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INTRODUÇÃO

O presente relatório compila as principais atividades realizadas no Ministério
Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA) no exercício de 2020.
Importante ressaltar que aquele foi o primeiro ano de um novo Plano Plurianual
(PPA), com vigência de 2020 a 2023 e que possui novos objetivos, ações e
compromissos do MPC-PA, alinhados ao Plano Estratégico do órgão, visando à
melhoria contínua e à ampliação da prestação de serviços à sociedade, notadamente
no que se refere à fiscalização do cumprimento da Constituição e das leis quanto aos
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais de
competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).
Assim, apresenta-se a seguir a análise do programa “Defesa da Ordem Jurídica
no Sistema de Controle Externo” fixado para o Parquet de Contas nas Leis
Orçamentárias (PPA, LDO e LOA), detalhando-se, em sequência, a partir dos relatórios
setoriais produzidos pelas várias unidades administrativas, as diversas atividades
realizadas em cada setor para o atingimento das metas propostas para o período.
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2 PROGRAMA “Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle
Externo”

O programa temático “Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle
Externo” engloba todas as ações necessárias à consecução das competências do
Ministério Público de Contas do Estado do Pará, conforme disposto nos arts. 1º e 11
da Lei Complementar Estadual nº 09, de 27 de janeiro de 1992 (Lei Orgânica do MPCPA), atualizada pela Lei Complementar Estadual nº 106, de 21 de julho de 2016.
As ações planejadas para o período referem-se tanto à viabilização da
infraestrutura e dos recursos necessários à operacionalização das atividades
finalísticas, quanto à valorização e capacitação dos recursos humanos (membros e
servidores) disponíveis, até a atuação preventiva e pedagógica com atividades voltadas
diretamente à sociedade.
A avaliação das ações que compõem o programa leva à conclusão de que o
resultado foi positivo, com o atendimento das principais metas de forma eficiente e com
economia de recurso, apesar da atipicidade do ano de 2020 decorrente da pandemia
da COVID-19 que, desde março de 2020, ocasionou interrupção e/ou limitação de
serviços, suspensão de reuniões e encontros, além de ter direcionado os esforços do
poder público (e também do MPC-PA) e da iniciativa privada na prevenção e combate
à grave e inédita situação de saúde enfrentada.
Assim, os resultados de maior destaque foram:


Análise e emissão de parecer em 2.996 (dois mil, novecentos e noventa
e seis) processos oriundos do TCE-PA, incluindo processos novos e
retornos;



Encaminhamento (com todo o subsídio necessário) para cobrança, por
parte da PGE-PA, de um lote contendo 117 acórdãos com 110 débitos,
no valor histórico total de R$11.625.772,76 (onze milhões, seiscentos e
vinte e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e seis
centavos) e 185 multas, no valor histórico total de R$792.350,99
(setecentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e
nove centavos), restando ainda um saldo de 15 (quinze) títulos para
10

serem encaminhados à Procuradoria na próxima remessa em 2021, com
débito no valor histórico total de R$ 1.110.392,40 (um milhão, cento e dez
mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) e multas no
valor histórico total de R$ 20.539,20 (vinte mil, quinhentos e trinta e nove
reais e vinte centavos).


Nomeação do novo membro e dos 23 novos servidores oriundos do
Concurso Público realizado no ano de 2019, tendo sido a posse dos novos
servidores realizada de maneira virtual;



Antecipação, em função da pandemia, da implantação do processo
eletrônico no âmbito dos processos administrativos internos; e



Capacitação e valorização dos membros e servidores da casa para
cumprimento de seu múnus de forma mais célere e eficiente, com
realização de ambientação virtual para os novos servidores e
cumprimento do Plano de Capacitação na modalidade remota em função
da pandemia.

A seguir, apresenta-se detalhadamente a execução orçamentária, bem como os
resultados físicos e financeiros obtidos no ano de 2020 no âmbito do programa “Defesa
da Ordem Jurídica no Sistema de Controle Externo” fixado no PPA 2020-2023.

