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INTRODUÇÃO

Trata-se da medição dos resultados dos indicadores estratégicos referentes ao ano de 2019
usando as métricas vigentes no Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA, para atendimento do artigo
9º da Resolução nº. 16/2019 do Colégio de Procuradores do MPC-PA, qual seja:
Art. 9º - A avaliação do Plano Estratégico
acontecerá anualmente por meio da mensuração
dos indicadores de desempenho. (...)
De um total de 30 (trinta) indicadores estratégicos elaborados em 2018 e acompanhados em
2019, foi possível obter resultados positivos em mais da metade dos indicadores para os quais foram
previstas metas neste ano, como pode ser observado no gráfico abaixo.

30

18

8
4

SEM METAS
PREVISTAS

SIM

NÃO

TOTAL

SEM METAS

Indicadores para os quais não foram previstas metas para o ano de

PREVISTAS

2019

SIM

Indicadores que obtiveram o resultado previsto na meta 2019

NÃO

Indicadores que não obtiveram o resultado previsto na meta 2019
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ANÁLISE DOS INDICADORES DO PLANO ESTRATÉGICO 2019-2024 –
RESULTADO DE 2019

No ano de 2019, por ter sido o primeiro ano de vigência do Plano Estratégico 2019-2024 do
MPC-PA, um grande número de indicadores preconizava a elaboração de Planos de Ação/Políticas.
Como parte natural do processo de amadurecimento de elaborar, desdobrar e gerenciar o Planejamento
Estratégico, em alguns dos Planos de Ação cabem melhorias no sentido de alinhamento entre os planos
produzidos e o conceito desse instrumento de planejamento.
A seguir serão apresentados os resultados dos 30 (trinta) indicadores do Plano Estratégico para
o ano de 2019, separados por dimensão (perspectiva) e objetivo estratégico.
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PERSPECTIVA: RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Estimular o controle social e a participação da sociedade nas
ações de controle externo

CONTEXTO: Realizar ações que possam contribuir para que o cidadão fiscalize a correta aplicação
dos recursos públicos estaduais.
AÇÃO ESTRATÉGICA:


Desenvolver projeto (s) para estimular e promover o controle social.

INDICADOR 1: Índice de execução do Plano de Ação para Estímulo e Promoção do Controle
Social.
2019
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

Elaborar o
Plano

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

Plano
elaborado

Conforme o diagnóstico realizado quando da elaboração do Plano Estratégico 2019-2024 do
MPC-PA, o aumento do controle e o aumento da participação social foram identificados como
conjunturas benéficas que podem ser mais exploradas pelo MPC-PA interna e externamente. Em linhas
gerais, o Plano de Ação para Estímulo e Promoção do Controle Social foi desenvolvido para abarcar
atividades como a realização de seminários, debates e encontros técnicos com a sociedade e o estímulo
à criação de ferramentas digitais para ampliar a participação social no controle da Administração
Pública, bem como a interação junto às mídias sociais do órgão para disseminar a importância dessa
participação.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 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.
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.

Não foram previstas metas para os dois indicadores relacionados a esse objetivo estratégico
para o ano de 2019, como pode ser verificado abaixo. As ações serão realizadas a partir de 2020.

INDICADOR 2: Índice de acompanhamento do cumprimento das normas da transparência pelos
órgãos/entidades públicas estaduais.
2019
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 órgãos
avaliados

-
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INDICADOR 3: Número de medidas sugeridas ao órgão central de controle interno da
Administração Pública.
2019
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

Número de medidas
sugeridas

-

-
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 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.
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.

INDICADOR 4: Quantidade de propostas de enunciados ministeriais submetidas ao colegiado.
2019

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

2

Número de propostas
submetidas

2

Em 2019, como previsto, foram submetidas duas propostas de enunciados ministeriais ao
Colégio de Procuradores, tendo resultado nos (Enunciados 003 e 004), que estão disponíveis para
consulta no site do MPC-PA.
Enunciado

Descrição

Enunciado 003

“O Ministério Público de Contas opinará pela prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de

(segundo Res. n. 023/2019)

Contas do Estado, nos termos da Lei Federal nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.”
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Enunciado

Descrição
“O Ministério Público de Contas do Estado do Pará opinará pela inclusão do valor relativo ao

Enunciado 004

Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre a folha de pagamento e retido na fonte, no

(segundo Res. n. 023/2019)

cálculo da despesa com pessoal da Administração Pública estadual, para fins de verificação dos
limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.”

