número de tarefas de cada tipo de atividade e a quantidade de horas 

para a execução (esforço) podem ser assim demonstrados:  

a) Com relação à quantidade: 

 

 

Tipo de tarefa Nr. Tarefas %

TAREFAS de SERVIÇO 117 63,2%

TAREFAS AVULSAS 68 36,8%

TOTAIS 185 100,0%
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b) Com relação ao esforço: 

 

 

 

 

O esforço de 8.853,08 horas de trabalho do setor EA no ano de 2020 foi 

assim distribuído entre os meses do ano e os Tipos de Tarefas: 

Horas mensais registradas pelo setor EA no ano de 2020 – Por Tipo de Tarefa 

 

 

No gráfico a seguir pode ser observada a distribuição do esforço na 

execução de cada tipo de tarefa: 

Tipo de tarefa
Qtde Horas 

registradas
%

TAREFAS de SERVIÇO         7.697,75 86,9%

TAREFAS AVULSAS:         1.155,33 13,1%

TOTAIS         8.853,08 100,0%

Tipo de Tarefa 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020

TAREFAS de SERVIÇO        547,50 553,50      693,25      754,50      694,00      

TAREFAS AVULSAS          68,00 130,33      144,50      14,50        75,00        

Totais        615,50 683,83      837,75      769,00      769,00      

Tipo de Tarefa 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020

TAREFAS de SERVIÇO 711,50             833,50 645,00      583,00      641,50      

TAREFAS AVULSAS 68,00                 51,00 166,00      142,00      156,50      

Totais 779,50             884,50 811,00      725,00      798,00      

Tipo de Tarefa 11/2020 12/2020 TOTAL

TAREFAS de SERVIÇO 551,50             489,00 7.697,75  

TAREFAS AVULSAS 90,50                 49,00 1.155,33  

Totais 642,00             538,00 8.853,08  
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4.2 Tarefas de Serviço-EA 

Passa-se agora a análise específica das tarefas tipo Serviço-EA. O tipo 

Tarefa Avulsa será analisado em seguida. 

Quanto às Tarefas de Serviço-EA, serão apresentados dados 

quantitativos e de esforço, bem como a análise do comportamento mensal das 

demandas recebidas e analisadas nos anos de 2019 e 2020 e o prazo médio de 

atendimento ao solicitante no mesmo período. 

Serão também apresentados dados de esforço referentes aos maiores 

demandantes de serviços, às áreas de atuação, ao tema de serviço e às prioridades 

no atendimento das tarefas analisadas. 

Destaca-se que o universo das Tarefas de Serviço considerado para a 

extração dos dados que se seguirão foi composto pelas tarefas concluídas no 

ano de 2020 com o volume total de horas despendidas para sua execução, 

incluindo-se quantidade de horas executadas em anos anteriores, caso a tarefa 

tenha sido iniciada antes do ano de 2020. 
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4.2.1 Análise quantitativa 

No ano de 2020 houve o recebimento de 116 Tarefas de Serviço pelo 

setor EA. No mesmo período, foram analisadas 113. Com este quantitativo, o saldo 

de tarefas pendentes de execução em 31.12.2020 foi de 68. 

A título de comparação, em 31.12.2019 o número de tarefas pendentes 

era de 65, representando-se um aumento de 4,6% no volume de tarefas 

aguardando a análise. 

TAREFAS DE SERVIÇO SETOR EA 

 

Saldo de tarefas em 31.12.2019:                                               65 

Demandas recebidas no ano de 2020:                                  116 

Total de tarefas analisadas em 2020:                      113 

Solicitações realizadas em 2020:    59 

Solicitações realizadas em 2019:    47 

Solicitações realizadas em 2018:     7 

Saldo de tarefas abertas em 31.12.2020:                                  68 

Do ano de 2020:   57 

Do ano de 2019:   11  

  

A movimentação mensal das tarefas de serviço recebidas e analisadas 

em cada um dos meses do ano de 2020 pode ser assim sintetizada: 

 

 

Mês Recebidas Analisadas Saldo Demandas

dez/19 65

jan/20 8 5 68

fev/20 14 9 73

mar/20 17 17 73

abr/20 5 9 69

mai/20 6 7 68

jun/20 7 11 64

jul/20 6 8 62

ago/20 16 10 68

set/20 6 8 66

out/20 13 9 70

nov/20 9 6 73

dez/20 9 14 68

116 113

Evolução de Tarefas de SERVIÇO no ano de 2020
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A representação gráfica da movimentação de Tarefas de Serviço no 

setor EA no ano de 2020 pode ser observada no gráfico a seguir: 

Evolução de Tarefas de Serviço no ano de 2020 – Setor EA 

 

 

Para permitir a comparação da movimentação das Tarefas de Serviço 

do ano de 2020 com o ano de 2019 apresenta-se a seguir tabela contendo o 

quantitativo de Tarefas de Serviço recebidas e analisadas pelo serviço EA em cada 

um dos meses dos anos de 2019 e 2020: 

 

COMENTÁRIO: 

Comparativamente com o ano anterior, o serviço EA recebeu no ano de 2020 um 

montante de tarefas 26,6% inferior ao recebido em 2019 (116 contra 158 em 2019). 

Mês Recebidas Analisadas Saldo Demandas Mês Recebidas Analisadas Saldo Demandas

dez/18 97 dez/19 65

jan/19 10 14 93 jan/20 8 5 68

fev/19 12 6 99 fev/20 14 9 73

mar/19 11 18 92 mar/20 17 17 73

abr/19 9 11 90 abr/20 5 9 69

mai/19 10 29 71 mai/20 6 7 68

jun/19 10 24 57 jun/20 7 11 64

jul/19 17 17 57 jul/20 6 8 62

ago/19 15 16 56 ago/20 16 10 68

set/19 24 21 59 set/20 6 8 66

out/19 16 12 63 out/20 13 9 70

nov/19 12 16 59 nov/20 9 6 73

dez/19 12 6 65 dez/20 9 14 68

158 190 116 113

Evolução das tarefas de SERVIÇO no ano de 2019 Evolução de Tarefas de SERVIÇO no ano de 2020
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Também, concluiu tarefas em um montante 40,5% inferior ao concluído no ano de 

2019 (113 contra 190 em 2019). 

O setor EA foi sensivelmente impactado pela dificuldade de realização de vistorias de 

campo em face da Pandemia da COVID-19, sendo realizado, quando possível, outros 

meios de avaliação. Quando indispensável, as vistorias foram gradualmente 

retomadas a partir da primeira fase do retorno presencial (Resolução 3743/2020). 

Com a reprogramação das vistorias várias tarefas foram iniciadas em 2020, mas não 

finalizadas no ano. Nestes casos os trabalhos estão sendo concluídos em 2021 e 

impactaram o saldo de demandas pendentes de execução em 31.12.2020. 

Outra questão que impactou na produtividade do ano de 2020 foi que, no ano de 2019 

o setor EA contava com 3 estagiários que estavam no segundo ano de estágio e 

colaboravam muito na análise dos processos. Já, no ano de 2020, os contratos de 

estágio se encerraram e ficou impossibilitada a realização de processo seletivo para 

nova contratação. 

 

A movimentação mensal das Tarefas de Serviço no setor EA nos anos 

de 2019 e 2020 está demonstrada no gráfico a seguir: 

 

COMENTÁRIO: 

Pelo gráfico supra pode ser observado uma redução no saldo de demandas para 

análise no primeiro semestre de 2019 em função do grande volume de tarefas 

concluídas nos meses de maio e junho (tarefas muito semelhantes umas às outras, 

o que possibilitou a execução da grande quantidade em um curto espaço de tempo 

- complementação de trabalhos anteriores relativos à Operação Quadro Negro). 

A partir do mês de julho de 2019 há um relativo equilíbrio entre as demandas 

recebidas e concluídas pelo setor, mantendo-se o perfil no ano de 2020. 
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4.2.2 Análise do esforço 

Tal como ocorrido em relação os outros setores (CAE, SSPe e Psi), o 

levantamento e o comparativo de esforço despendido nas Tarefas de Serviço teve 

como objeto (recorte de seleção) tarefas concluídas no ano de 2020 (excluídas as 

canceladas), mesmo que elas tenham sido criadas e tenha havido horas lançadas 

em anos anteriores. 

A pretensão foi realizar um retrato do esforço frente as tarefas concluídas 

no ano de 2020, visto que não é possível saber o quanto de esforço será 

despendido em uma tarefa antes de ser ela concluída. 

Neste raciocínio, é importante destacar que nas informações 

apresentadas haverá influência de eventual esforço havido em ano anterior a 2020; 

assim como as horas de trabalho lançadas em 2020 em tarefas não concluídas até 

o final do referido ano impactará a informação do esforço das tarefas concluídas 

nos anos vindouros.  

Com base nestas premissas apresenta-se nos itens abaixo a análise do 

esforço do setor EA nas Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020. 

 

4.2.2.1 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor EA no ano 

de 2020 agrupadas pelo SOLICITANTE 

No ano de 2020 foram concluídas pelo setor EA 113 Tarefas de Serviços 

originadas de 73 diferentes solicitantes, com um esforço total de 8.009,85 

horas de trabalho.  

No quadro a seguir apresenta-se tabela contendo os 20 maiores 

demandantes de serviços do setor EA (representatividade superior a 60% 

do esforço despendido no ano de 2020), classificados de acordo com o 

esforço despendido para a execução dos trabalhos. 

