
 
 
 
 

 
Plano Geral de Atuação para 2014 

 
 
O Diário Oficial do Estado publicou, na edição desta quarta-feira 
(22/01), o Ato Normativo 803/2014, que estabelece o Plano Geral 
de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para o 
ano de 2014.  
 
Na primeira semana de novembro de 2013, realizou-se a II 
Conferência Estadual do Ministério Público, que apresentou como 
objetivo primeiro fazer o balanço da implementação do PGA 2013 e, 
a partir desse balanço, a revisão dos prazos de execução das 
ações para o ano seguinte. 
 
A II Conferência Estadual do Ministério Público foi coordenada pelo 
Núcleo de Políticas Públicas – NPP, com a colaboração dos 
Centros de Apoio Operacionais, e contou com a participação dos 
membros e servidores da Instituição, bem como de representantes 
da sociedade civil e de especialistas convidados para o debate 
sobre os desafios na implementação do plano geral de atuação. 
 
Atendendo ao que foi deliberado nas diversas sessões da II 
Conferência, o Núcleo de Políticas Públicas propôs à Procuradoria-
Geral de Justiça, para o PGA 2014, a manutenção de todos os 
objetivos, metas e ações definidos no PGA 2013, o acréscimo de 
uma ação no Capítulo 15 da Segurança Pública, Objetivo 1, e a 
prorrogação dos prazos de implementação. Também propôs fosse 
discutida posteriormente a mudança do capítulo da Lei 
Complementar Estadual nº 734/93, a fim de alterar a periodicidade 
dos planos gerais de atuação, de um para três anos. Esta medida 
visa garantir amplo processo de participação na elaboração dos 
planos e programas de atuação, com a realização de conferências 
regionais e estaduais e consulta interna e externa.  
 
A Procuradoria-Geral de Justiça, ouvidos o Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério 



Público, acolheu a sugestão do Núcleo de Políticas Públicas e 
estabeleceu o PGA 2014. 
 
O Plano Geral de Atuação de 2014 é dividido em 16 capítulos, que 
estabelecem objetivos e metas relativas aos temas: saúde, 
educação, assistência social, infância e juventude, idoso, pessoa 
com deficiência, meio ambiente, habitação e urbanismo, patrimônio 
cultural, patrimônio público e social, consumidor, segurança 
alimentar e nutricional, participação cidadã e controle social, direitos 
humanos – sistema prisional e fundação casa, segurança pública e 
Vale do Ribeira.  
 

Leia aqui o Plano Geral de Atuação do MP-SP para 2014. 
Leia aqui o Ato Normativo 803/2014 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/arquivos/PGA2014_INDICE.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/arquivos/ATO_n803_14_PGA_2014.pdf