INDICADOR 5: Implementação do Planejamento do Centro de Apoio Operacional - CAO.
2019
Implementação do
Planejamento do Centro de
Apoio Operacional - CAO

Implementar 100%
do CAO, até 2024

Percentual de implementação do CAO

Elaboração do
Planejamento

Número de ações realizadas
Número de ações previstas
Percentual de implementação do CAO

Plano
elaborado

O Centro de Apoio Operacional (CAO) é o órgão auxiliar do MPC-PA que tem por objetivo
dar apoio técnico jurídico, contábil e em outras áreas afins ao controle externo1. Suas atribuições vão
desde subsidiar, com elementos técnico-especializados, as Procuradorias para melhor desempenho das
atividades do órgão, até promover pesquisas sobre assuntos de reconhecida complexidade na área de
atuação do controle externo. O Planejamento elaborado consistiu em atividades que suportarão essas
atribuições, dentre outras ações estruturantes do setor.

1

Artigo 1º da Resolução nº 13/2018 do Colégio de Procuradores do MPC-PA
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INDICADOR 6: Implementação do Planejamento da Ouvidoria.
2019

Implementação do
Planejamento da Ouvidoria

Implementar
100% da
Ouvidoria, até
2024

Percentual de implementação da Ouvidoria

Elaboração do
Planejamento

Número de ações realizadas
Número de ações previstas
Percentual de implementação da Ouvidoria

Plano
elaborado

A Ouvidoria é o órgão auxiliar que tem por objetivo contribuir para elevar continuamente os
padrões de transparência, presteza e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços
auxiliares da instituição2. Suas competências envolvem receber e encaminhar para tratamento interno
as notícias de fato e denúncias sobre matérias de competência do MPC-PA, além das reclamações,
críticas, elogios, pedidos de informação e/ou sugestões sobre as atividades desenvolvidas pelo MPCPA. O Planejamento da Ouvidoria desenvolvido, contém as diretrizes essenciais a serem perseguidas
pelo setor, quais sejam, dentre outras, aprimorar a gestão das demandas por meio do aumento da
informatização e da padronização de seus processos; criar pesquisas de qualidade; integrar a Rede
Nacional de Ouvidorias e estudar outras formas de atendimento.

2

Artigo 1º da Resolução nº 11/2018 do Colégio de Procuradores do MPC-PA
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 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.
AÇÕES ESTRATÉGICAS:


Intensificar a cooperação com órgãos de controle e instituições afins;



Elaborar agenda temática de atuação conjunta.

INDICADOR 7: Taxa de parcerias firmadas.

2019
Taxa de parcerias
firmadas

Aumentar em 100% o (Quantidade de termos de cooperação firmados com outras
número de parcerias instituições / quantidade total de termos vigentes firmados
firmadas, até 2024
até dezembro de 2018) x 100

10%

Total de termos vigentes firmados até dez/2018

8

Termos vigentes em 2019

12

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

50%

Esse indicador tem por objetivo medir o estímulo ao aumento do relacionamento
interinstitucional do MPC-PA com outros órgãos afins no intuito de trocar experiências no âmbito
gerencial/administrativo, bem como no âmbito da atividade-fim ministerial de controle externo. As
parcerias firmadas no ano de 2019 estão disponíveis para consulta no site do MPC-PA. A meta prevista
para esse indicador no ano de 2019 era aumentar em 10% o número de termos de cooperação vigentes.
No denominador da fórmula de cálculo, foram considerados os 8 termos de cooperação vigentes até o
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mês de Dezembro de 2018.No numerador, por sua vez, no ano de 2019, foram considerados os 12
termos vigentes (tabela abaixo), o que levou ao aumento de 50% em relação à base inicial, resultado
superior à meta estabelecida.

Número

Breve descrição

Partícipes

009/2019

Recuperação de CRÉDITOS PÚBLICOS

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará, Tribunal de Contas do Pará,
Procuradoria Geral do Estado do Pará e
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos
Brasil

008/2019

Termo de Cooperação Técnica tendo por objeto estabelecer a cooperação
educacional, técnica e científica para compartilhamento de cursos,
informações, conhecimentos, metodologias e experiências, visando ao
desenvolvimento institucional por meio de ações conjuntas, de apoio
mútuo, bem como a realização de encontros técnicos para aprimoramento
de programas de formação e capacitação de servidores.

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Ministério Público do Estado do Pará

004/2019

Acordo de Cooperação Técnica e assistência mútua entre Auditoria Geral
do Estado do Pará - AGE/PA e o Ministério Público de Contas do Estado
do Pará.