Este relatório foi obtido com a compilação de todas as demandas concluídas 

no ano de 2020, realizando-se a contagem das tarefas e a soma do tempo 

gasto para a execução dos trabalhos de cada demandante. A complexidade 

média dos trabalhos solicitados em relação a cada um deles foi calculada a 

partir do volume total de horas despendidas e a quantidade de tarefas 

executadas para cada demandante: 
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20 maiores demandantes de serviços – Tarefas concluídas no ano de 2020 

Posição MEMBRO RESPONSÁVEL 

Quantidade 

Tarefas 

Executadas 

 Soma das horas 

de trabalho das 

tarefas 

executadas  

Horas médias 

por tarefa 

(Complexidade 

dos trabalhos) 

1 FERNANDA BASSO SILVERIO 1 782,00 782,00 

2 AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA 5 538,40 107,68 

3 ELCIO SARTORI 2 367,00 183,50 

4 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA 3 363,75 121,25 

5 DIOGO CESAR PORTO SILVA 4 321,00 80,25 

6 CARLOS EDUARDO DE SOUZA 3 281,00 93,67 

7 
KARINA ANASTACIO FARIA DE MOURA 

CORDEIRO 
3 265,00 88,33 

8 MARCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA 3 254,00 84,67 

9 IVAN BARBOSA MENDES 6 237,00 39,50 

10 
ROSANA MIKRUT DA ROCHA LOURES 

DEMCHUK 
2 223,50 111,75 

11 AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS 1 205,40 205,40 

12 SIMONE RODRIGUES BORBA PAIM 2 181,00 90,50 

13 DANIELA SAVIANI LEMOS 2 168,50 84,25 

14 
LARYSSA CAMARGO HONORATO 

SANTOS 
4 161,50 40,38 

15 MAXIMILIANO RIBEIRO DELIBERADOR 1 158,00 158,00 

16 LEONARDO DA SILVA VILHENA 1 156,00 156,00 

17 GUILHERME GIACOMELLI CHANAN 1 154,00 154,00 

18 DANIELLE GONCALVES THOME 1 150,00 150,00 

19 SERGIO SEGURADO BRAZ FILHO 1 146,00 146,00 

20 LUCAS FRANCO DE PAULA 1 145,40 145,40 

 TOTAIS 47 5.258,45  

     

Número de Tarefas Totais concluídas em 2020 113   

Horas totais de trabalho despendidas nas tarefas de serviço no ano 

de 2020 
8.009,85  

Percentual sobre as tarefas de Serviços executadas 

em 2020  
41,6%   

Percentual do esforço para a execução das tarefas de Serviços 

em 2020 
65,6%  

 

 

4.2.2.2 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor EA no ano 

de 2020 agrupadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO do 

MPPR 

A área de atuação a que se vincula o trabalho solicitado ao NATE é 

cadastrada em cada uma das Tarefas de Serviço registradas no REDMINE. 
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Tendo como base as tarefas concluídas no ano de 2020, apresenta-se o 

perfil do trabalho executado pelo setor EA, de acordo com a área de atuação 

do MPPR: 

Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020 classificadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

 

Agrupando-se as informações do quadro acima pode-se representar 

graficamente as principais áreas de atuação atendidas pelos trabalhos do 

setor EA durante o ano de 2020: 

 

Área de Atuação Quantidade
 Tempo 

gasto geral 

 Horas 

médias 

por tarefa 

Patrimônio Público 78 6.576,95 84,32 

Criança e Adolescente 8 229,00 28,63 

Consumidor 2 197,50 98,75 

Meio ambiente 6 192,50 32,08 

Criminal, Patrimônio Público 2 150,50 75,25 

Educação 5 147,50 29,50 

Pessoa Portadora de Deficiência 4 140,90 35,23 

Criminal 1 100,00 100,00 

Fundações 1 85,00 85,00 

Saúde 1 82,00 82,00 

Direitos Humanos 1 78,00 78,00 

Pessoa Idosa 1 30,00 30,00 

Habitação e Urbanismo 2 0,00 0,00 

Meio ambiente, Patrimônio Público 1 0,00 0,00 

113 8.009,85 70,88 



 

Página 49 
 

4.2.2.3 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor EA no ano 

de 2020 agrupadas pelo TEMA da Demanda 

A “Carta de Serviços” do setor EA contém 11 temas que podem ser 

relacionados com as solicitações de serviço. Com base nos dados do 

sistema REDMINE pode-se apresentar os TEMAS mais recorrentes nas 

tarefas concluídas pelo setor EA no ano de 2020:  

Tarefas concluídas pelo setor EA no ano de 2020 – por TEMA 

 

A representação gráfica do esforço do setor EA em cada TEMA analisado 

pode ser assim demonstrada: 

 

 

TIPO DE SERVIÇO
Número de 

Tarefas

Tempo Total para 

Execução (Hrs)

Média tempo 

por tarefa(Hrs)

OBRA PÚBLICA: licitação/contrato/execução 65 5.619,45                    86,45                 

Assessoria Técnica para Tomada de Decisão 18 612,50                        34,03                 

Outros 9 567,00                        63,00                 

OBRA PRIVADA: licitação/contrato/execução 5 539,50                        107,90               

Análise de cumprimento de TAC 4 211,40                        52,85                 

Irregularidade de Loteamento 3 181,00                        60,33                 

Quesitos para Perícia Judicial 1 113,00                        113,00               

Avaliação de Imóveis 5 109,00                        21,80                 

Assistente técnico 2 39,50                          19,75                 

Análise de Acessibilidade 1 17,50                          17,50                 

TOTAIS 113 8.009,85                    70,88                 
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4.2.2.4 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor EA no ano 

de 2020 agrupadas pela PRIORIDADE no 

atendimento 

Todas as demandas recebidas pelo setor EA são colocadas na fila de 

atendimento técnico levando-se em consideração a PRIORIDADE no 

atendimento e a data do recebimento da solicitação.  

A classificação de prioridade das tarefas obedece a seguinte ordem: 

1.Situação de Risco Imediato 

2.Urgente Judicial 

3.Urgente Não-judicial 

4.Prioridade 

5.Meta CGMP 

6.Meta NATE 

7.Normal 

Durante o ano de 2020 as tarefas executadas pelo setor EA foram assim 

classificadas, em função de sua PRIORIDADE de atendimento: 

Tarefas concluídas pelo setor EA no ano de 2020 classificadas pela PRIORIDADE 

 

A representação gráfica do percentual da quantidade de cada grupo de 

tarefas dispostas pela ORDEM NA FILA e do percentual de esforço para sua 

execução (em horas) estão apresentados no gráfico a seguir. A utilização de 

dados percentuais permite a visualização da representatividade de cada 

grupo no volume total do trabalho: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS TAREFAS Quantidade %
Horas Totais 

Execução
%

2.Urgente Judicial 13                  11,5% 817,5 10,2%

3.Urgente Não-judicial 16                  14,2% 1.073,40          13,4%

4.Prioridade 11                  9,7% 577,9 7,2%

5.Meta CGMP 6                    5,3% 530,90              6,6%

7.Normal 67                  59,3% 5010,15 62,5%

113                100,0% 8.009,85          100,0%
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4.2.3 Análise do prazo médio de atendimento das Tarefas 
de Serviço nos anos de 2019 e 2020 – Setor EA 

Conforme já dito no item geral 2.3, o sistema REDMINE registra 

automaticamente a data de criação e de fechamento de cada tarefa (após envio do 

relatório pela secretaria), permitindo-se calcular com precisão o tempo de resposta 

de atendimento ao solicitante.  

Importante ressaltar que inevitavelmente integra o cálculo de tempo 

médio, o eventual período em que algumas tarefas ficam aguardando retorno de 

diligência a ser realizada pelo solicitante, apontada pela coordenação técnica (na 

triagem) ou pelo técnico (na execução), tida com imprescindível para a realização 

ou conclusão da análise. 

No ano de 2020 o tempo médio de resposta foi de 178,70 dias corridos, 

ou seja, 5 meses e 29 dias.  

Este tempo foi menor do que no ano de 2019, quando era de 188,15 

dias, ou seja, 6 meses e 9 dias. 
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Houve assim uma redução de 5% no tempo médio de atendimento.  

 

 

 

4.3 Tarefas Avulsas no Setor EA em 2020 

Tarefas avulsas são utilizadas para o registro de atividades individuais 

(proativas) de cada técnico e no presente relatório serão abordadas de forma mais 

simplificada em função da menor quantidade de campos de interesse estatístico. 

4.3.1 Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas atividades em 68 Tarefas Avulsas do 

setor EA.    

4.3.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas 1.155,33 horas de trabalho em 

Tarefas Avulsas do setor EA.  As principais atividades registradas em tarefas 

avulsas foram:  

Investimento em Capacitação 

Durante o ano de 2020 foram registradas 558 horas em treinamento e 

capacitação pelos técnicos do setor EA. Este volume de horas 

representa uma média de 13,95 dias úteis do ano de 2020 utilizados para 

a capacitação de cada técnico. 

 

Organização interna do trabalho 

Durante o ano de 2020 foram registradas 398,33 horas em atividades 

relacionadas à gestão dos trabalhos, como organização interna de 

documentos e planejamento das atividades. 

Ano
Nr. de Tarefas de Serviço 

concluidas pelo setor EA

Prazo médio de atendimento 

em dias corridos

2019 190 188,15

2020 113 178,70

-5,0%Variação percentual
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Reuniões de trabalho e atendimento pontual a Promotores  

Durante o ano de 2020 foram registradas 169 horas em atividades 

relacionadas a reuniões da equipe de trabalho e atendimento pontual a 

Promotores de Justiça, sem que tivesse havido solicitação de serviço. 
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5. Atividades - Setor SSPe 
 

    De acordo com os registros constantes do sistema REDMINE, o setor 

de Serviço Social e Pedagogia do NATE (SSPe) realizou atividades no ano de 2020 

em TAREFAS DE SERVIÇO, TAREFAS AVULSAS, TAREFAS DE ROTINA, e 

TAREFAS DE PROJETO. 

O relatório de atividades do setor SSPe foi estruturado a partir da visão 

geral sobre o número de tarefas e o esforço despendido para cada tipo de atividade 

durante o ano de 2020, com destaque final em relação às Tarefas de Serviço. 

5.1 Visão Geral 

Durante o ano de 2020 o setor SSPe registrou atividade em 1.756 

tarefas, de todos os tipos, com esforço de 30.569,40 horas de trabalho, 

independentemente da situação de cada tarefa (em andamento ou concluída), 

conforme dados levantados em 31.12.2020.  