2.1 Execução Orçamentária
O Orçamento anual do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (UG
370101) para o exercício financeiro de 2020, fixou a Despesa em R$ 36.014.597,00
(trinta e seis milhões, quatorze mil, quinhentos e noventa e sete reais), que após as
alterações ocorridas durante o exercício, reduziu para R$ 35.607.855,90 (trinta e cinco
milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa
centavos), dos quais foi empenhado o valor de R$ 28.441.677,67 (vinte e oito milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), tendo apresentado, assim, uma Economia Orçamentária de R$
7.166.178,23 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e
vinte e três centavos), sem, entretanto, deixar de atender as necessidades do Órgão,
dentro dos ditames legais.
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A execução do MPC Fundo Financeiro/IGEPREV (UG 840227) fixou as
despesas em R$ 6.799.874,99 (seis milhões, setecentos e noventa e nove mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo a mesma
empenhada em sua totalidade, conforme se visualiza abaixo:
Tabela 1 – Execução Orçamentária

UG:370101

UG: 840227

TOTAL

36.014.597,00

-

36.014.597,00

(+) Suplementações

379.000,00

-

379.000,00

( – ) Cancelamento de Dotação

379.000,00

-

379.000,00

(406.741,10)

6.799.874,99

6.393.133,89

6.799.874,99

42.407.730,89

28.441.677,67

6.799.874,99

35.241.552,66

7.166.178,23

-

7.166.178,23

ORÇAMENTO INICIAL

(+) Movimento de Crédito

(=) Autorização Final 35.607.855,90
( – ) Valor Empenhado
(=) Crédito Orçamentário Disponível
(Economia Orçamentária)

2.2 Avaliação Física e Financeira das Ações do Programa
O programa “Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle Externo” é
formado por 04 objetivos, que, por sua vez, desdobram-se em 13 ações, além de 02
indicadores de resultado e 01 indicador de processo. A seguir os objetivos, as ações e
os indicadores serão descritos, analisados e avaliados quanto aos resultados
alcançados.
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PPA 2020 – 2023 MPC-PA
PROGRAMA TEMÁTICO
(do PPA Estadual):

Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle Externo

DIRETRIZ: Gestão Pública Presente

INDICADOR DE RESULTADO

REFERÊNCIA

UNIDADE
DE MEDIDA

UNIDADE DE

ÍNDICE

ANO

FONTE

%

-

12/2019

CAO

Dia

15

12/2018

MEDIDA 2023

Índice de Execução do Plano de Ação
para Estímulo e Promoção do Controle

75%

Social
Tempo Médio de Permanência dos
Processos em que o MPC atua como
Custos Legis

INDICADOR DE PROCESSO

Quantidade de Procedimentos Apuratórios
Autuados

Unidade

PROCESSUAL

REFERÊNCIA

UNIDADE
DE MEDIDA

SECRETARIA

15

UNIDADE DE

ÍNDICE

ANO

FONTE

8

12/2018

MPC-PA

MEDIDA 2023

12

OBJETIVO
Contribuir para a Prevenção e o Combate a Má Gestão e Corrupção
Estimular o Controle Social e a Participação da Sociedade nas Ações de Controle Externo
Implantar a Governança da Tecnologia da Informação (TI)
Modernizar a Governança de Pessoas

OBJETIVO: Contribuir para a Prevenção e o Combate a Má Gestão e Corrupção

OBJETIVO
Contribuir para a Prevenção e o Combate a Má Gestão e Corrupção

COMPROMISSO REGIONAL
Analisar em no máximo 15 dias, 80% dos processos recebidos no ano, até 2023
Autuar 48 Procedimentos Apuratórios até 2023
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AÇÃO

UNIDADE

ÓRGÃO

MEDIDA

EXECUTOR

Un

MPC-PA

Obra Realizada

Un

MPC-PA

Serviço Realizado

Prc

MPC-PA

PRODUTO

Implementação das Ações de Defesa da Ordem Jurídica
de Combate à Corrupção e à Má Gestão
Implementação de Ações de Infraestrutura Predial
Operacionalização das Ações Administrativas

Procedimento
Apuratório
Realizado

O objetivo de “Contribuir para a Prevenção e o Combate a Má Gestão e
Corrupção” é o objetivo mais diretamente relacionado às atribuições legais do MPCPA, cujas competências estão delineadas nos arts. 1º e 11 da Lei Complementar
Estadual nº 09, de 27 de janeiro de 1992 (Lei Orgânica do MPC-PA), atualizada pela
Lei Complementar Estadual nº 106, de 21 de julho de 2016, in verbis:
“Art. 1º - Ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará, compete
promover e fiscalizar o cumprimento e a guarda da Constituição e das
Leis, no que se referir à fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, da competência do Tribunal de Contas do
Estado.
(...)
Art. 11 - Ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará, compete:
I - promover a defesa da ordem jurídica, guardando a Constituição e as
Leis, fiscalizando sua execução, requerendo perante o Tribunal de
Contas do Estado as medidas e providências do interesse da Justiça, da
Administração e do Erário Público, bem como outras definidas em Lei ou
que decorram de suas funções;
II - fazer-se representar nas sessões do Tribunal de Contas do Estado e
dizer do direito, oralmente ou por escrito, sobre os assuntos sujeitos à
apreciação do Tribunal, sendo obrigatória a sua audiência nos atos de
admissão de pessoal, concessão inicial de aposentadoria, pensão,
reforma, prestação ou tomada de contas e
outros que a Lei indicar;
III - promover junto à Procuradoria Geral da Fazenda Estadual ou a
qualquer outro órgão indicado por Lei, o ressarcimento devido ao Erário
Público pelos débitos e multas fixados pelo Tribunal;
IV - interpor os recursos permitidos em Lei;
V - executar as competências previstas nesta Lei ou em outros diplomas
legais.”

