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2
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APRESENTAÇÃO
Quem nunca ouviu falar que “uma meta sem um plano, é somente um
desejo?”. Todos sonham com alguma coisa. Jamais se deve parar de sonhar,
mas para transformar sonhos em realidade é necessário planejar.
Então, seja para sair das ideias, seja pela necessidade do
envolvimento de todos num esforço conjunto para, por meio de decisões
presentes, construir bases sólidas de um futuro melhor, planejar é preciso!
Por isso, é com grande alegria que apresentamos o primeiro Plano
Estratégico do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA).
Este Plano - fruto de muito comprometimento, esforço e dedicação - é
resultado do processo de constante transformação e aprimoramento pelo qual
passa o órgão, e foi construído de forma participativa e com o envolvimento de
todas as áreas que o compõe.
O planejamento estratégico é a mola mestra e instrumento de boa
governança nas organizações. O setor público, assim como o privado,
necessita de boas práticas para a gestão dos recursos sob sua
responsabilidade, para convertê-los adequadamente em bens e serviços em
prol do bem estar social, bem como para o compartilhamento das
responsabilidades e a continuidade das ações.
Por isso, o planejamento estratégico do órgão foi um processo que
exigiu o comprometimento e envolvimento de todos – membros, servidores e
sociedade – na construção das atividades que consolidarão os passos
precisos em direção ao futuro do MPC-PA.
Neste contexto, o Planejamento Estratégico de uma instituição não
tem o caráter fechado e imutável. É na sua implementação e monitoramento
que se tem os ajustes necessários para trilhar o alcance dos objetivos
estabelecidos, por isso o trabalho deve ser contínuo, e será com a participação
de todos nós, que fazemos o Ministério Público de Contas do Estado do Pará,
que conseguiremos nosso grande objetivo da construção de caminhos que nos
levem à consolidação do MPC reconhecido pela sociedade como uma
instituição de excelência.
Assim, estamos escrevendo uma nova página em nossa história, que
engrandecerá ainda mais a trajetória de nossa instituição.
Silaine Karine Vendramin
Procuradora-Geral de Contas
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1 INTRODUÇÃO
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O primeiro Planejamento Estratégico do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará (MPC-PA), formulado com o objetivo de orientar e conduzir
a atuação institucional para o período de 2019-2024, destaca-se pelo caráter
dinâmico e participativo que pautou a sua consecução, tendo sido fruto de um
trabalho coletivo, elaborado a partir de inúmeros encontros e debates
envolvendo os membros e servidores representantes de todos os setores da
instituição.
A coordenação foi realizada pela Secretária de Planejamento e Gestão
Estratégica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lilian Rose
Bitar Tandaya Bendahan, que, no âmbito do Termo de Cooperação
Educacional, Técnica e Científica3 firmado pelas instituições, emprestou toda
sua expertise e conhecimento técnico para a elaboração do Plano Estratégico
2019-2024 do MPC-PA.
A metodologia utilizada foi o
Balanced Scorecard (BSC) um dos sistemas de medição
de
desempenho
mais
difundidos nas organizações -,
tendo
a
condução
dos
trabalhos se dado a partir da
elaboração de um cronograma
que contemplou a realização
de oficina de nivelamento
conceitual; levantamento de
informações para a construção
do
referencial
estratégico;
pesquisa estruturada junto aos procuradores, servidores, sociedade e
entidades afins, com objetivo de estabelecer os principais anseios em relação
à atuação do órgão; bem como atividades em grupo voltadas à construção do
mapa estratégico.
A partir das deliberações realizadas, foram definidos os objetivos
estratégicos da instituição para os próximos seis anos, com a correspondente
3