O número de tarefas de cada tipo de atividade e a quantidade de horas 

para a execução (esforço) podem ser assim demonstrados: 

a) Com relação à quantidade: 
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b) Com relação ao esforço: 

 

 

 

O esforço de 30.569,40 horas de trabalho do setor SSPe no ano de 2020 

foi assim distribuído entre os meses do ano e os Tipos de Tarefas: 

Horas mensais registradas pelo setor SSPe no ano de 2020 – Por Tipo de Tarefa 

 

 

No gráfico a seguir pode ser observada a distribuição do esforço na 

execução de cada tipo de tarefa: 

Tipo de Tarefa TOTAL %

TAREFAS de SERVIÇO 8.431,55      27,6%

TAREFAS AVULSAS 14.483,22    47,4%

TAREFAS de ROTINA 3.850,23      12,6%

TAREFAS de PROJETO 3.804,40      12,4%

TOTAIS 30.569,40    100,0%

Tipo de Tarefa 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020

TAREFAS de SERVIÇO        698,00 810,50      966,00       882,90      556,45      

TAREFAS AVULSAS        313,30 599,95      867,50       1.409,10  1.903,65  

TAREFAS de ROTINA        707,30 349,70      426,45       219,10      407,23      

TAREFAS de PROJETO        413,80 498,30      526,80       146,80      117,50      

TOTAIS    2.132,40 2.258,45  2.786,75   2.657,90  2.984,83  

Tipo de Tarefa 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020

TAREFAS de SERVIÇO        590,00 602,00      789,50       766,50      747,90      

TAREFAS AVULSAS    1.645,62 2.084,70  1.590,35   1.565,25  1.226,50  

TAREFAS de ROTINA        251,00 330,15      299,00       323,00      221,50      

TAREFAS de PROJETO        419,40 267,00      364,00       331,80      505,50      

TOTAIS    2.906,02 3.283,85  3.042,85   2.986,55  2.701,40  

Tipo de Tarefa 11/2020 12/2020 TOTAL

TAREFAS de SERVIÇO 650,30             371,50 8.431,55   

TAREFAS AVULSAS 790,30             487,00 14.483,22 

TAREFAS de ROTINA 183,50             132,30 3.850,23   

TAREFAS de PROJETO 116,00               97,50 3.804,40   

TOTAIS 1.740,10     1.088,30 30.569,40 
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5.2 Tarefas de Serviço-SSPe 

Passa-se agora a análise específica das tarefas tipo Serviço-SSPe. Os 

outros tipos de tarefa serão analisados na sequência. 

Quanto às Tarefas Serviço-SSPe, serão apresentados dados 

quantitativos e de esforço, bem como a análise do comportamento mensal das 

demandas recebidas e analisadas nos anos de 2019 e 2020 e o prazo médio de 

atendimento ao solicitante no mesmo período. 

Serão também apresentados dados de esforço referentes aos maiores 

demandantes de serviços, às áreas de atuação, ao tema de serviço e às prioridades 

no atendimento das tarefas analisadas. 

Destaca-se que o universo das Tarefas de Serviço considerado para a 

extração dos dados que se seguirão foi composto pelas tarefas concluídas no ano 

de 2020 com o volume total de horas despendidas para sua execução, 

incluindo-se quantidade de horas executadas em anos anteriores, caso a tarefa 

tenha sido iniciada antes do ano de 2020. 
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5.2.1 Análise quantitativa 

No ano de 2020 houve o recebimento de 221 demandas pelo setor 

SSPe. No mesmo período, foram analisadas 205. Com este quantitativo, o saldo 

de Tarefas de Serviço pendentes de execução em 31.12.2020 foi de 92. 

A título de comparação, em 31.12.2019 o número de tarefas pendentes 

era de 76, representando-se um aumento de 21,10% no volume de tarefas 

aguardando a análise.           

A movimentação mensal das tarefas de serviço recebidas e analisadas 

em cada um dos meses do ano de 2020 pode ser assim sintetizada: 

 

A representação gráfica da movimentação de Tarefas de Serviço no 

setor SSPe no ano de 2020 pode ser observada no gráfico a seguir: 

 

MÊS/ANO
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas

Saldo de 

Demandas

dez/19 76

jan/20 27 7 96

fev/20 24 23 97

mar/20 30 28 99

abr/20 18 26 91

mai/20 9 23 77

jun/20 11 14 74

jul/20 18 13 79

ago/20 31 8 102

set/20 14 20 96

out/20 22 14 104

nov/20 11 12 103

dez/20 6 17 92

221 205
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COMENTÁRIO: 

O setor SSPe foi sensivelmente impactado pela dificuldade de realização de 

visitas institucionais em face da Pandemia da COVID-19, sendo realizado, 

quando possível, outros meios de avaliação. 

 

Para permitir a comparação da movimentação das Tarefas de Serviço 

do ano de 2020 com o ano de 2019 apresenta-se a seguir tabela contendo o 

quantitativo de Tarefas de Serviço recebidas e concluídas pelo serviço SSPe em 

cada um dos meses dos anos de 2019 e 2020. 

Evolução das tarefas de SERVIÇO no ano de 2019     Evolução das Tarefas de Serviço no ano de 2020 

  

COMENTÁRIO: 

Comparativamente com o ano anterior, o serviço SSPe recebeu no ano de 

2020 um montante de tarefas 46,0% inferior ao recebido em 2019 (221 contra 

409 em 2019). Também, concluiu tarefas em um montante 54,7% inferior ao 

concluído no ano de 2019 (205 contra 453 em 2019). Destaca-se, entretanto, 

que no ano de 2020 foram executados outros tipos de tarefa, conforme 

quadros do item “Visão Geral”. 

O setor SSPe foi sensivelmente impactado pela dificuldade de realização de 

visitas institucionais em face da Pandemia da COVID-19, sendo realizado, 

quando possível, outros meios de avaliação. 

Cabe salientar que as Tarefas de Serviço-SSPe são executadas 

simultaneamente com os outros tipos de atividades: tarefas de projeto, tarefas 

avulsas e rotinas, que correspondem a 72,4% das ações realizadas pelo setor. 
 

A movimentação mensal das Tarefas de Serviço no setor SSPe durante 

os anos de 2019 e 2020 pode ser assim demonstrada graficamente: 

 

 

MÊS/ANO
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas

Saldo de 

Demandas

dez/18 120

jan/19 14 29 105

fev/19 59 10 154

mar/19 44 52 146

abr/19 40 29 157

mai/19 35 52 140

jun/19 38 30 148

jul/19 29 47 130

ago/19 38 17 151

set/19 35 64 122

out/19 35 28 129

nov/19 28 57 100

dez/19 14 38 76

409 453

MÊS/ANO
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas

Saldo de 

Demandas

dez/19 76

jan/20 27 7 96

fev/20 24 23 97

mar/20 30 28 99

abr/20 18 26 91

mai/20 9 23 77

jun/20 11 14 74

jul/20 18 13 79

ago/20 31 8 102

set/20 14 20 96

out/20 22 14 104

nov/20 11 12 103

dez/20 6 17 92

221 205
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COMENTÁRIO: 

O setor SSPe foi sensivelmente impactado pela dificuldade de realização de 

visitas institucionais em face da Pandemia da COVID-19, sendo realizado, 

quando possível, outros meios de avaliação. 

Cabe salientar que as Tarefas de Serviço-SSPe são executadas 

simultaneamente com os outros tipos de atividades: tarefas de projeto, tarefas 

avulsas e rotinas, que correspondem a 72,4% das ações realizadas pelo setor. 
 

5.2.2 Análise do esforço 

O levantamento e o comparativo de esforço despendido nas Tarefas de 

Serviço tiveram como objeto (recorte de seleção) tarefas concluídas no ano de 2020 

(excluídas as canceladas), mesmo que elas tenham sido criadas e tenha havido 

horas lançadas em anos anteriores. 

A pretensão foi realizar um retrato do esforço frente as tarefas concluídas 

no ano de 2020, visto que não é possível saber o quanto de esforço será 

despendido em uma tarefa antes de ser ela concluída. 

Neste raciocínio, é importante destacar que nas informações 

apresentadas haverá influência de eventual esforço havido em ano anterior a 2020; 

assim como as horas de trabalho lançadas em 2020 em tarefas não concluídas até 

o final do referido ano impactará a informação do esforço das tarefas concluídas 

nos anos vindouros.  
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Com base nestas premissas apresenta-se nos itens a seguir a análise 

do esforço do setor SSPe nas Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020: 

 

5.2.2.1 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor SSPe no 

ano de 2020 agrupadas pelo SOLICITANTE 

No ano de 2020 foram concluídas pelo setor SSPe 205 tarefas originadas de 

87 diferentes solicitantes, com um esforço total de 7.480,60 horas de 

trabalho. 

No quadro a seguir apresenta-se tabela contendo os 20 maiores 

demandantes de serviços do setor SSPe (representatividade superior a 

60% do esforço despendido no ano de 2020), classificados de acordo com 

o esforço despendido para a execução dos trabalhos 

Este relatório foi obtido com a compilação de todas as demandas concluídas 

no ano de 2020, realizando-se a contagem das tarefas e a soma do tempo 

gasto para a execução dos trabalhos de cada demandante. A complexidade 

média dos trabalhos solicitados por cada um deles foi calculada a partir do 

volume total de horas despendidas e a quantidade de tarefas executadas 

para cada demandante: 

20 maiores demandantes de serviços – Tarefas concluídas no ano de 2020 

Posição MEMBRO RESPONSÁVEL 

Quantidade 

Tarefas 

Analisadas 

Soma das 

horas de 

trabalho 

Horas médias 

por tarefa 

(Complexidade 

dos trabalhos) 

1 FERNANDO DE PAULA XAVIER JUNIOR 6 531,30 88,55 

2 CAMILA ADAMI MARTINS 9 502,00 55,78 

3 LEDA BARBOSA LOREJAN 17 282,95 16,64 

4 RODRIGO DE ASSUMPCAO ARAUJO AZEVEDO 4 256,00 64,00 

5 DALVA MARIN MEDEIROS 2 254,00 127,00 

6 SILVIA LEME CORREA 2 251,60 125,80 

7 LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 4 246,00 61,50 

8 
KARINA ANASTACIO FARIA DE MOURA 

CORDEIRO 4 245,00 61,25 

9 RAPHAEL ADALBERTO SOARES 4 241,00 60,25 

10 MARCELO BRISO MACHADO 1 217,00 217,00 

11 RAFAEL PEREIRA 2 213,00 106,50 

12 MARCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 2 209,00 104,50 
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13 EDUARDO GARCIA BRANCO 4 194,50 48,63 

14 FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS 3 190,00 63,33 

15 VITOR HUGO NICASTRO HONESKO 2 179,00 89,50 

16 ELAINE LOPO RODRIGUES 7 175,00 25,00 

17 MARIANA SEIFERT BAZZO 1 170,30 170,30 

18 IVANDECI JOSE CABRAL JUNIOR 4 163,50 40,88 

19 ROSANA MARIA LONGO 9 161,00 17,89 

20 REVIA APARECIDA PEIXOTO DE PAULA LUNA 2 148,00 74,00 

  89 4.830,15  

     

Número de Tarefas Totais concluídas em 2020 205   

Horas totais de trabalho despendidas nas tarefas de serviço no ano de 2020 7.480,60  

Percentual sobre as tarefas de Serviços executadas em 2020 43,4%   

Percentual do esforço para a execução das tarefas de Serviços no ano 

de 2020 
64,6% 

 

 

 

5.2.2.2 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor SSPe no 

ano de 2020 agrupadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

do MPPR 

A área de atuação a que se vincula o trabalho solicitado ao NATE é 

cadastrada em cada uma das Tarefas de Serviço registradas no REDMINE. 