Auditoria Geral do Estado do Pará e
Ministério Público de Contas do Estado do
Pará

001/2019

Termo de Cooperação Técnica, Educacional e Científica que entre si
celebram o Ministério Público de Contas do Estado do Pará e a Defensoria
Pública do Estado do Pará.

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Defensoria Pública do Estado do Pará

019/2018

Cessão recíproca de servidores pertencentes aos quadros permanentes dos
partícipes

Estado do Pará e Ministério Público de
Contas do Estado do Pará

008/2018

Cooperação técnica e o intercâmbio de informações entre os órgãos
convenentes visando à obtenção de maior eficiência e tempestividade na
adoção de providências necessárias relacionadas às atinentes ao controle
externo paraense.

Tribunal de Contas do Estado do Pará e
Ministério Público de Contas do Estado do
Pará

010/2019

O presente Termo tem por objeto a cooperação mútua entre os partícipes
para promoção da II Caminhada do Ministério Público Contra a Corrupção,
a ocorrer no dia 15 de dezembro de 2019, a partir das 7:30h, no Parque
Estadual do Utinga, em alusão ao Dia Internacional de Combate à
Corrupção e ao Dia Nacional do Ministério Público.

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Ministério Público do Estado do Pará e
Procuradoria da República no Estado do Pará

007/2019

O presente Acordo tem como objeto a cooperação técnica e o intercâmbio
de informações entre os órgãos partícipes visando à obtenção de maior
eficiência e tempestividade na adoção de providências necessárias
relacionadas às matérias atinentes ao controle externo paraense, em suas
respectivas áreas de atribuições e competências, notadamente no que se
refere ao cumprimento das políticas públicas voltadas ao atendimento das
necessidades sociais e meritórias, bem como de eventual responsabilização
de todos àqueles, sob sua jurisdição, que atuarem de forma contrária ao
ordenamento jurídico.

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Pará

001/2017

O presente termo tem por objeto a cooperação mútua entre os Partícipes
signatários no sentido do pleno e permanente exercício da competência
institucional de cada qual, valendo-se dos instrumentos constitucionais e
legais à sua disposição, o treinamento e preparação de servidores, para a
promoção do célere e eficaz ressarcimento aos cofres públicos estaduais de
recursos malversados, bem assim com a exemplar coibição da eventual
prática de ilícitos cíveis e/ou penais, no âmbito dos processos de
competência do TCE/PA

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Tribunal de Contas do Estado do Pará
e Ministério Público do Estado do Pará e
Procuradoria Geral do Estado do Pará e
Auditoria Geral do Estado do Pará e
Secretaria de Fazenda do Estado do Pará

023/2016

Disciplinar o acesso às bases de dados existentes referentes aos atos
constitutivos e alterações posteriores concernentes às empresas mercantis
registradas na Junta Comercial do Estado do Pará

Junta Comercial do Estado do Pará e
Ministério Público de Contas do Estado do
Pará
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Número

Breve descrição

Partícipes

003/2016

O presente Acordo tem como objeto viabilizar o intercâmbio dc
informações de interesse para a Fazenda Nacional, por meio eletrônico,
empregando soluções de integração de sistemas, referentes a pessoas físicas
e jurídicas, potenciais contribuintes de tributos federais, bem como
aperfeiçoar o gerenciamento da atividade fiscalizatória pelo MPC/PA e o
controle dos pagamentos na análise da prestação de contas efetuados pelos
órgãos do Estado do Pará às pessoas físicas e jurídicas com interesse de
investigação fiscal, diante de prováveis comportamentos de sonegação e
fraudes fiscais

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Superintendência Regional da Receita
Federal

012/2015

Este acordo tem por objeto estabelecer formas de Cooperação Técnica
mútua entre o MPC-PA e o TJ-PA, relativas às boas práticas de gestão
pública, especialmente nas áreas estratégicas de planejamento, tecnologia
da informação, gestão de pessoas, controle interno, dentre outras afetas à
gestão dos respectivos Órgãos, visando o desenvolvimento institucional
por meio de ações conjuntas, de apoio mútuo, bem como a realização de
encontros técnicos para aprimoramento de programas de formação e
capacitação de servidores e funcionários de ambas as instituições

Ministério Público de Contas do Estado do
Pará e Tribunal de Justiça do Estado do Pará
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TOTAL

INDICADOR 8: Quantidade de eventos organizados em parceria com instituição(ões) afim(ns).
2019

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

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)