Firmado em 29/04/2016 (DOE 03/05/2016) e aditado em 26/04/2018 (DOE 27/04/2018), cujo objeto é estabelecer
cooperação educacional, técnica e científica, bem como compartilhamento de custos entre os convenentes, para o
investimento e o desenvolvimento de ações educacionais, práticas e soluções em tecnologia da informação, aquisição de
acervo técnico e de informação, estudos, pesquisas e ações direcionadas à capacitação de servidores, membros e
gestores públicos.
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formulação das ações estratégicas, indicadores e metas a serem alcançadas,
os quais foram agrupados em quatro perspectivas, sendo elas: resultados para
sociedade; orçamento; processos internos; e pessoas, aprendizado e
inovação.
Desta feita, a elaboração do Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA
se consagra como ferramenta de fundamental importância para o
aprimoramento da gestão institucional. A partir das diretrizes estabelecidas de
forma participativa no âmbito do presente trabalho, o Ministério Público de
Contas do Estado do Pará reafirma os valores de comprometimento, ética,
eficiência, proatividade e unidade, norteadores da sua atuação institucional,
bem como avança no propósito de ser reconhecido pela sociedade como
instituição ministerial de contas autônoma e indispensável ao exercício do
controle externo, que contribui efetivamente para a boa gestão dos recursos
públicos.
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2 METODOLOGIA
APLICADA
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2 METODOLOGIA APLICADA
O objetivo do Planejamento Estratégico é assinalar caminhos pelos
quais o Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA) deverá
seguir nos próximos seis anos.
Na formulação do presente plano, o MPC-PA teve que responder aos
seguintes questionamentos:
Onde estamos: Quais são os nossos principais problemas? Quais são
os nossos pontos fracos e fortes? Quais são os nossos recursos
disponíveis?
Onde queremos ir: Qual organização queremos ser? Quais são os
nossos objetivos? Quais são as nossas metas?
Como chegar lá: Quais os melhores caminhos para chegarmos aos
nossos objetivos e atingir as nossas metas?
Desse modo, a fim de responder às questões formuladas, foi utilizada,
para a elaboração do Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA, a consagrada
metodologia do Balanced Scorecard (BSC), a qual, segundo seus
idealizadores KAPLAN E NORTON (2004), é um Modelo de Gestão
Estratégica que traduz a missão e a estratégia de uma organização em
objetivos e medidas tangíveis, permitindo avaliar o desempenho global da
organização por meio do Mapa Estratégico.
Entre os benefícios do BSC ressalta-se: instrumento flexível que
propicia o monitoramento contínuo do plano estratégico; permite o alinhamento
dos objetivos da organização com a estratégia e com os indicadores; constrói
um sistema de gestão estratégica que viabiliza a vinculação da estratégia com
o planejamento; considera diferentes grupos de interesse na análise e
execução da estratégia; comunica a estratégia; e possibilita o direcionamento
e enfoque nas ações.
KAPLAN E NORTON (2004) também apresentam cinco princípios
gerenciais que devem ser seguidos pelas organizações orientadas para a
estratégia, são eles:






Traduzir a estratégia em termos operacionais;
Alinhar a organização à estratégia;
Transformar a estratégia em tarefa de todos;
Converter a estratégia em processo contínuo; e
Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva.
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Esse modelo procura traduzir a visão e a estratégia da organização
em objetivos, medidas (indicadores, metas) sob a ótica de quatro perspectivas
distintas: Sociedade; Processos Internos; Pessoas, Aprendizado e Inovação; e
Orçamento.
A partir das perspectivas e pela hipótese da relação de causa e efeito,
almeja-se uma melhoria contínua e uma identificação nos processos
estratégicos, ou seja, aqueles que devem oferecer um rendimento excelente
para que a organização apresente resultados que contemplem os anseios da
sociedade.
Nesse contexto, a formulação do Plano Estratégico 2019-2024 do
MPC-PA foi gerida no período de junho a novembro de 2018, com a
participação dos membros e servidores da instituição, em uma construção
coletiva, compartilhada e colaborativa, o que valida e torna os resultados do
processo mais legítimos e próximos das necessidades do MPC-PA e das
demandas da sociedade.
Inicialmente, foi constituída Comissão4 de servidores do MPC-PA para
coordenar os trabalhos juntamente com a servidora do Tribunal de Contas do
Estado do Pará (TCE-PA), Lilian Rose Bitar Tandaya Bendahan, a qual
conduziu as atividades, começando com a apresentação dos conceitos
relacionados ao planejamento estratégico e da metodologia a ser aplicada.
Ao longo da elaboração do Plano, foram então realizadas oficina de
nivelamento conceitual; doze oficinas de trabalho com grupo composto por
servidores das procuradorias e setores técnicos do MPC-PA, contendo, em
média 23 (vinte e três) pessoas; além de atividades extraoficinas e
apresentação de análises de cenário com conteúdo sobre as diferentes
percepções do futuro no Estado do Pará.
Paralelamente, foi realizada pesquisa estruturada, por meio de
questionários aplicados aos membros e servidores do MPC-PA, tendo sido
também disponibilizado, no sítio eletrônico5 do MPC-PA, questionários para a
sociedade com o intuito de identificar as forças e fraquezas internas,
oportunidades e ameaças externas (análise SWOT), as quais foram utilizadas
na consolidação do diagnóstico institucional e nortearam a estruturação das
estratégias do MPC-PA.
A etapa seguinte consistiu na definição do Referencial Estratégico Missão, Visão e Valores - conceitos importantes para tomar conhecimento do
4
5