Tendo como base as tarefas concluídas no ano de 2020, apresenta-se o 

perfil do trabalho executado pelo setor SSPe, de acordo com a área de 

atuação do MPPR: 

Tarefas concluídas pelo setor SSPe em 2020 classificadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

Área de Atuação Quantidade 
Tempo gasto 

geral 

Criança e Adolescente 81 2.522,95 

Pessoa Idosa 43 1.159,55 

Política de Assistência Social 12 1.060,00 

Educação 16 831,30 

Saúde 14 652,50 

Habitação e Urbanismo 2 243,00 

Fundações 3 180,00 

Pessoa Idosa, Pessoa Portadora de Deficiência, Política de Assistência 

Social 
4 163,50 

Direitos Humanos 5 126,00 
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Criança e Adolescente, Direitos Humanos, Família, Pessoa Idosa, Política 

de Assistência Social 
1 94,00 

Pessoa Portadora de Deficiência 5 81,50 

Pessoa Idosa, Pessoa Portadora de Deficiência 8 78,00 

Outra 2 68,00 

Terceiro Setor 1 65,00 

Educação, Pessoa Portadora de Deficiência 1 46,00 

Criança e Adolescente, Pessoa Idosa, Política de Assistência Social, 

Saúde 
1 31,30 

Patrimônio Público 1 28,00 

Execução Penal, Saúde 1 21,00 

Cível, Pessoa Idosa 1 18,00 

Meio ambiente, Saúde 1 10,00 

Pessoa Portadora de Deficiência, Política de Assistência Social 1 1,00 

Família, Pessoa Idosa, Saúde 1 - 

 205 7.480,60 
 

Agrupando-se as informações do quadro anterior pode-se representar 

graficamente as principais áreas de atuação atendidas pelas Tarefas de 

Trabalho do setor SSPe no ano de 2020: 
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5.2.2.3 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor SSPe no 

ano de 2020 agrupadas pelo TEMA da Demanda 

A “Carta de Serviços” do setor SSPe contém 9 temas que podem ser 

relacionados com as solicitações de serviço.  

Com base nos dados do sistema REDMINE pode-se apresentar os TEMAS 

mais recorrentes nas tarefas concluídas pelo setor SSPe no ano de 2020:  

Tarefas de Serviço concluídas pelo setor SSPe no ano de 2020 – por TEMA analisado 

 

Pelos dados da tabela supra pode-se verificar que demandas relacionadas 

a “Análise Institucional” e “Assessoria Técnica para a Tomada de Decisão” 

foram os temas mais demandados ao serviço SSPe no ano de 2020: 

 

 

TIPO DE SERVIÇO
Número de 

Tarefas

Tempo Total 

para execução
%

1. Análise Institucional/Serviços 116 4.563,45               61,00%

2. Apoio Palestra/Capacitação/Outros 5 176,30                  2,36%

3. Participação em Reunião/Audiência Pública/outros 17 553,50                  7,40%

4. Articulação com a Rede 17 540,55                  7,23%

5. Assessoria Técnica para Tomada de Decisão 30 1.110,80               14,85%

6. Análise de Planos/Programas/Projetos 8 366,00                  4,89%

7. Elaboração de Projeto 1 2,00                       0,03%

8. Apoio Pesquisas/Estudos/Diagnósticos em Projetos 1 31,00                     0,41%

10. Outros. 10 137,00                  1,83%

205 7.480,60               100,00%
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5.2.2.4 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor SSPe no 

ano de 2020 agrupadas pela PRIORIDADE no 

atendimento 

Todas as demandas recebidas pelo setor SSPe são colocadas na fila de 

atendimento técnico levando-se em consideração a PRIORIDADE no 

atendimento e a data do recebimento da solicitação.  

A classificação de prioridade das tarefas no setor SSPe obedece a seguinte 

ordem: 

1.Situação de Risco Imediato 

2.Urgente Judicial 

3.Urgente Não-judicial 

4.Prioridade 

5.Meta CGMP 

6.Meta NATE 

7.Normal 

Durante o ano de 2020 as tarefas executadas pelo setor SSPe foram assim 

classificadas, em função de sua PRIORIDADE de atendimento: 

Tarefas concluídas pelo setor SSPe no ano de 2020 classificadas pela PRIORIDADE 

 

A representação gráfica do percentual da quantidade de cada grupo de 

tarefas dispostas pela ORDEM NA FILA e do percentual de esforço para sua 

execução (em horas) estão apresentados no gráfico a seguir. A utilização de 

dados percentuais permite a visualização da representatividade de cada 

grupo no volume total do trabalho: 

CLASSIFICAÇÃO DAS TAREFAS Quantidade %
 Horas Totais 

Execução 
%

1.Situação de Risco Imediato 2 1,0% 59,80                      0,8%

2.Urgente Judicial 2 1,0% 60,00                      0,8%

3.Urgente Não-judicial 9 4,4% 136,00                   1,8%

7.Normal 192 93,7% 7.224,80                96,6%

205 100,0% 7.480,60                100,0%
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5.2.3  Análise do prazo médio de atendimento das 
Tarefas de Serviço nos anos de 2019 e 2020 

Conforme já dito no item geral 2.3, o sistema REDMINE registra 

automaticamente a data de criação e de fechamento de cada tarefa (após envio do 

relatório pela secretaria), permitindo-se calcular com precisão o tempo de resposta 

de atendimento ao solicitante.  

Importante ressaltar que inevitavelmente integra o cálculo de tempo 

médio, o eventual período em que algumas tarefas ficam aguardando retorno de 

diligência a ser realizada pelo solicitante, apontada pela coordenação técnica (na 

triagem) ou pelo técnico (na execução), tida com imprescindível para a realização 

ou conclusão da análise. 

No ano de 2020 o tempo médio de resposta foi de 116,2 dias corridos, 

ou seja, 3 meses e 27 dias.  

Este tempo foi maior do que no ano de 2019, quando era de 110,16 dias, 

ou seja, 3 meses e 21 dias. 

Houve assim um acréscimo de 5,5% no tempo médio de atendimento: 
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Este acréscimo decorreu da suspensão e reagendamento das visitas 

institucionais em função da pandemia do coronavírus, e implicaram em maior tempo 

para a conclusão das tarefas que dependiam das atividades presenciais.  

Cabe salientar que as Tarefas de Serviço-SSPe são executadas 

simultaneamente com os outros tipos de atividades: Tarefas de Projeto, Tarefas 

Avulsas e Rotinas, que correspondem a 72,4% das ações realizadas pelo setor. 

 

 

5.3  Tarefas Avulsas no Setor SSPe em 2020 

Tarefas avulsas são utilizadas para o registro de atividades individuais 

(proativas) de cada técnico e no presente relatório serão abordadas de forma mais 

simplificada em função da menor quantidade de campos de interesse estatístico. 

5.3.1 Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas atividades em 1.158 Tarefas Avulsas 

do setor SSPe.   

5.3.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas 14.483,22 horas de trabalho em 

Tarefas Avulsas do setor SSPe.  As principais atividades registradas em tarefas 

avulsas foram:  

Organização interna do trabalho 

Durante o ano de 2020 foram registradas 4.076,08 horas em atividades 

relacionadas à organização interna dos trabalhos, como pesquisas, 

estudos e reuniões internas. 

Investimento em Capacitação 

Durante o ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor SSPe 

2.375,20 horas de treinamento e capacitação. Este volume de horas 

Ano
Nr. de Tarefas de Serviço 

concluidas pelo setor SSPe

Prazo médio de atendimento 

em dias corridos

2019 453 110,16

2020 205 116,21

5,5%Variação percentual
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representa uma média de 13,4 dias úteis do ano de 2020 investidos para 

a capacitação de cada técnico do setor. 

 

Atendimento pontual a Promotores  

Durante o ano de 2020 foram registradas 2.159,28 horas em 

atendimentos pontuais a Promotores de Justiça, sem que tivesse havido 

solicitação.                                                         

Reuniões, visitas institucionais e diligências externas 

Durante o ano de 2020 foram registradas 1.100,35 horas em atividades 

relacionadas a visitas institucionais, reuniões e diligências externas. 

Grupos de estudo, grupos de pesquisa e grupos de trabalho 

Durante o ano de 2020 foram registradas 832 horas em atividades 

relacionadas a Grupos de Estudo, Grupos de Pesquisa e Grupos de 

Trabalho. 

Seleção e supervisão de estagiário 

Durante o ano de 2020 foram registradas 524,50 horas em atividades de 

seleção e supervisão de estagiários. 

Organização de evento 

Foram registradas em Tarefas Avulsas 313,30 horas de trabalho na 

organização do “I Evento Virtual do VIII Encontro Nacional do Serviço 

Social do Ministério Público”.  

O NATE, juntamente com o CAOPs, CPEAP e SUBPLAN, realizaram o 

I Evento Virtual do VIII Encontro Nacional do Serviço Social do Ministério 

Público, organizado pelo MPPR, ocorrido no dia 16.12.20, contando com 

a participação de mais de 120 assistentes sociais dos MPs de todo o 

país. 

Também participou da organização do Encontro Virtual da Região Sul, 

ocorrido em 27.12.20, como etapa preparatória para o Encontro 

Nacional. 
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Resultados obtidos 

- Encontro Virtual da Região Sul, realizado no dia 27.10.2020. 

- [1º Evento Virtual] VIII Encontro Nacional do Serviço Social no 

Ministério Público, em 16.12.2020, contando com mais de 120 

participantes. 

Pesquisa sobre o Serviço Social no Ministério Público, com respostas 

referentes a 22 MPs do país, abordando questões relacionadas à 

inserção da profissão na instituição, caracterização da atuação, 

condições éticas e técnicas do exercício profissional, inclusive no 

contexto da pandemia. 

  

5.4 Tarefas de Rotina no setor SSPe em 2020 

As rotinas objetivam, em regra: a) conhecer e mapear a realidade do 

território, identificando a rede de equipamentos e serviços disponíveis e as 

principais demandas existentes; e b) estabelecer aproximação com as equipes dos 

serviços que compõem as redes de atenção e proteção locais e regionais, 

contribuindo no processo de articulação e no seu fortalecimento; c) acompanhar e 

fomentar os processos de construção, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas, a fim de qualificar os serviços prestados à população. 

A tarefa de rotina deve ser aberta para o registro de atividades em 

determinado ano, devendo nova tarefa ser aberta em caso de necessidade de 

continuidade no ano seguinte. 