2

Total de eventos organizados

2

O indicador em questão visa medir, complementarmente ao indicador anterior, as parcerias
institucionais firmadas pelo MPC-PA com órgãos afins. Neste ponto específico, a medição tem por
objetivo aferir a quantidade de eventos realizados/organizados em conjunto pelas instituições
parceiras. Os dois eventos realizados em 2019 foram a II Caminhada do Ministério Público Contra a
Corrupção e o 1º Encontro dos Servidores Públicos do Pará.
A II Caminhada do Ministério Público, realizada em parceria com os Ministérios Público
Federal (MPF), do Estado (MPE-PA), de Contas dos Municípios (MPCM-PA) e do Trabalho (MPT),
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teve por objetivo a aproximação com a sociedade e ressaltar a importância da realização de ações
preventivas e de combate à corrupção.3
O 1º Encontro dos Servidores Públicos do Pará, realizado em parceria com diversos órgãos
estaduais, teve o objetivo de estimular o engajamento entre os servidores das diversas instituições por
meio do compartilhamento de boas práticas administrativas e troca de experiências, além da realização
de palestras que versaram sobre temas como criatividade, inovação e valorização do servidor.4

3

Informações extraídas do Relatório de Gestão 2019, disponível no site do MPC-PA

4

Informações extraídas do Relatório de Gestão 2019, disponível no site do MPC-PA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 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.
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.

INDICADOR 9: Índice de execução do Plano Estratégico.
2019
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

15%

Número de indicadores que atingiram a meta

18

Número total de indicadores do PE

22

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

82%

O indicador visa medir o grau de aderência da instituição ao Plano Estratégico elaborado e
aprovado em 2018, mensurando, assim, a ação estratégica de “aprimoramento do processo de
planejamento e gestão estratégica”. Para efeito de medição desse indicador, foram considerados como
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denominador (“Número total de indicadores do PE”) os indicadores para os quais foram previstas
metas no ano de 2019.

INDICADOR 10: Plano de Gestão elaborado.
2019
Plano de Gestão elaborado

Elaborar três Planos de Gestão
bienais, até 2024

Número de Planos de Gestão
elaborados

-

Número de Planos de Gestão
elaborados

1

A decisão de elaborar o primeiro Plano Estratégico do MPC-PA reforçou a necessidade de
formalização e divulgação do programa de trabalho de uma gestão administrativa, materializado no
Plano de Gestão bianual, coincidente com o mandato do Procurador-Geral de Contas.
Em razão de tais características, portanto, não foi exigida a medição desse indicador em 2019,
visto que, nesse ano estaria vigente o PG elaborado para o biênio 2018-2020. Em meados de 2017, o
Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA não existia, bem como não existia o instrumento formal do
Plano de Gestão. Ainda assim, após a conclusão da elaboração do Plano Estratégico e sua aprovação
no final de 2018, o PG 2018-2020 foi elaborado e encontra-se disponível para consulta no site do
MPC-PA. Dessa forma, optou-se pela contabilização simbólica do indicador em 2019.

INDICADOR 11: Quantidade de Planos (Estratégico, de Gestão e Plurianual) monitorados e
avaliados por meio de sistema informatizado.
2019
Quantidade de Planos
(Estratégico, de Gestão e
Plurianual) monitorados e
avaliados por meio de sistema
informatizado

Monitorar e avaliar, por meio de
sistema informatizado, todos os
Planos (Estratégico, de Gestão e
Plurianual), até 2024

Percentual de monitoramento
e avaliação dos Planos
(Estratégico, de Gestão e
Plurianual)

100% do PE

Percentual de monitoramento
e avaliação dos Planos
(Estratégico, de Gestão e
Plurianual)

50% do PE
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Em 2019, iniciou-se a utilização do SIMP, sistema web disponível na intranet do MPC-PA,
para gerenciamento dos instrumentos de planejamento do MPC-PA, com o cadastro dos indicadores
do PE. Entretanto, naquele ano, a ferramenta não foi utilizada de forma plena e satisfatória, tendo sido
realizada apenas a medição parcial dos indicadores via sistema. Tal fato deveu-se à curva natural de
aprendizado dos usuários do sistema por ter sido o primeiro ano de utilização do mesmo, o que não
contribuiu para uma aferição positiva dessa métrica.