Portaria nº 212/2018/MPC/PA, de 29/07/2018 (DOE 05/07/2018).
Disponível no endereço www.mpc.pa.gov.br
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porquê a instituição existe, o que é feito, o que é relevante e o que se anseia
para os próximos seis anos.
Feito isso, foram definidos os chamados Objetivos Estratégicos,
delimitados em dez, os quais podem ser entendidos como grandes frentes de
atuação do MPC-PA.
Todas essas etapas foram necessárias para poder construir o desenho
do Mapa Estratégico, definindo as quatro perspectivas do BSC, estabelecendo
os objetivos estratégicos e firmando as trinta ações estratégicas, bem como
seus respectivos indicadores e metas.
Após todo esse processo, a partir da implementação do Plano
Estratégico 2019-2024 do MPC-PA, certamente o órgão poderá melhor
cumprir sua missão de defender a ordem jurídica, por meio do exercício do
controle externo, para a correta e efetiva aplicação dos recursos públicos
estaduais em prol da sociedade e alcançar sua visão de ser reconhecido pela
sociedade
como
instituição ministerial de
contas
autônoma
e
indispensável
ao
exercício do controle
externo que contribui
efetivamente para a boa
gestão dos recursos
públicos.
O desafio maior
foi de formular um Plano
em pequeno espaço
temporal,
tendo
as
adversidades
sido
superadas
pela
cooperação
plena
entre
membros e servidores deste Parquet de Contas.
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3 REFERENCIAL
ESTRATÉGICO
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O Referencial Estratégico corresponde aos elementos fundamentais
em que se baseia o Planejamento Estratégico, quais sejam:
Missão institucional: é a razão de ser da instituição. Informa o que a
organização faz, por que faz, para quem faz e qual impacto espera
produzir no destinatário.
Visão de futuro: indica onde a organização pretende chegar.
Valores: representam os princípios que norteiam as ações e a conduta
da organização.
Adiante, são apresentadas a missão, a visão e os valores do MPC-PA:

MISSÃO
Defender a ordem jurídica, por meio do exercício do controle externo,
para a correta e efetiva aplicação dos recursos públicos estaduais em prol da
sociedade.

VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade como instituição ministerial de contas
autônoma e indispensável ao exercício do controle externo que contribui
efetivamente para a boa gestão dos recursos públicos.
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VALORES
COMPROMETIMENTO: Dedicação permanente e responsável à
missão institucional.
ÉTICA: Adoção de condutas baseadas nos valores de probidade e
moralidade, em busca da consecução do bem comum.
EFICIÊNCIA: Alcançar resultados positivos, por meio da utilização
racional e produtiva dos recursos disponíveis.
PROATIVIDADE: Capacidade de atuar de forma diligente e prestativa,
independente de provocação.
UNIDADE: Atuação coerente e harmoniosa entre os membros que
compõem a instituição ministerial.
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4 DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL
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O diagnóstico institucional tem por objetivo compreender e avaliar os
processos e a própria organização, a fim de balizar o planejamento com vistas
a alcançar a visão de futuro.
Para tanto, imprescindível verificar o posicionamento da instituição em
relação às condições favoráveis ao seu crescimento e às possibilidades de
melhoria, bem como identificar as situações desafiadoras e/ou de ameaça que
se apresentam.
O diagnóstico realizado no âmbito do planejamento estratégico do
MPC-PA contou com a análise – por parte dos membros e servidores
representantes dos diversos setores do órgão – das forças e das principais
fragilidades da instituição, além da identificação das oportunidades e ameaças
extrínsecas, resultando na construção da matriz SWOT (Strengths - Forças,
Weaknesses - Fraquezas, Opportunities – Oportunidades, Threats – Ameaças)
que posteriormente orientou a elaboração do Mapa Estratégico.
Esta construção ocorreu por meio da realização de reuniões, debates
e avaliações de questionários submetidos à totalidade dos agentes públicos
que integram a Casa e aos principais stakeholders (público alvo das atividades
desempenhadas pela instituição), com vistas a melhor identificar a percepção
da sociedade sobre o MPC-PA e de dar maior efetividade à sua atuação.
Assim, o diagnóstico foi realizado considerando-se tanto o ambiente
interno quanto o ambiente externo.