5.4.1 Análise quantitativa 

Foram abertas 81 Tarefas de ROTINAS para registros de atividades no 

ano de 2020, sendo com estas alcançados 145 Municípios pertencentes a 25 

Comarcas. 

Destas, 23 ROTINAS foram totalmente executadas; 30 Parcialmente 

executadas, devido a PANDEMIA; 22 Não Executadas, devido a PANDEMIA; e 6 

permaneciam EM ABERTO ao final do ano de 2020 devido a licença maternidade 

da técnica responsável desde novembro de 2020. 
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5.4.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor SSPe 

3.850,23 horas de trabalho em Tarefas de ROTINA. 

Deste total de horas 606,73 foram referentes ao encerramento de rotinas 

do ano de 2019 e 3.243,50 referentes a rotinas ano de 2020. 

De se registrar que houve lançamento equivocado como ROTINA de 

152,00 horas relacionadas ao Projeto "Brincando, mas é sério!". 

 

 

5.5 Tarefas de Projeto no setor SSPe em 2020 

As Tarefas de Projeto do setor SSPe no ano de 2020 foram relacionadas 

principalmente aos projetos ECA 30 Anos – Grupo de Trabalho (GT) 

SOCIOEDUCAÇÃO e ECA 30 ANOS – GRUPO DE TRABALHO (GT) 

INTEGRANDO REDES. 

5.5.1 Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas pelo setor SSPe atividades em 263 

Tarefas de Projeto. 

5.5.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas pelo setor SSPe 3.804,50 horas de 

trabalho em Tarefas de Projeto. Os projetos mais representativos foram:  

a) ECA 30 Anos – Grupo de Trabalho (GT) SOCIOEDUCAÇÃO 

O setor SSPe participou de Grupo de Trabalho criado para as discussões 

da SOCIOEDUCAÇÃO, formado por representantes da SUBPLAN, do 

CAOPCAE, do NUPIA, 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta 

Grossa e do CAEX/NATE.  

Também participou de ações relacionadas ao tema, por provocação do 

CAOP da Criança e do Adolescente e CAOP da Educação. 
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Foram realizadas 10 reuniões ordinárias do GT no decorrer do ano de 

2020 e 08 reuniões extraordinárias com alguns representantes do GT para 

discussão de pautas específicas. 

Totalização de horas (esforço): 

Durante o ano de 2020 foram registradas no sistema REDMINE 2.120,10 

horas em atividades relacionadas ao projeto. 

Resultados Obtidos  

- 15 Relatórios sobre CENSES e Semiliberdade. 

- 1 Relatório Geral Socioeducação em Meio Fechado. 

- 100 planos municipais de atendimento socioeducativo analisados, 

durante o ano de 2020. 

 

b) ECA 30 ANOS – GRUPO DE TRABALHO (GT) INTEGRANDO REDES 

O GT Integrando Redes contou com a participação de representantes da 

SUBPLAN, CAOP da Criança e do Adolescente e da Educação, 

Promotorias de Justiça e do NATE/CAEx, por meio do setor SSPe. . 

No decorrer do ano de 2020, foram realizadas quatro reuniões ordinárias 

do GT Integrando Redes Estadual (19.08, 23.09, 29.10 e 02.12.2020) que 

contou com a participação das profissionais do setor SSPe. 

Totalização de horas (esforço): 

Durante o ano de 2020 foram registradas no sistema REDMINE 510,90 

horas em atividades relacionadas ao projeto. 

Resultados Obtidos  

- Apoio na elaboração do TAP - Integrando Redes, com objetivo de 

“Monitorar o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, com 

foco nas ações prioritárias de: fomento às redes de proteção; de incentivo 

a atuação dos órgãos de controle social; de prevenção e tratamento de 

crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas; de fomento 

às modalidades preferenciais de acolhimento, e incentivo a implantação 

de programas de aprendizagem aos adolescentes.” 

- Elaboração do Documento ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES NORTEADORES PARA A ATUAÇÃO DOS 
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PROMOTORES DE JUSTIÇA NO FORTALECIMENTO DAS 

INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NO ESTADO DO PARANÁ. 

- Elaboração do “Kit Institucional” materializado em quatro documentos 

que será lançado pelo CAOPCAE em 2021:  

1. Orientações Técnicas: Princípios e Diretrizes Norteadores para a 

Atuação dos Promotores de Justiça em Rede Intersetorial de Proteção 

Social no Estado do Paraná. 

2. Guia de Serviços: aspectos introdutórios na oferta de políticas 

públicas para crianças e adolescentes no Estado do Paraná. 

3. Formulário de mapeamento das redes. 

4. Modelo de Portaria para instauração de procedimento administrativo 

para acompanhamento da Rede de Proteção no município. 
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6. Atividades - Setor Psi 
De acordo com os registros constantes do sistema REDMINE, o setor de 

Psicologia do NATE (Psi) realizou no ano de 2020 atividades em TAREFAS DE 

SERVIÇO, TAREFAS AVULSAS, TAREFAS DE ROTINA e TAREFAS DE 

PROJETO. 

O relatório de atividades do setor Psi foi estruturado a partir da visão 

geral sobre o número de tarefas e o esforço despendido para cada tipo de atividade 

durante o ano de 2020, com destaque final em relação às Tarefas de Serviço.                             

6.1 Visão Geral 

Durante o ano de 2020 o setor Psi registrou atividade em 354 tarefas, de 

todos os tipos, com esforço de 7.376,70 horas de trabalho, independentemente da 

situação de cada tarefa (em andamento ou concluída), conforme dados levantados 

em 31.12.2020.  

O número de tarefas de cada tipo de atividade e a quantidade de horas 

para a execução (esforço) podem ser assim demonstrados: 

a) Com relação à quantidade: 

 

 

 

 

 

Tipo de Tarefa TOTAL %

TAREFAS de SERVIÇO 23 6,5%

TAREFAS AVULSAS 262 74,0%

TAREFAS de ROTINA 15 4,2%

TAREFAS de PROJETO 54 15,3%

TOTAIS 354 100,0%
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b) Com relação ao esforço: 

 

 

 

O esforço de 7.376,70 horas de trabalho do setor Psi no ano de 2020 foi 

assim distribuído entre os meses do ano e os Tipos de Tarefas: 

Horas mensais registradas pelo setor Psi no ano de 2020 – Por Tipo de Tarefa 

 

COMENTÁRIO: 

A variação das horas mensais foi impactada pela designação de duas psicólogas para 

atuarem fora do NATE. 

 

Tipo de Tarefa TOTAL %

TAREFAS de SERVIÇO 592,20          8,0%

TAREFAS AVULSAS 2.988,50      40,5%

TAREFAS de ROTINA 355,00          4,8%

TAREFAS de PROJETO 3.441,00      46,6%

TOTAIS 7.376,70      100,0%

Tipos de Tarefa 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020

Tarefas de SERVIÇO 39,90          82,00          150,30        73,00          102,00        

Tarefas AVULSAS 234,70        284,90        363,85        521,20        464,65        

Tarefas de ROTINA 8,70             6,20             47,50          65,60          59,80          

Tarefa de PROJETOS 172,60        260,00        303,70        190,00        88,00          

TOTAIS 455,90        633,10        865,35        849,80        714,45        

Tipos de Tarefa 06/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020

Tarefas de SERVIÇO 47,00          47,00          4,00             2,00             8,00             

Tarefas AVULSAS 279,50        279,50        182,60        142,30        162,90        

Tarefas de ROTINA 29,00          29,00          101,20        10,00          20,00          

Tarefa de PROJETOS 317,90        317,90        478,40        337,70        400,90        

TOTAIS 673,40        673,40        766,20        492,00        591,80        

Tipos de Tarefa 10/2020 11/2020 12/2020 TOTAL

Tarefas de SERVIÇO 38,00          15,00          31,00          592,20        

Tarefas AVULSAS 116,90        167,00        68,00          2.988,50    

Tarefas de ROTINA 4,00             3,00             355,00        

Tarefa de PROJETOS 408,90        257,90        225,00        3.441,00    

TOTAIS 567,80        439,90        327,00        7.376,70    
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No gráfico a seguir pode ser observada a distribuição do esforço na execução 

de cada tipo de tarefa: 

                                                                                                                                    

 

6.2 Tarefas de Serviço 

Passa-se agora a análise específica das tarefas tipo Serviço-Psi. Os 

outros tipos de tarefa serão analisados na sequência. 

Quanto às Tarefas de Serviço-Psi, serão apresentados dados 

quantitativos e de esforço, bem como a análise do comportamento mensal das 

demandas recebidas e analisadas nos anos de 2019 e 2020 e o prazo médio de 

atendimento ao solicitante no mesmo período. 

Serão também apresentados dados de esforço referentes aos maiores 

demandantes de serviços, às áreas de atuação, ao tema de serviço e às prioridades 

no atendimento das tarefas analisadas. 

Destaca-se que o universo das Tarefas de Serviço considerado para a 

extração dos dados que se seguirão foi composto pelas tarefas concluídas no 

ano de 2020 com o volume total de horas despendidas para sua execução, 

incluindo-se quantidade de horas executadas em anos anteriores, caso a tarefa 

tenha sido iniciada antes do ano de 2020. 
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6.2.1 Análise quantitativa 

No ano de 2020 houve o recebimento de 23 Tarefas de Serviço pelo 

setor Psi. No mesmo período, foram analisadas 19. Com este quantitativo, o saldo 

de tarefas pendentes de execução em 31.12.2020 foi de 17. 

A título de comparação, em 31.12.2019 o número de tarefas pendentes 

era de 13, representando-se um aumento de 30,80% no volume de tarefas 

aguardando a análise. 

A movimentação mensal das demandas recebidas e analisadas pelo 

setor PSi no ano de 2020 pode ser assim apresentada: 

Evolução mensal das Tarefas de Serviço no ano de 2020 

 

A representação gráfica da movimentação de Tarefas de Serviço no 

setor Psi no ano de 2020 pode ser observada no gráfico a seguir: 

 

Mêses
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas
Saldo

dez/19 13

jan/20 2 0 15

fev/20 5 3 17

mar/20 6 3 20

abr/20 1 4 17

mai/20 0 1 16

jun/20 0 1 15

jul/20 2 0 17

set/20 2 1 18

out/20 3 3 18

nov/20 1 3 16

dez/20 1 0 17

23 19
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Para permitir a comparação da movimentação das Tarefas de Serviço 

do ano de 2020 com o ano de 2019 apresenta-se a seguir tabela contendo o 

quantitativo de Tarefas de Serviço recebidas e concluídas pelo serviço Psi em cada 

um dos meses dos anos de 2019 e 2020 

Evolução das tarefas de SERVIÇO no ano de 2019             Evolução das Tarefas de Serviço no ano de 2020 

  

A movimentação mensal das Tarefas de Serviço no setor Psi durante os 

anos de 2019 e 2020 pode ser assim demonstrada graficamente: 

 

COMENTÁRIO: 

Gráfico da movimentação mensal da QUANTIDADE de tarefas recebidas e concluídas 

pelo serviço PSi no período. Os valores representam o número de tarefas abertas e 

fechadas em cada mês, não o esforço mensal despendido (quantidade de horas 

trabalhadas), que pode ser verificado no item “Visão Geral”. 