INDICADOR 12: Percentual de procedimentos e processos internos de trabalho mapeados e
padronizados.
2019
Percentual de
procedimentos e
processos internos de
trabalho mapeados e
padronizados

Mapear, revisar,
aperfeiçoar e padronizar
100% dos procedimentos
e processos internos de
trabalho prioritários, até
2024

(Número de procedimento e processos
internos de trabalho padronizados / Número
total de procedimentos e processos internos
de trabalho previstos) x 100

15%

Número de procedimento e processos internos
de trabalho padronizado

11

Número total de procedimentos e processos
internos de trabalho previstos

83

(Número de procedimento e processos
internos de trabalho padronizados / Número
total de procedimentos e processos internos
de trabalho previstos) x 100

13%

O objetivo do indicador em questão é medir a quantidade de procedimentos/processos internos
de trabalho que foram mapeados e padronizados, a fim de permitir o aprimoramento das rotinas
internas, aumentando, dessa forma, a eficiência e diminuindo os custos de execução de cada um deles.
A Resolução nº. 20/2019 do Colégio de Procuradores do MPC-PA lista os
procedimentos/processos internos priorizados classificados por departamento/função/tema do órgão,
tendo sido o número total de processos da referida Resolução usado como denominador do indicador.
Os 11 processos mapeados em 2019 foram os seguintes:
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#

1

Processo conforme numeração da Resolução nº. 20/2019
50. Custeio e Prestação de Contas de participação em eventos (de Capacitação e de Representação Institucional) diárias

2

51. Solicitação de gozo de férias de Servidor

3

58. Solicitação de licença maternidade

4

59. Solicitação de licença paternidade

5

60. Solicitação de autorização para afastamento decorrente de casamento

6

61. Solicitação de autorização para afastamento decorrente de falecimento de pessoa da família

7

62. Solicitação de Auxílio-transporte

8

63. Solicitação de Auxílio-Saúde

9

64. Solicitação de Auxílio Natalidade

10

65. Solicitação de Auxílio-Doença

11

66. Solicitação de Auxílio-Funeral

INDICADOR 13: Atualização do organograma do MPC-PA.
2019
Atualização do
organograma do
MPC-PA

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

Percentual de implementação do
organograma atualizado

-

Número de atualizações realizadas no
organograma do MPC-PA

-

Número de atualizações previstas no
organograma do MPC-PA

-

Percentual de implementação do
organograma atualizado

-

Não foi prevista meta para esse indicador em 2019.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 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.
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).

INDICADOR 14: Quantidade de procedimentos apuratórios autuados.
2019
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

12

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

41

Os Procedimentos Apuratórios consistem em processos próprios do MPC-PA – Notícia de Fato
(NF) e Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) – devidamente autuados, registrados e publicizados
no âmbito da atuação finalística proativa ou provocada do MPC-PA, tendo por objetivo apurar fatos
com potencial lesivo aos direitos que o Órgão tem por competência resguardar e coletar subsídios
necessários à atuação desse Parquet de Contas junto ao sistema estadual de controle externo5.

5

Artigo 1º da Resolução nº 07/2017 do Colégio de Procuradores do MPC-PA
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Assim é que os requerimentos, representações e demais informações encaminhadas ao MPCPA por qualquer pessoa física ou jurídica são registradas e autuadas como Notícias de Fato,
processadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após o qual são necessariamente arquivadas,
convertidas em Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) ou utilizadas para embasar Representação
perante os órgãos competentes.
Os Procedimentos Apuratórios Preliminares (PAP’s), por sua vez, com prazo de processamento
mais alargado, propiciam o aprofundamento da investigação iniciada a partir de Notícia de Fato, bem
como a coleta de mais subsídios necessários à atuação do Parquet, conforme enunciado anteriormente.
Servem ainda como fonte de convencimento e preparação para o exercício das atribuições inerentes às
funções institucionais dos membros, podendo, ao final da apuração, ser arquivado ou fundamentar
Representação.
No ano de 2019 foram autuados 15 PAP’s (Procedimento Apuratório Preliminar) e 26 NF’s
(Notícia Fato), conforme Relatório da Corregedoria, também disponível no site do MPC-PA.

INDICADOR 15: Quantidade de programas temáticos do PPA monitorados.
2019
Quantidade de programas
temáticos do PPA
monitorados

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

Número de programas temáticos
do PPA monitorados

-

Número de programas temáticos
do PPA monitorados

-

Não houve meta prevista para o Indicador 15 devido ao ciclo de elaboração do PPA estadual
ter sua previsão de atualização para o período de 2020 a 2023.
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INDICADOR 16: Implementar Plano de Atuação.
2019
Implementar
Plano de Atuação

Implementar 100% do
Plano de Atuação, até
2024

Percentual de implementação do Plano de Atuação

Elaboração
do Plano de
Atuação

Número de ações realizadas no Plano de Atuação
Número de ações previstas no Plano de Atuação
Percentual de implementação do Plano de Atuação

Plano
elaborado

O Plano de Atuação desenvolvido em 2019 encontra-se relacionado com as ações estratégicas
proativas de controle externos no âmbito da atuação do Parquet de Contas. Foi feita a escolha de 6 dos
17 Programas presentes no PPA Estadual e utilizou-se como critério de escolha a materialidade
orçamentária. Ademais, também deixou aberta a possibilidade de anual indicação de ações por parte
da Procuradoria Geral conforme critérios de maior relevância perante o momento.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 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.
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.