4.1 Ambiente Interno
A apreciação dos fatores internos voltados à otimização das funções
do MPC-PA permitiu, por meio da análise das respostas aos questionários e
das contribuições propostas pelos membros e servidores no curso dos
encontros efetuados, identificar temas fulcrais que devem ser objeto de
especial atenção ao longo do período de implementação do Plano Estratégico.
De acordo com o levantamento, percebeu-se que assuntos
estruturantes como “Gestão de Pessoas”, “Tecnologia da Informação” e
“Gestão Estratégica” assumem papel de protagonismo no cenário das
decisões estratégicas a serem adotadas nos próximos seis anos.
Nesse prisma, clima organizacional favorável, proatividade,
qualificação e o comprometimento dos membros e servidores que compõem a
instituição foram destacados como elementos de significativa importância para
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o alcance das ações estratégicas que serão implementadas no ambiente
interno.
O desenvolvimento e aprimoramento da gestão dos recursos e
serviços de tecnologia da informação – assim como de sistemas para
padronização, sistematização e informatização de processos – por outro lado,
mostraram-se como verdadeiros desafios a serem perseguidos nessa
trajetória.
Ainda merece realce o destaque direcionado à gestão orçamentária e
financeira do MPC-PA como item crucial dentro do planejamento estratégico,
eis que sua condução é que propiciará a implementação dos objetivos
estratégicos almejados.
No âmbito interno, as ideias estratégicas foram assim listadas:
Gestão de Pessoas





Aperfeiçoar o desenvolvimento de pessoal com capacitação e
treinamento;
Aprimorar a comunicação institucional;
Implantar modelo de gestão por competências; e
Valorizar o corpo funcional.

Tecnologia da Informação





Ampliar o uso dos recursos de informática;
Atualizar o parque tecnológico;
Desenvolver sistemas para informatização de processos; e
Implantar a governança de TI.

Gestão Estratégica







Aumentar a eficiência dos processos de trabalho;
Aperfeiçoar o planejamento e a gestão estratégica;
Aprimorar a forma como são tratadas e disponibilizadas as
informações;
Intentar maior eficácia na tomada de decisões;
Melhorar a segurança de pessoas e das instalações; e
Priorizar
as
ações
estratégicas
na
gestão
orçamentária/financeira.
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4.2 Ambiente Externo
Não menos importante foi a percepção a respeito das circunstâncias
externas que impactam no funcionamento do MPC-PA.
Ínsitas à missão deste agente do Controle Externo, existem
oportunidades de profunda pertinência no ambiente exterior que podem
propiciar um aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados pelo Parquet
Especializado de Contas.
É inegável, de outra banda, a existência de fatores dificultadores ou
limitadores – dentre os quais o pouco conhecimento do órgão por parte da
sociedade –, que devem ser observados na elaboração dos ideais estratégicos
para os próximos anos.
Vale ilustrar, a título de exemplo, que, de um total de 231 (duzentas e
trinta e uma) pessoas entrevistadas (público externo), 94 (noventa e quatro)
responderam que “não conhecem” ou “já ouviram falar, mas não conhecem” o
MPC-PA, ou seja, um pouco mais de 40% dos questionados.
Por outro lado, o aumento do controle e da participação social, de
movimentos anticorrupção, do diálogo e cooperação interinstitucionais, aliados
também à disponibilidade de soluções de tecnologia da informação no
mercado, além de outros aspectos, foram identificados como conjunturas
benéficas que podem ser mais exploradas pela instituição interna e
externamente.
Importante pontuar que, de um modo geral, as visões do público
externo convergiram com as opiniões dos membros e servidores a respeito
das possíveis oportunidades e ameaças existentes no ambiente externo.
Neste ângulo, foram traçados os seguintes escopos:








Contribuir para o aprimoramento da gestão pública;
Defender a ordem jurídica e a responsabilidade fiscal no
manuseio do erário estadual;
Estimular o controle social e a participação da sociedade nas
ações do controle externo;
Fiscalizar a má gestão e a corrupção;
Fomentar a transparência;
Fortalecer a fiscalização, o controle e a atuação em rede; e
Receber e apurar denúncias e notícias de irregularidades na
Administração Pública estadual, no âmbito de sua
competência.
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5 MAPA
ESTRATÉGICO
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O Mapa Estratégico é a representação gráfica da estratégia da
organização, traduzindo a missão, a visão e a estratégia em um conjunto de
objetivos que direcionam o comportamento institucional.
Tem como principal objetivo definir e comunicar, de forma simples e
clara, aos agentes e à sociedade, o foco e a estratégia da organização.
O Mapa Estratégico do MPC-PA para o período 2019-2024 está
dividido em quatro perspectivas que representam o encadeamento lógico de
sua estratégia de atuação. Cada uma contém um conjunto de objetivos
estratégicos que retrata os principais desafios a serem enfrentados no alcance
de sua visão e no cumprimento de sua missão.
A perspectiva de “Resultados para a Sociedade” define os resultados
que se pretende alcançar para atender às expectativas da sociedade em
relação à atuação do MPC-PA.
A perspectiva de “Processos Internos” identifica os processos internos
que devem ser priorizados, focando na eficiência e na melhoria da qualidade
das atividades desenvolvidas.
A perspectiva de “Pessoas, Aprendizado e Inovação” engloba tudo o
que se refere à gestão de pessoas, tecnologia da informação, comportamento
organizacional e infraestrutura logística do MPC-PA.
Finalmente, a perspectiva do “Orçamento” prioriza a alocação de
recursos orçamentários e financeiros com vistas a alcançar a estratégia
traçada.
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6 OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS,
INDICADORES E
METAS
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Os objetivos estratégicos orientam os esforços da organização e
determinam o que deve ser feito para que seja cumprida sua missão e
alcançada sua visão de futuro.
Os indicadores, por sua vez, consistem em ferramenta gerencial para
realizar a medição dos resultados, avaliando se estão (ou não) de acordo com
o esperado.
Já as metas evidenciam, objetiva e claramente, o que se deseja
alcançar e em qual prazo.
A seguir, os objetivos estratégicos, indicadores e metas do MPC-PA
para o período 2019-2024.
PERSPECTIVA: RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estimular o controle social e a participação
da sociedade nas ações do controle externo
Contexto: Realizar ações que possam contribuir para que o cidadão fiscalize a
correta aplicação dos recursos públicos estaduais.

Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s)
de cálculo

Índice de execução do
Plano de Ação para
Estímulo e Promoção do
Controle Social

Executar 100% do Plano
de Ação para Estímulo e
Promoção do Controle
Social, até 2024

(Número de ações
realizadas/ Número
de ações previstas)
x 100

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Desenvolver projeto(s) para estimular e promover o controle social.
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PERSPECTIVA: RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a transparência e contribuir para o
aprimoramento da gestão pública
Contexto: Avaliar, periodicamente, a disponibilização das informações de
interesse coletivo e consolidar o MPC-PA como órgão de referência no
controle da transparência e na melhoria do desempenho da Administração
Pública estadual.
Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de
cálculo

Índice de
acompanhamento do
cumprimento das normas
da transparência pelos
órgãos/entidades públicas
estaduais

Avaliar vinte e cinco
órgãos/entidades da
Administração Pública
estadual quanto ao
cumprimento das normas de
transparência, até 2024

Quantidade de
órgãos/entidades
avaliados

Número de medidas
sugeridas ao órgão
central de controle interno
da Administração Pública

Encaminhar ao órgão central
de controle interno, no
mínimo, cinco medidas para
aperfeiçoamento da gestão
pública estadual, até 2024

Número de
medidas sugeridas

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Avaliar a qualidade no cumprimento das normas relativas à
transparência pelos órgãos e entidades da Administração Pública
estadual;
 Desenvolver plano de ação para estimular o aperfeiçoamento da
atuação dos controles internos dos órgãos da Administração Pública
Estadual.
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PERSPECTIVA: RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir para a prevenção e o combate à
má gestão e à corrupção
Contexto: Elaborar e divulgar a uniformização de entendimento do MPC-PA
relacionado aos atos de gestão dos recursos públicos estaduais, além de
promover ações preventivas e pedagógicas junto aos jurisdicionados do TCEPA.

Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de
cálculo

Quantidade de
propostas de
enunciados ministeriais
submetidas ao
colegiado

Submeter ao colegiado pelo
menos doze propostas de
enunciados ministeriais, até
2024

Número de
propostas de
enunciados
ministeriais
submetidas ao
colegiado

Implementação do
Planejamento do Centro
de Apoio Operacional CAO

Implementar 100% do CAO,
até 2024

Percentual de
implementação do
CAO

Implementação do
Planejamento da
Ouvidoria

Implementar 100% da
Ouvidoria, até 2024

Percentual de
implementação da
Ouvidoria

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Formular enunciados de uniformização de entendimento das
Procuradorias de Contas;
 Desenvolver projeto de orientação preventiva e pedagógica;
 Implementar o planejamento do Centro de Apoio Operacional (CAO);
 Implementar o planejamento da Ouvidoria.
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer o relacionamento interinstitucional
Contexto: Fortalecer, por meio de acordos de cooperação técnica, o diálogo e
o intercâmbio de informações entre as instituições, principalmente dos
segmentos com quem o MPC-PA se relaciona diretamente.
Indicador(es)

Taxa de parcerias
firmadas

Quantidade de
eventos organizados
em parceria com
instituição(ões)
afim(ns)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Aumentar em 100% o
número de parcerias
firmadas, até 2024

(Quantidade de termos de
cooperação firmados com
outras instituições /
quantidade total de termos
vigentes firmados até
dezembro de 2018) x 100

Organizar pelo menos
um evento semestral
em parceria com
instituição(ões)
afim(ns)

Número de eventos
organizados no ano em
parceria com instituição(ões)
afim(ns)

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Intensificar a cooperação com órgãos de controle e instituições afins;
 Elaborar agenda temática de atuação conjunta.
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar a gestão estratégica com foco em
resultados
Contexto: Implementar a gestão estratégica no âmbito do MPC-PA, a fim de
aperfeiçoar as práticas gerenciais e administrativas para alcançar os
resultados esperados, notadamente por meio da implantação, execução,
monitoramento e avaliação do Plano Estratégico (PE), Planos de Gestão (PG)
e Plano Plurianual (PPA); mapeamento, revisão, aperfeiçoamento e
padronização dos procedimentos e processos internos de trabalho, mediante
elaboração de manuais e outros; e modernização da estrutura organofuncional
com vistas à eficiência operacional.
Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Índice de execução do
Plano Estratégico

Atingir 100% das metas
dos indicadores do
Plano Estratégico, até
2024

(Número de indicadores
que atingiram a meta /
número total de
indicadores do PE) x100

Plano de Gestão
elaborado

Elaborar três Planos de
Gestão bienais, até
2024

Número de Planos de
Gestão elaborados

Quantidade de Planos
(Estratégico, de Gestão
e Plurianual)
monitorados e
avaliados por meio de
sistema informatizado

Monitorar e avaliar, por
meio de sistema
Percentual de
informatizado, todos os monitoramento e avaliação
Planos (Estratégico, de dos Planos (Estratégico, de
Gestão e Plurianual),
Gestão e Plurianual)
até 2024.
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Percentual de
procedimentos e
processos internos de
trabalho mapeados e
padronizados

Mapear, revisar,
(Número de procedimento
aperfeiçoar e
e processos internos de
padronizar 100% dos
trabalho padronizados/
procedimentos e
Número total de
processos internos de procedimentos e processos
trabalho prioritários, até
internos de trabalho
2024
previstos) x 100

Atualização do
organograma do MPCPA

Implementar 100% do
organograma
atualizado do MPC-PA,
até 2024

Percentual de
implementação do
organograma atualizado

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Aprimorar o processo de planejamento e gestão estratégica;
 Implantar sistema informatizado de monitoramento e avaliação dos
Planos Estratégico, de Gestão e Plurianual;
 Aperfeiçoar os procedimentos e processos internos de trabalho de
suporte e de gestão;
 Atualizar o organograma do MPC-PA.
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a fiscalização, o controle e a
atuação em rede
Contexto: Aprimorar a fiscalização e o controle das ações e programas
governamentais, intensificando a autuação de procedimentos apuratórios
(Notícias de Fato – NF e Procedimento Apuratório Preliminar – PAP), bem
como o monitoramento do Plano Plurianual (PPA), além de planejar as ações
proativas.
Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Quantidade de
procedimentos
apuratórios autuados