 

 

Mêses
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas
Saldo

dez/18 25

jan/19 4 3 26

fev/19 4 2 28

mar/19 1 4 25

abr/19 5 3 27

mai/19 11 6 32

jun/19 4 3 33

jul/19 10 23 20

ago/19 8 1 27

set/19 4 8 23

out/19 1 5 19

nov/19 3 10 12

dez/19 2 1 13

57 69

Mêses
Demandas 

Recebidas

Demandas 

Analisadas
Saldo

dez/19 13

jan/20 2 0 15

fev/20 5 3 17

mar/20 6 3 20

abr/20 1 4 17

mai/20 0 1 16

jun/20 0 1 15

jul/20 2 0 17

set/20 2 1 18

out/20 3 3 18

nov/20 1 3 16

dez/20 1 0 17

23 19
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6.2.2 Análise do esforço 

O levantamento e o comparativo de esforço despendido nas Tarefas de 

Serviço tiveram como objeto (recorte de seleção) tarefas concluídas no ano de 2020 

(excluídas as canceladas), mesmo que elas tenham sido criadas e tenha havido 

horas lançadas em anos anteriores. 

A pretensão foi realizar um retrato do esforço frente as tarefas concluídas 

no de 2020, visto que não é possível saber o quanto de esforço será despendido 

em uma tarefa antes ser ela concluída.  

Neste raciocínio, é importante destacar que nas informações 

apresentadas haverá influência de eventual esforço havido em ano anterior a 2020; 

assim como as horas de trabalho lançadas em 2020 em tarefas não concluídas até 

o final do referido ano impactará a informação do esforço das tarefas concluídas 

nos anos vindouros 

Com base nestas premissas apresenta-se nos itens a seguir a análise 

do esforço do setor Psi nas Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020: 

 

6.2.2.1 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor Psi no ano 

de 2020 agrupadas pelo SOLICITANTE 

No ano de 2020 foram concluídas pelo setor Psi 19 Tarefas de Serviço 

originadas de 16 diferentes solicitantes, com um esforço de 532,40 horas de 

trabalho. 

Este quantitativo engloba todas as demandas recebidas que receberam 

análise (exceto canceladas), havendo ou não a emissão de relatório técnico. 

No quadro a seguir apresenta-se tabela contendo os demandantes de 

serviços do setor Psi, classificados de acordo com o esforço 

despendido para a execução dos trabalhos (divulgada a relação integral dos 

demandantes em função do menor número de tarefas encaminhadas ao setor, em 

comparação com os demais setores). 

Este relatório foi obtido com a compilação de todas as demandas concluídas 

no ano de 2020, realizando-se a contagem das tarefas e a soma do tempo 
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gasto para a execução dos trabalhos de cada demandante. A complexidade 

média dos trabalhos solicitados em relação a cada um deles foi calculada a 

partir do volume total de horas despendidas e a quantidade de tarefas 

executadas para cada demandante: 

Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020 agrupadas por SOLICITANTE (Membro responsável) 

 

 

 

6.2.2.2 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor Psi no ano 

de 2020 agrupadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO do 

MPPR 

A área de atuação a que se vincula o trabalho solicitado ao NATE é 

cadastrada em cada uma das Tarefas de Serviço registradas no REDMINE. 

Tendo como base as tarefas concluídas no ano de 2020, apresenta-se o 

perfil do trabalho executado pelo setor Psi, de acordo com a área de atuação 

do MPPR: 

 

 

MEMBRO RESPONSÁVEL

Quantidade 

Tarefas 

Analisadas

Soma das 

horas de 

trabalho 

Horas médias 

por tarefa 

(Complexidade 

dos trabalhos)

SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES 2 121,50        60,75

REVIA APARECIDA PEIXOTO DE PAULA LUNA 1 115,00        115,00

LUCIANA LINERO 1 72,00          72,00

SERGIO LUIZ CORDONI 1 66,00          66,00

FABIANA PIMENTA SOARES 1 57,00          57,00

LEDA BARBOSA LOREJAN 1 39,90          39,90

FELIPE PASCHOETO GARCIA 1 30,00          30,00

NATHALIE MURILLO FLOROSCHK 2 12,00          6,00

PATRICIA CRISTINA SCHMIDT GRILI MACEDO 1 10,00          10,00

LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 1 5,00             5,00

MARCUS VINICIUS FERRAZ HOMEM XAVIER 2 2,00             1,00

VINICIUS FERNANDO ZONATTO 1 2,00             2,00

DANIELA CRISTINA ARONE MOGONE 1 -               0,00

EGIDIO KLAUCK 1 -               0,00

JOEL CARLOS BEFFA 1 -               0,00

MARIA LUIZA CORREA DE MELLO 1 -               0,00

19 532,40       
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Tarefas de Serviço concluídas no ano de 2020 classificadas pela ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Agrupando-se as informações do quadro anterior pode-se representar 

graficamente as principais áreas de atuação atendidas pelas Tarefas de 

Trabalho do setor Psi no ano de 2020: 

 

 

6.2.2.3 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor Psi no ano 

de 2020 agrupadas pelo TEMA da Demanda 

A “Carta de Serviços” do setor Psi contém 8 temas que podem ser 

relacionados com as solicitações de serviço. Com base nos dados do 

sistema REDMINE pode-se observar os TEMAS mais recorrentes nas 

tarefas concluídas pelo setor Psi no ano de 2020:  

 

Área de Atuação Quantidade Tempo gasto geral

Criança e Adolescente 11 293,00                           

Outra 2 121,50                           

Cível, Meio ambiente 1 66,00                             

Criminal 1 39,90                             

Política de Assistência Social, Saúde 1 10,00                             

Pessoa Idosa 1 2,00                               

Criança e Adolescente, Criminal 1 -                                 

Criança e Adolescente, Criminal, Direitos Humanos, 

Política de Assistência Social
1 -                                 

19 532,40                           



 

Página 80 

Tarefas concluídas pelo setor Psi no ano de 2020 – pelo TEMA da Demanda 

 

Pelos dados da tabela supra pode-se verificar que demandas com o tema 

“Parecer Crítico Psicológico em Situações de Violência” foram mais 

recorrentes no setor Psi, no ano de 2020: 

 

 

 

6.2.2.4 Tarefas de Serviço concluídas pelo setor Psi no ano 

de 2020 agrupadas pela PRIORIDADE no 

atendimento 

Todas as demandas recebidas pelo setor Psi são colocadas na fila de 

atendimento técnico levando-se em consideração a PRIORIDADE no 

atendimento e a data do recebimento da solicitação.  

A classificação de prioridade das tarefas obedece a seguinte ordem: 

TEMA DO SERVIÇO
Número de 

Tarefas

Tempo Total para 

Execução (Hrs)
%

1. Parecer Crítico Psicológico em Situações de Violência 3 159,90 30,03%

2. Parecer Crítico Psicológico na Área da Saúde Mental 1 2,00 0,38%

4. Assessoria Técnica na Elaboração de Projetos 1 2,00 0,38%

5. Assessoria Técnica na Execução de Eventos Formativos e em 

Eventos de Sensibilização
5 69,00 12,96%

6. Assessoria Técnica na Elaboração de Materiais Informativos 3 72,00 13,52%

7. Assistente Técnico Judicial 1 66,00 12,40%

9. Outros 5 161,50 30,33%

19 532,40 100,00%
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1.Situação de Risco Imediato 

2.Urgente Judicial 

3.Urgente Não-judicial 

4.Prioridade 

5.Meta CGMP 

6.Meta NATE 

7.Normal 

Durante o ano de 2020 as tarefas executadas pelo setor Psi foram assim 

classificadas, em função de sua PRIORIDADE de atendimento: 

Tarefas concluídas pelo setor Psi no ano de 2020 classificadas pela PRIORIDADE 

 

A representação gráfica do percentual da quantidade de cada grupo de 

tarefas dispostas pela ORDEM NA FILA e do percentual de esforço para sua 

execução (em horas) estão apresentados no gráfico a seguir. A utilização de 

dados percentuais permite a visualização da representatividade de cada 

grupo no volume total do trabalho: 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS TAREFAS Quantidade % Horas Totais Execução %

2.Urgente Judicial 2 10,5% 105,90 19,9%

3.Urgente Não-judicial 7 36,8% 53,00 9,9%

4.Prioridade 3 15,8% 236,50 44,3%

7.Normal 7 36,8% 138,00 25,9%

19 100% 533,40 100%
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6.2.3 Análise do prazo médio de atendimento das Tarefas 
de Serviço nos anos de 2019 e 2020 

Conforme já dito no item geral 2.3, o sistema REDMINE registra 

automaticamente a data de criação e de fechamento de cada tarefa (após envio do 

relatório pela secretaria), permitindo-se calcular com precisão o tempo de resposta 

de atendimento ao solicitante.  

Importante ressaltar que inevitavelmente integra o cálculo de tempo 

médio, o eventual período em que algumas tarefas ficam aguardando retorno de 

diligência a ser realizada pelo solicitante, apontada pela coordenação técnica (na 

triagem) ou pelo técnico (na execução), tida com imprescindível para a realização 

ou conclusão da análise. 

No ano de 2020 o tempo médio de resposta foi de 114,96 dias corridos, 

ou seja, 3 meses e 25 dias.  

Este tempo foi menor do que no ano de 2019, quando era de 181,25 

dias, ou seja, 6 meses e 2 dois dias. 

Houve assim uma redução de 36,6% no tempo médio de atendimento 

 

 

6.3 Tarefas Avulsas no Setor Psi em 2020 

Tarefas avulsas são utilizadas para o registro de atividades individuais 

(proativas) de cada técnico e no presente relatório serão abordadas de forma mais 

simplificada em função da menor quantidade de campos de interesse estatístico. 

6.3.1 Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas atividades em 262 Tarefas Avulsas 

do setor Psi.  