INDICADOR 17: Índice de matérias positivas na mídia.
2019
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

10%

Quantidade de matérias positivas

31

Quantidade total de matérias veiculadas
no período

31

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

100%

O objetivo do indicador é aferir o índice de matérias positivas veiculadas na mídia sobre o
MPC-PA. A medição desse indicador baseou-se no Clipping, instrumento desenvolvido e atualizado
diariamente pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) do MPC-PA e que abarca matérias veiculadas
na imprensa nas quais o MPC-PA é citado. De um total de 31 matérias veiculadas em 2019, a totalidade
delas foi de matérias positivas.
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INDICADOR 18: Implementação da Política de Comunicação do MPC-PA.
2019
Implementação da Política
Implementar 100% da
de Comunicação do MPC- Política de Comunicação,
PA
até 2024

Percentual de implementação da Política
de Comunicação

Elaboração da
Política

Número de ações realizadas na Política de
Comunicação
Número de ações previstas na Política de
Comunicação
Percentual de implementação da Política
de Comunicação

Política
elaborada

A Política de Comunicação do MPC-PA, elaborada a partir de uma análise do cenário
institucional, considerando público interno e externo, contém as diretrizes e os procedimentos que
devem nortear o Órgão, a fim de aprimorar tanto a comunicação interna – voltada aos membros e
servidores -, quanto a externa – direcionada aos jurisdicionados do TCE-PA, parceiros institucionais e
sociedade em geral.

26

PERSPECTIVA: ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 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.
AÇÕES ESTRATÉGICAS:


Monitorar o percentual de repasse legal para o MPC-PA;



Criar grupo de articulação estratégica em matéria orçamentária/financeira;



Implementar Política de Segurança Institucional.

INDICADOR 19: Índice de implementação do investimento em bens, serviços, obras e
infraestrutura de TI previstos no PPA do MPC-PA.
2019
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

-

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

-

(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

-

Não foi prevista meta para esse indicador em 2019 devido à observação do prazo de vigência
do PPA, de 2020 a 2023.
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INDICADOR 20: Índice de investimento para modernização de infraestrutura do MPC-PA
2019

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

1%

Valor do orçamento do MPC-PA destinado à
modernização

319.742,23

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

34.367.995,30

1%

A contabilização desse indicador levou em consideração o gasto realizado em 2019
categorizado como Investimento no Relatório de Gestão 2019 e a despesa total realizada em 2019
extraída do mesmo Relatório.

INDICADOR 21: Implementar Política de Segurança Institucional.
2019
Implementar Política de
Segurança Institucional

Implementar 100% da
Política de Segurança
Institucional, até 2023

Percentual de implementação da
Política de Segurança Institucional

Elaboração da
Política

Número de ações realizadas na
Política de Segurança Institucional
Número de ações previstas na
Política de Segurança Institucional
Percentual de implementação da
Política de Segurança Institucional

Política
elaborada

O ano de 2019 requereu a elaboração da Política de Segurança Institucional, documento que
contém as diretrizes que regerão a Segurança Institucional do MPC-PA.
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PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: 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.
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.

INDICADOR 22: Índice de alocação de pessoas com base na gestão por competências.
2019
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

-

Pessoas alocadas com base nos
critérios de gestão por competências

-

Total de servidores

-

(Pessoas alocadas com base na gestão
por competências / Total de
servidores) x 100

-
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A escolha da gestão de pessoas por competências é uma tendência moderna da gestão de
pessoas. Para implementação da mesma, é necessário um estudo fundamentado e especializado. Dessa
forma, optou-se por iniciar o estudo e discussão desse tema no ano de 2020.