Autuar, no mínimo, doze
procedimentos apuratórios
(NF e PAP) por ano

Número de
procedimentos
apuratórios (NF e
PAP) autuados no
exercício

Quantidade de programas
temáticos do PPA
monitorados

Monitorar continuamente
ao menos três programas
temáticos do PPA, até
2024

Número de
programas temáticos
do PPA monitorados

Implementar 100% do
Plano de Fiscalização, até
2024

Percentual de
implementação do
Plano de Fiscalização

Implementar Plano de
Fiscalização

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Intensificar a atuação proativa nas ações de fiscalização;
 Implementar Plano de Fiscalização para orientar as ações proativas;
 Dotar a instituição de critérios para atuação célere nas ações de
fiscalização (intercâmbio de sistemas).
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a comunicação institucional
Contexto: Aperfeiçoar a comunicação institucional interna e externa,
intensificando a divulgação de informações das ações de controle do MPC-PA
por meio da expansão dos canais de comunicação interna; do fortalecimento
da utilização de redes sociais; bem como da disponibilização para a sociedade
de documentos relativos à atuação do MPC-PA, além de informativos,
periódicos, boletins e outra publicações.
Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Índice de matérias
positivas na mídia

Alcançar 75% de
matérias positivas
veiculadas, até 2024

(Quantidade de matérias
positivas / quantidade total
de matérias veiculadas no
período) x 100

Implementação da
Política de
Comunicação do
MPC-PA

Implementar 100% da
Política de
Comunicação, até
2024

Percentual de
implementação da Política
de Comunicação

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Fortalecer o endomarketing, bem como a imagem do MPC-PA perante
seu público de interesse;
 Implementar a Política de Comunicação do MPC-PA.
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PERSPECTIVA: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a gestão orçamentária/financeira
priorizando as ações estratégicas
Contexto: Dotar o MPC-PA de ambiente físico e de logística adequados para o
desempenho eficiente e seguro de suas atividades, assegurando, por meio do
diálogo interinstitucional com os Poderes Executivo e Legislativo, recursos
orçamentários e financeiros para o desenvolvimento das atividades da
instituição.
Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Índice de
implementação do
investimento em bens,
serviços, obras e
infraestrutura de TI
previstos no PPA do
MPC-PA

Cumprimento de 100%
do investimento em
bens, serviços, obras e
infraestrutura de TI
previstos no PPA do
MPC-PA, até 2023.

(Valor anual executado nas
ações de investimento em
bens, serviços, obras e
infraestrutura de TI / total
do orçamento anual
executado do Plano
Plurianual de TI) x 100

Índice de investimento
para modernização de
infraestrutura do MPCPA

Aumentar para 6% o
índice de investimento
destinado à
modernização, até
2024

(Valor do orçamento do
MPC-PA destinado à
modernização / valor total
do orçamento do MPC-PA)
x 100

Implementar Política de
Segurança Institucional

Implementar 100% da
Política de Segurança
Institucional, até 2023

Percentual de
implementação da Política
de Segurança Institucional
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AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Monitorar o percentual de repasse legal para o MPC-PA;
 Criar
grupo
de
articulação
estratégica
em
orçamentária/financeira;
 Implementar Política de Segurança Institucional.

matéria
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PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar a governança de pessoas
Contexto: Desenvolver e aperfeiçoar as competências (gerencial, técnica, etc.)
dos membros e dos servidores; priorizar a alocação de pessoas com base em
critérios formalmente estabelecidos; medir, potencializar e valorizar o
desempenho profissional; intensificar a capacitação dos membros e servidores
do MPC-PA.

Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de cálculo

Índice de alocação de
pessoas com base na
gestão por
competências

Otimizar a alocação de
85% dos servidores,
alinhando
competências e
demanda, até 2024

Percentual de pessoas
alocadas com base nos
critérios estabelecidos pela
gestão por competências

Índice de execução do
Plano de Capacitação
de membros e
servidores

Executar 95% das
ações do Plano de
Capacitação, até 2024

Percentual executado das
ações do Plano de
Capacitação de membros
e servidores

Índice de normativos de
gestão de pessoas
avaliados

Avaliar, a cada dois
anos, 100% dos
normativos afetos à
gestão de pessoas

(Número de normativos
avaliados/ Número de
normativos existentes) x
100

Índice de provimento
dos cargos efetivos

Prover 100% dos
cargos efetivos do
quadro de pessoal, até
2023

(Número de cargos
efetivos providos/ número
total de cargos efetivos
existentes em dezembro
de 2018) x 100
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Implementar projeto de
Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida no
Trabalho

Implementar 100% do
projeto de Promoção da
Saúde e Qualidade de
Vida no Trabalho, até
2024

Percentual de
implementação do projeto
de Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida no
Trabalho

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Implantar a gestão por competências;
 Elaborar e implementar Plano de Capacitação de membros e
servidores;
 Avaliar periodicamente os normativos afetos à gestão de pessoas para
promover as atualizações necessárias;
 Prover os cargos efetivos do quadro de pessoal do MPC-PA;
 Elaborar e implementar projeto de Promoção da Saúde e Qualidade de
Vida no Trabalho, contemplando aspectos sociais, ambientais e de
acessibilidade.
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PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar a governança de tecnologia da
informação (TI)
Contexto: Dotar o MPC-PA de meios e soluções tecnológicas adequadas para
atender às demandas internas e externas.

Indicador(es)

Meta(s) do período

Fórmula(s) de
cálculo

Índice de
modernização do
parque tecnológico

Modernizar 90% do parque
tecnológico, até 2024

(Soma dos ativos de
TI modernizados / total
de ativos de TI) x 100

Índice de
disponibilização
de soluções de TI

Disponibilizar 90% das
soluções de TI planejadas, até
2024

(Quantidade de
soluções de TI
disponibilizadas / total
de soluções de TI
planejadas) x 100

Índice de
implementação da
Política de
Segurança da
Informação

Implementar 90% da Política
de Segurança da Informação,
até 2024

Percentual de
implementação da
Política de Segurança
da Informação

Atender 50% dos requisitos
referentes ao nível
Índice de aderência
intermediário de governança
às melhores práticas
de TI, de acordo com o
de governança de TI
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, até
2024

Percentual de
atendimento dos
requisitos do nível
intermediário de
governança de TI
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AÇÕES ESTRATÉGICAS:
 Modernizar a infraestrutura de TI (rede, software, hardware, inclusive
com implantação de DataCenter);
 Aprimorar a segurança da informação;
 Aprimorar as soluções de TI (implantação, atualização e integração de
sistemas de informação e/ou de processo eletrônico);
 Implementar governança de TI.
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ANEXO
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RESOLUÇÃO Nº 18/2018 – MPC/PA – COLÉGIO

Aprova o Plano Estratégico do
Ministério Público de Contas do Estado
do Pará para o período 2019-2024 e dá
outras providências.

O Colégio de Procuradores de Contas, órgão máximo de
administração superior do Ministério Público de Contas do Estado, no uso de
suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a deliberação deste Colégio na reunião do dia
30/05/2018, na qual ficou definida a elaboração do Plano Estratégico 20192024 do Ministério Público de Contas do Estado do Pará;
CONSIDERANDO o encerramento dos trabalhos de elaboração do
Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA, coordenados pela Comissão
especialmente designada pela Portaria nº 212/2018/MPC/PA, de 29/06/2018,
conjuntamente com servidora do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCEPA) disponibilizada para este fim no âmbito do Termo de Cooperação
Educacional, Técnica e Científica vigente entre MPC-PA e TCE-PA;
CONSIDERANDO as deliberações tomadas na 15ª, 16ª e 17ª reuniões
deste Colégio ocorridas, respectivamente, nos dias 1º, 12 e 26/11/2018,
relativas à aprovação do Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano Estratégico do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará, para o período de 2019 a 2024, na forma estabelecida no
Anexo desta Resolução.
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Art. 2º - O Plano a que se refere esta Resolução orientará a
elaboração das propostas dos Planos Plurianual e dos Orçamentos Anuais,
bem como dos Planos de Gestão Bienal do período.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 04 de dezembro de 2018
SILAINE KARINE VENDRAMIN
PROCURADORA-GERAL DE CONTAS
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