Ano
Nr. de Tarefas de Serviço 

concluidas pelo setor Psi

Prazo médio de atendimento 

em dias corridos

2019 68 181,25

2020 19 114,96

-36,6%Variação percentual
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6.3.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas 2.988,50 horas de trabalho em 

Tarefas Avulsas do setor Psi.  

As principais atividades registradas em tarefas avulsas foram:  

Organização interna do trabalho 

Durante o ano de 2020 foram registradas 750,55 horas em atividades 

relacionadas à gestão dos trabalhos, como organização interna e 

planejamento das atividades. 

Investimento em Capacitação 

Durante o ano de 2020 foram registradas 546,10 horas de treinamento 

e capacitação para os técnicos do setor Psi. 

Este volume de horas representa uma média de 17 dias úteis do ano de 

2020 investidos para a capacitação e atualização de cada técnico do 

setor. 

Atendimento pontual a Promotores e outros órgãos do MPPR  

Durante o ano de 2020 foram registradas 747,80 horas em atividades 

relacionadas a atendimento pontual a Promotores de Justiça e outros 

órgãos do MPPR, sem que tenha havido solicitação de serviço. 

Grupo de Estudos, Pesquisas e Produção de material 

científico 

Durante o ano de 2020 foram registradas 704,5 horas em atividades 

relacionadas à Grupo de Estudos, Pesquisas e Produção de material 

científico. 

Atividades relacionadas a estruturação de projetos 

Durante o ano de 2020 foram registradas 199,75 horas em atividades 

relacionadas ao projeto Comunidades Terapêuticas: Projeto-Piloto de 

Fiscalização. 

Trata-se de projeto-piloto, cujo objetivo geral foi a aplicação de 

instrumento de fiscalização destinado aos Promotores de Justiça 

(Roteiro de Visita às Comunidades Terapêuticas), elaborado em parceria 
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pelos CAOP´s Cível e de Proteção à Saúde Pública, na Comarca de 

Almirante Tamandaré, “cujo resultado servirá para criar um modelo 

passível de reprodução em outras Comarcas do Estado” . 

Os resultados destas atividades foram: 

• Elaboração de relatório técnico conclusivo, solicitado pelo Comitê 

do MPPR de Enfrentamento às Drogas, consolidando informações 

quantitativas e qualitativas referentes à primeira fase do projeto-

piloto. 

• Publicação do artigo “Comunidade Terapêutica: privação da 

liberdade ou Imersão democrática?”, de autoria da psicóloga Noeli 

Kühl Svoboda, na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado 

do Paraná. 

 

6.4 Tarefas de Rotina no setor Psi em 2020 

As rotinas objetivam, em regra: a) conhecer e mapear a realidade do 

território, identificando a rede de equipamentos e serviços disponíveis e as 

principais demandas existentes; e b) estabelecer aproximação com as equipes dos 

serviços que compõem as redes de atenção e proteção locais e regionais, 

contribuindo no processo de articulação e no seu fortalecimento; c) acompanhar e 

fomentar os processos de construção, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas, a fim de qualificar os serviços prestados à população. 

A tarefa de rotina deve ser aberta para o registro de atividades em 

determinado ano, devendo nova tarefa ser aberta em caso de necessidade de 

continuidade no ano seguinte. 

6.4.1 Análise quantitativa 

Foram abertas 11 Tarefas de ROTINAS para registros de atividades no 

ano de 2020, sendo com estas alcançados 2 Municípios pertencentes a 2 

Comarcas. 

Destas, 7 ROTINAS foram totalmente executadas e 4 não foram 

executadas devido a pandemia do coronavírus. 
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6.4.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas pelos técnicos do setor Psi 355,00 

horas de trabalho em Tarefas de ROTINA. 

Deste total de horas 97,20 foram referentes ao encerramento de rotinas 

do ano de 2019 e 257,80 referentes a rotinas ano de 2020. 

 

6.5 Tarefas de Projeto no Setor Psi em 2020 

Tarefas utilizadas principalmente para o registro de atividades nos 

projetos “Psicologia aplicada ao Tribunal do Júri”, “Brincando, mas é sério!”, “LIGA 

Boqueirão de Enfrentamento à Violência Sexual - Núcleo de Gerenciamento de 

Casos” e “Avaliação do CAPS sob a perspectiva da internação Involuntária”. 

6.5.1  Análise quantitativa  

No ano de 2020 foram registradas atividades em 54 Tarefas de Projeto 

do setor Psi. 

6.5.2 Análise de esforço 

No ano de 2020 foram registradas 3.441,00 horas de trabalho em 

Tarefas de Projeto do setor Psi. 

As principais atividades registradas em Tarefas de Projeto foram: 

a) Projeto Estadual: Psicologia aplicada ao Tribunal do Júri 

Projeto desenvolvido voltado a construção de conhecimento técnico 

científico no campo da psicologia e suas interfaces com o direito, 

especificamente no âmbito do Tribunal do Júri, visando a aplicação 

desse conhecimento nas diversas esferas pertinentes à atuação 

institucional, tanto no aspecto individual quanto coletivo. 

Resultados Obtidos: 

- Desenvolvimento de dois artigos científicos inéditos: 

• As percepções dos jurados em relação do Tribunal do Júri na 

Comarca de Cascavel/PR; 
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• Aspectos da representatividade social do Promotor do Júri: 

Análise de desenhos dos jurados; 

- Realização de entrevistas online junto a dez Promotores do Júri com 

o objetivo de mapear sua atuação em plenária verificando possíveis 

lacunas, especialmente no que tange aos aspectos metajurídicos de 

sua atuação, que possam ser supridos a partir de pesquisas e estudos 

da psicologia; 

- Desenvolvimento de artigo científico apresentando os achados 

resultantes das entrevistas. 

b) Projeto: Brincando, mas é sério! 

Trata-se de projeto que busca fomentar a proteção das crianças, 

adolescentes e suas famílias a partir de uma metodologia inovadora, 

utilizando-se para isso de recursos lúdicos que permitam uma 

participação voluntária e prazerosa. Busca-se apresentar temas 

diversificados que sejam de interesse daquela comunidade específica 

e sirvam para promover reflexões e debates enriquecedores, 

contribuindo para a ampliação das noções de realidade social, justiça 

e cidadania, saúde, dentre outros. 

Resultados Obtidos: 

• Aproximação do Ministério Público com a comunidade em região 

de alta vulnerabilidade social (Interlagos); 

• Desmistificação sobre a função do Ministério Público; 

• Envolvimento de famílias nas atividades que debateram: violência 

sexual, relação pais e filhos, ciclo de reprodução da violência, 

suicídio, acesso a rede de proteção e justiça, criminalidade, 

dentre outros. 

• Sensibilização junto aos adolescentes sobre os temas: violência 

sexual, suicídio, Ministério Público, relação pais e filhos, 

criminalidade, substâncias psicoativas, dentre outros. 

• Elaboração de diversos vídeos informativos sobre Ministério 

Público sob a ótica dos adolescentes (entrevistas junto a 

membros e servidores). 
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• Disponibilização de 4 vídeos desenvolvido pelos adolescentes 

com auxílio da equipe da 06ª URATE para compartilhamento junto 

a whatsapp e redes sociais para informar a sociedade, bem como, 

na intranet do Ministério Público no ano de 2020. 

c) Projeto: LIGA Boqueirão de Enfrentamento à Violência Sexual -  
Núcleo de Gerenciamento de Casos 

Trata-se de projeto iniciado em 2017 e em andamento atualmente.  

Em 2020 o foco do trabalho foi o fortalecimento da implantação do 

Núcleo de Gerenciamento de Casos, que visa a discussão, 

acompanhamento e encaminhamento de todos os casos de violência 

sexual contra crianças e adolescentes notificados pela Regional 

Boqueirão.  

Uma psicóloga do NATE participou como membro do núcleo em apoio 

técnico à Promotoria de Justiça do Boqueirão e participou também de 

outras ações no âmbito da LIGA Boqueirão, como no apoio técnico à 

capacitação da rede de proteção e elaboração de materiais de 

campanhas de conscientização. 

Resultados Obtidos: 

• Implementação e aprimoramento dos fluxos de atendimento no 

âmbito da Infância/Proteção; 

• Acompanhamento sistemático das supostas vítimas e famílias; 

• Elaboração de material de campanha voltado para pessoas de 

confiança das vítimas, com orientações sobre como, quando e onde 

realizar as denúncias; 

• Publicação de artigo em coautoria com o Promotor de Justiça do 

Boqueirão no livro 30 anos do ECA (MPPR e TJPR) 

• Promoção da articulação dos trabalhos entre as esferas da Infância 

e Criminal, objetivando, principalmente, a não revitimização da 

criança ou adolescentes nos processos. 
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d) Avaliação do CAPS sob a perspectiva da internação Involuntária 

Trata-se de projeto-piloto com escopo de contribuir para a identificação 

de pontos críticos que podem ser relevantes para a redução de 

reinternações involuntárias. Está alinhado com a diretriz estratégica de 

“fomento à maior efetividade da atenção à Saúde Mental no SUS” . Está 

sendo desenvolvido na Comarca de Pinhais, conforme foi 

consensualizado com o CAOP de Proteção da Saúde Pública, com 

ajustes em função das restrições sanitárias impostas pela pandemia do 

COVID-19. 

Resultados Obtidos: 

• Levantamento de pontos críticos para avaliação da qualidade do 

atendimento prestado pelos CAPS, na perspectiva da internação 

involuntária; 

• Revisão da versão preliminar do instrumento de avaliação 

(questionário). 

• Aplicação da versão preliminar do instrumento de avaliação, na 

Comarca de Pinhais; 

• Análise dos dados coletados. 

Produto em construção:  

Instrumento de avaliação (questionário) da qualidade do atendimento 

prestado pelos CAPS, capaz de identificar pontos críticos e que seja 

útil ao mister de fiscalização dos Promotores de Justiça com atribuição 

na área da saúde pública. 
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7. Demandas Administrativas - NATE 
 

O NATE se utiliza do sistema REDMINE para o registro e processamento 

de todas as suas demandas administrativas.  

Demandas Administrativas são aquelas relacionadas à administração do 

NATE e não envolvem atividades de técnicos lotados em qualquer dos setores (em 

Tarefas de SERVIÇO, de PROJETOS, ROTINAS e AVULSAS), ressalvada 

eventual excepcionalidade.  