INDICADOR 23: Índice de execução do Plano de Capacitação de membros e servidores.
2019
Índice de execução do
Plano de Capacitação de
membros e servidores

Executar 95% das ações
Percentual executado das ações do Plano Elaboração do
do Plano de Capacitação,
de Capacitação de membros e servidores
Plano
até 2024
Ações executadas
Total de ações do Plano de Capacitação
(Ações executadas / total de ações do
Plano de Capacitação) x 100

Plano
elaborado

Com vistas ao contínuo desenvolvimento de ações de qualificação de membros e servidores
para o exercício de suas funções institucionais, o Plano de Capacitação foi elaborado abarcando
também as diretrizes da capacitação a serem implementadas pelo CEAF (Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional), órgão auxiliar destinado a promover cursos, seminários, congressos,
simpósios, pesquisas, atividades, estudos, publicações e congêneres com o fim último de melhorar o
desempenho do MPC-PA6. O objetivo do indicador é medir a implementação das ações de capacitação
até 2024, seguindo os eixos temáticos de desenvolvimento desenhados no documento.

6

Artigo 1º da Resolução nº 03/2017 do Colégio de Procuradores do MPC-PA
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INDICADOR 24: Índice de normativos de gestão de pessoas avaliados.
2019
Índice de normativos
de gestão de pessoas
avaliados

Avaliar, a cada dois anos,
(Número de normativos avaliados/ Número
100% dos normativos afetos
de normativos existentes) x 100
à gestão de pessoas

-

Número de normativos avaliados

-

Número de normativos existentes

-

(Número de cargos efetivos providos/
número total de cargos efetivos existentes
em dezembro de 2018) x 100

-

Não foi prevista meta para esse indicador em 2019.

INDICADOR 25: Índice de provimento dos cargos efetivos.
2018
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

2019

60%

Número de cargos efetivos providos

30

30

Número total de cargos efetivos existentes
em dez/2018

61

61

(Número de cargos efetivos providos/
número total de cargos efetivos existentes
em dezembro de 2018) x 100

49%

49%

O objetivo do indicador é medir a ação estratégica de “prover os cargos efetivos do quadro de
pessoal do MPC-PA”. Aqui, faz-se necessário evidenciar o ano de 2018 para o entendimento da
métrica desse indicador. Em outubro de 2018, haviam 30 cargos efetivos (dentre membros e
servidores) providos, ficando o percentual de ocupação de cargos efetivos em 49%.
A previsão era o provimento de, no mínimo, 7 cargos no ano de 2019 para atingimento do
percentual de 60% idealizado, o que não aconteceu devido a intercorrências no processo do Concurso
Público de Servidores, que teve sua homologação publicada em 13/11/2019 (todos os cargos, exceto
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o cargo Analista Ministerial – Especialidade Controle Externo) e em 04/12/2019 (para o cargo de
Analista Ministerial – Especialidade Controle Externo). Somada à intercorrência, houve a mudança de
gestão na Procuradoria Geral do MPC-PA de 2019 para 2020, o que impossibilitou a nomeação e o
provimento de cargos na época da finalização dos concursos, no ano de 2019. O Concurso Público de
Membros, por sua vez, teve sua homologação publicada no dia 15/01/2020, restando a nomeação e a
posse da candidata aprovada para o ano de 2020. Na medição do indicador no ano de 2020, os
provimentos decorrentes da realização desses concursos serão contabilizados.

INDICADOR 26: Implementar projeto de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho.
2019
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

Elaboração
do Projeto

Número de ações/processos
previstos no PG 2020-2022
Número de ações/processos
previstos na Política
Percentual de implementação do
projeto de Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida no Trabalho

Projeto
elaborado

O projeto de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, cujo principal objetivo é
buscar meios para a melhoria da saúde e do bem-estar (físico e mental) dos membros e servidores do
MPC-PA, foi elaborado contendo ações relacionadas ao tema. O projeto consiste, dentre outras ações,
na divulgação de informações relevantes sobre o tema para os membros e servidores, a busca por
possíveis convênios com empresas do ramo de desportos para estimular a prática da atividade física,
bem como na execução de iniciativas que visem a diminuição do estresse e controle da ansiedade
(como a promoção de eventos culturais e o estímulo à meditação, por exemplo).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: 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.
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.

INDICADOR 27: Índice de modernização do parque tecnológico.
2019
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

40%

Total de ativos de TI modernizados

517

Total de ativos de TI

599

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

86%

A métrica usada nesse indicador considerou o parque de ativo de TI, incluindo softwares, e o
percentual a ser calculado consiste em verificar o nível de atualização desses ativos.

Descrição

Quantidade de ativos

Qtde de ativos atualizada
em 2019 considerando a
compra feita em 2019

Compra
2019

Servidores

2

2

0

Computadores

75

50

20
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Descrição

Quantidade de ativos

Qtde de ativos atualizada
em 2019 considerando a
compra feita em 2019

Compra
2019

Monitores

80

50

0

Notebooks

15

8

0

Switch's gerenciáveis

3

3

0

Switch's não-gerenciáveis

17

12

12

Impressoras

3

2

2

No-breaks

64

64

15

Roteadores

4

4

0

Racks

2

0

0

Projetores

2

1

0

Tela de projeção

1

1

0

Televisores

1

1

1

Kit de Microfones

2

2

0

Webcams

4

4

0

Tripés para câmeras de vídeo

4

4

0

Mesas de som

2

1

0

Placas de captura de vídeo

1

1

0

HD USB externos

10

0

0

Apresentador multimídia

1

1

0

Aparelhos de telefone

45

45

0

Licenças do Windows Server

18

18

0

Licenças CAL

80

80

0

MS Office (OEM)

75

75

0

MS Office

8

8

0

TOTAL

599

517

86%

INDICADOR 28: Índice de disponibilização de soluções de TI.
2019
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

Levantamento
das soluções

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

100%
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Em 2019 foi realizado o levantamento das soluções de TI a serem desenvolvidas e
disponibilizadas com visão plurianual.

Solução
1.

Sistema de Ouvidoria.

Previsão de
entrega
2019

2.
Sistema em plataforma Web de Cadastro e Monitoramento do
Planejamento Estratégico e Planejamento de Gestão, objetivando registro e
monitoramento eficiente das ações planejadas.

2019

3.
Atualização do framework (abstração de códigos comuns entre vários
projetos de software) e sistema de segurança da Intranet e da Internet do MPCPA.

2019

4.
Sistema em plataforma Web de Processo Eletrônico, objetivando uma
maior sustentabilidade de recursos, maior economia, controle e agilidade dos
fluxos de processos internos.

2020

5.
Sistema em plataforma Web de Cruzamento de informações de Vários
Sistemas de Consultas Disponíveis para Potencializar Análise Processual.

2021

6.

2021

Sistema para análise e elaboração de processos simples.

7.
Sistema em plataforma Web de Gestão de Pessoas, incluindo
funcionalidades como banco de horas, acesso em nuvem, geração e transmissão
de eventos do e-social, folha de pagamento integrada, etc.

2021

8.
Sistema em plataforma Web de Controle de Processos Finalísticos
oriundos do TCE e originados no MPC, com maior parametrização visando
atender as necessidades atuais.

2022

9.
Sistema em plataforma Web de Gestão de Patrimônio Permanente e de
Consumo, visando atender as Novas Normas de Contabilidade Pública, incluindo
gerencia de estoque, etc.

2023

10.
Sistema em plataforma Web de Controle de Gestão, o qual tem como
objetivo aumentar o controle de produção, contratos, atas de registros de preços,
gastos, etc., através da integração dos dados dos sistemas de funcionamento
interno.

2024
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INDICADOR 29: Índice de implementação da Política de Segurança da Informação.
2019
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

Elaboração
da Política

Número de ações realizadas na Política de
Segurança da Informação
Número de ações previstas na Política de
Segurança da Informação
Percentual de implementação da Política de
Segurança Institucional

100%

A Política de Segurança da Informação foi elaborada adequadamente. Para medição de sua
posterior implementação, faz-se necessário a elaboração de um Plano de Ação usando a metodologia
5W2H.

INDICADOR 30: Índice de aderência às melhores práticas de governança de TI.
2019
Índice de
aderência às
melhores práticas
de governança de
TI

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

Percentual de atendimento dos
requisitos do nível intermediário
de governança de TI

5%

Total de requisitos atendidos
Total de requisitos do nível
intermediário de governança de
TI
Percentual de atendimento dos
requisitos do nível intermediário
de governança de TI

0%

Segundo levantamento realizado antes da retirada das informações do site do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), do Governo Federal, o nível intermediário
consistia de requisitos dispostos nas seguintes categorias:
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KIT INTERMEDIÁRIO
Catálogo de Sistemas Informatizados
Contratação de Bens e Serviços de TIC
Gestão de Ativos de TIC
Gestão de Riscos de Segurança da Informação
Gestão de Riscos de TIC
Modelagem de Processos de Negócios
Processo de Desenvolvimento de Software
Processo de Gerenciamento de Incidentes e Problemas
Processo de Gerenciamento de Mudanças
Gestão de Contratos de TIC

Esse referencial do MPOG foi retirado do ar e não se encontra mais vigente, o que exige a
migração para um novo referencial de governança de TI, a ser definido na revisão do Plano Estratégico
prevista para 2021.
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