 

7.1 Demandas Administrativas do ano de 2020 – Quantidade em 
relação com os setores do NATE 

No ano de 2020 foram criadas 395 tarefas no sistema REDMINE para o 

registro de questões administrativas do NATE, sendo 210 relacionadas ao serviço 

de Contabilidade, Administração e Economia; 37 ao setor de Engenharia e 

Arquitetura; 53 ao Serviço Social e Pedagogia; 13 ao setor de Psicologia; 43 de 

caráter geral; e, 39 relacionadas a convênios externos e outros registros. 

A representação gráfica da relação das Demandas Administrativas com 

cada uma das áreas técnicas do NATE pode ser assim representada: 
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7.2 Classificação das Demandas Administrativas do ano de 2020 

As Demandas Administrativas recepcionadas no NATE são classificadas 

de acordo com o assunto abordado. No ano de 2020, as Demandas Administrativas 

do NATE foram assim classificadas: 

 

Os dados apurados na tabela supra podem ser assim representados 

graficamente: 

 

 

CLASSIFICAÇÃO Quantidade Percentual

01. SERVIÇO - Solicitação URGÊNCIA 20 5,1%

02. SERVIÇO - REITERAÇÃO 10 2,5%

03. SERVIÇO - INFORMAÇÕES 144 36,5%

04. SERVIÇO - Juntada de DOCUMENTOS 4 1,0%

05. SERVIÇO - OUTRAS Providências 64 16,2%

06. SERVIÇO EXTERNO: CONVENIADO 40 10,1%

07. ADM - PROJETO: SETORIAL E/OU INTERESSETORIAL 4 1,0%

09. ADM - ORGANIZAÇÃO SERVIÇO 43 10,9%

11. ADM - EVENTO/CURSO/ASSEMELHADO 12 3,0%

16. ADM - CIÊNCIA (somente) 17 4,3%

17. ADM - ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÃO 3 0,8%

18. ADM - PROTOCOLO NATE (Outros) 5 1,3%

19. PROTOCOLO MPPR 9 2,3%

20. ASSISTENTE TÉCNICO - Pedido de Designação 13 3,3%

24. VISTORIA "in loco" 2 0,5%

OUTROS 5 1,3%

395 100,0%
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Como verificado no gráfico, as Demandas Administrativas mais recorrentes 

no ano de 2020 foram relacionadas a solicitações de informações sobre o 

andamento de Serviços [03. SERVIÇO – INFORMAÇÕES], com 144 

registros, representando 36,5% do volume total das Demandas 

Administrativas de 2020.   

Outras Demandas Administrativas relacionadas a Serviços foram: 

 

 

7.2.1 Demandas Administrativas classificadas como 
“Serviço - REITERAÇÃO” e “Serviço – 
INFORMAÇÕES” 

As Demandas Administrativas classificadas como “Serviço - 

REITERAÇÃO” (10)  e “Serviço – INFORMAÇÕES” (144),  que representam cerca 

de 39% do total de Demandas recebidas no ano de 2020, foram, em sua grande 

maioria, pedidos de informações de solicitantes de serviços com relação ao 

andamento de tarefas encaminhadas aos setores técnicos do NATE. 

Para melhorar o fluxo da informação entre o NATE e os solicitantes de 

serviços foi implantada no NATE a partir do mês de setembro/2020 rotina para a 

informação sistemática e proativa das PREVISÕES DE ATENDIMENTO de 

todas as demandas recebidas (exceto cálculos e atualização de valores, por se 

tratar de tarefas de execução rápida).  

 

7.2.2 Demandas Administrativas classificadas como 
“SERVIÇO EXTERNO CONVENIADO”  

No Ano de 2020 foram abertas 40 Demandas Administrativas 

classificadas como “SERVIÇO EXTERNO CONVENIADO”. 

CLASSIFICAÇÃO Quantidade Percentual

05. SERVIÇO - OUTRAS Providências 64 16,2%

06. SERVIÇO EXTERNO: CONVENIADO 40 10,1%

01. SERVIÇO - Solicitação URGÊNCIA 20 5,1%

02. SERVIÇO - REITERAÇÃO 10 2,5%

04. SERVIÇO - Juntada de DOCUMENTOS 4 1,0%
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Tais tarefas tiveram por finalidade registrar e controlar pedidos de 

avaliação de imóveis ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, 

amparados pelo Termo de Cooperação Técnica – Convênio nº 10/2020 (renovou 

TC 023/2017), firmado entre o Ministério Público do Estado do Paraná e o Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Paraná. 

No ano de 2020 foram concluídas 18 tarefas referentes à avaliação de 

imóveis. Em data de 31.12.2020 havia 30 pedidos de avaliações de imóveis ao 

CRECI aguardando o atendimento.
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Considerações finais 
 

A adoção do sistema REDMINE desde o ano de 2018 no NATE, 

configurado como procedimento eletrônico, possibilitou a integração de todo o 

Núcleo e uma gestão estadual centralizada, com o registro e processamento de 

todas as atividades desenvolvidas.  

O sistema propiciou o registro de dados relativos à quantidade das 

atividades e ao esforço despendido em cada setor, para extração de informações 

necessárias a um planejamento/gerenciamento geral e também individual, pelo 

próprio técnico. 

Importante ressaltar que foi graças ao envolvimento de todos (técnicos, 

coordenações técnicas, secretaria, assessoria e chefia) é que foi possível a 

extração das informações deste relatório, sem se olvidar ainda que por trás de cada 

dado houve também um trabalho eficiente e de qualidade.  

Assim, é possível se concluir que no ano de 2020 o NATE cumpriu com 

a missão de fornecer apoio multidisciplinar aos Órgãos de Execução do MPPR, 

proporcionando apoio célere e de qualidade ao desempenho da atividade 

finalística, conforme planejamento estratégico do CAEx. 

Frente a experiência do teletrabalho devido à Pandemia da COVID-19, 

o NATE mostrou-se, desde a sua abrupta concretização, consciente e 

suficientemente estruturado para a nova realidade, revelando estar preparado para 

o desafio da sua implementação futura definitiva, se assim for o desejado da 

Administração Superior. 

Antes de finalizar traz-se a informação de que em 2021 estão sendo 

realizadas mudanças pontuais no sistema REDMINE, definidos novos protocolos 

de procedimentos e de redistribuição de serviço, além da reconfiguração de 

equipes de trabalho. 

Por fim, pelo resultado alcançado agradece-se a cada um dos 

integrantes do NATE e pede-se apoio para o enfrentamento dos desafios do novo 

ano.
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Equipe de Trabalho - NATE/CAEx 
 

CAEx – Centro de Apoio Técnico à Execução 

Bruno Sérgio Galati 

Procurador de Justiça 

Coordenador do CAEx                                                                                                                                    

 

NATE - Núcleo de Apoio Técnico Especializado 

Joelson Luís Pereira 

Promotor de Justiça 

Chefe do NATE 

 

Assessoria e Apoio Administrativo 

Francielle Cristina Arantes 

Mariana Alves da Fonseca 

Matheus Fernandes Pimentel  

Sergio Tomal 

Silvana Guimarães Pierin 

 

Serviço CAE 

Coordenação Técnica 

Zaira Carvalho Cornélio Braga 

Auditores e Contadores 

Adriano Villa 

Aécio Flavio de Carvalho Junior 

Airton Carlos Patzlaff 

Alexandre Aparecido Sanches da Silva 

Alexandre Zaffalon 

Almir Bedin  

Alom Dahmer 
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Anderson Alves da Cruz 

Anderson Ricardo Costin 

André Luiz Tamarozzi 

Angélica da Silva Lima Konopatzki 

Christianne Herzer Gil Schmitt 

Claudia Vicente 

Cleverson Weber 

Delber Mariano de Paulo 

Dilce Simoes dos Santos Paris 

Edis Tadeu Pozza Camara 

Elaine Maria Zenzeluk Renó Ramos 

Eliza Tika Ogasawara 

Emanoel Querino Domingues 

Fabio Ferreira da Costa 

Fabio Henrique dos Santos 

Fabio Lucio Braido Zacarias 

Flavio Cesar Gaffo 

Geny Timotheo Soares 

Geraldo Antonio Bertocco 

Gilberto Claricio Martinez Guerra 

Greice Kelly Xavier Kuster Portugal 

Isabela Lacerda 

Jair Dutra de Oliveira 

Jean Borges do Amaral 

Jean Carlo Moraes  

João Roberto de Paula Morales 

Jozadaque Ribeiro Batista 

Julio Cesar Benelli 

Luis Otávio Bottamedi 

Mara Elaine Cesario de Almeida 

Marcelo Koakoski da Silveira 

Marcos Fischer 

Mateus Santos 
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Michelle Alves de Oliveira 

Patrícia Fernanda das Neves Santana 

Paulo Takamitsu Shime 

Pedro Manoel Sansana 

Rafael Marcal Campanholi 

Rejane Ferreira Leite dos Santos 

Renata Coppi Anorozo 

Renato Fontana 

Rosa Unju Park Yoshimura 

Rubia Koelsch Jans 

Sady Heyse da Silva 

Tenilson Gonzaga dos Santos 

 

Serviço EA 

Coordenação Técnica  (Em Implantação) 

Marina Zortéa Adriano Luna 

Engenheiros e Arquitetos 

Fernanda Maria Galli Wutrich 

Gabriela Cavassin 

Kátia da Silva Serighelli 

Marina Zortéa Adriano Luna 

Vitor Madureira Novo 

 

Serviço SSPe 

Coordenação Técnica 

 Eliana Aparecida Rosa Bisol 

Assistentes Sociais e Pedagoga 

Adrieli Volpato Craveiro 

Alexsandro Sousa Mafra 

Andressa Bremm 

Consuelo Szczerepa Lopes 

Daniele Graciane de Souza 
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Debora Magalhaes Ribeiro Garcia 

Denize da Silveira 

Francielle Toscan 

Gabriella Mariano Munhoz Zeneratti 

Gisele Guimaraes de Mello 

Jane Cristina Loef 

Jennifer Pugsley Sotto Maior 

Lucilene Cristina Calza 

Marco Antonio da Rocha 

Michele Aparecida Tesluk 

Naraiana Inez Nora 

Queila dos Anjos Nogueira 

Rafaela Margonar Moreira 

Renata Teixeira de Castro Tobaldini 

Susana Karen Hans Sasson 

Tamires Cristina Vigolo 

 

Serviço Psi 

Coordenação Técnica (Em implantação) 

Karen Richter Pereira dos Santos Romero 

Psicólogos 

Fernando dos Santos Pereira Vecchio 

Fernando Luiz Menezes Guiraud 

Karen Richter Pereira dos Santos Romero 

Patrícia dos Santos Lages Prata Lima 

 

 

 

 

 

 

 