Diversos são os instrumentos de atuação do MPC-PA para o atingimento desse
objetivo, quais sejam, dentre outros: a emissão de pareceres nos processos de contas
perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), a instauração de
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Procedimentos Apuratórios Preliminares (PAP’s) e de Notícias de Fato (NF’s) e o
constante acompanhamento dos atos de gestão estadual.
Faz-se importante ressaltar que, além dos processos do TCE-PA em que o MPCPA se manifesta como custos legis, pronunciando-se nos autos através de parecer, as
atividades do MPC-PA transbordam essa atuação.
Com efeito, nos processos que tramitam no TCE-PA, cabe audiência do MPCPA sempre que o Tribunal Pleno assim decidir e, obrigatoriamente, naqueles relativos
a admissões de pessoal (exceto para cargos de livre nomeação), aposentadorias,
reformas, pensões, prestações e tomadas de contas, denúncias, representações,
gestão fiscal, fiscalização de contratos, inspeções extraordinárias, auditorias especiais
e obrigações comuns dos órgãos jurisdicionados; além das contas do Governo do
Estado; prestações e tomadas de contas dos auxílios, contribuições ou subvenções
concedidas pelo Estado; recursos; pedidos de rescisão; e propostas de medida
cautelar, conforme disposto no art. 86 do Regimento Interno da Corte de Contas (Ato
nº. 63, de 17/12/2012, com alterações posteriores).
Contribuem também para o atingimento desse objetivo as ações que mantêm a
estrutura administrativa do MPC-PA, operacionalizando e suportando os recursos
humanos alocados nas atividades finalísticas citadas anteriormente.
A seguir, tem-se a avaliação individualizada de cada uma das ações que
compõem este objetivo.
2.2.1 AÇÃO 8754 – Implementação das Ações da Origem Jurídica de Combate à
Corrupção e à Má Gestão
FINANCEIRO (R$)
Dot.
Atualizada
OGE 2020

259.394,00

Executado

23.592,83

FÍSICO
%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

9,10%

Procedimento
Apuratório
Realizado /
Unidade

12

28

233%
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No exercício de 2020, ingressaram 2.996 processos no MPC-PA oriundos do
Tribunal de Contas do Estado, sendo que 2.678 novos e 318 em caráter de retorno,
conforme demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 2 - Processos conclusos por mês
PROCESSOS CONCLUSOS
Mês de Referência

Novos

Retornos

TOTAL

JANEIRO

190

31

221

FEVEREIRO

256

44

300

MARÇO

181

22

203

ABRIL

65

1

66

MAIO

68

0

68

JUNHO

143

3

146

JULHO

245

66

311

AGOSTO

383

57

440

SETEMBRO

266

19

285

OUTUBRO

342

34

376

NOVEMBRO

366

28

394

DEZEMBRO

173

13

186

TOTAL

2678

318

2996

Os processos novos representaram 89,30% do total dessa demanda, sendo que
a maior carga processual ocorreu nos meses de agosto, outubro e novembro, como
pode ser visualizado no gráfico a seguir.
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Processos conclusos por mês
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GRÁFICO 1 - Processos conclusos por mês

Dos processos em que é obrigatória a audiência do MPC-PA, bem como dos
encaminhados por decisão do Tribunal Pleno do TCE-PA, tem-se o quantitativo
distribuído por classe demonstrado abaixo.

CLASSE DE PROCESSO

Processos distribuídos por classe
ATO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO
ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
PREST CONTAS AUXÍLIOS, CONT OU SUBV CONC …
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
PREST DE CONTAS ADMIN E RESP PELA GESTÃO…
RECURSO
GESTÃO FISCAL
PEDIDO DE RESCISÃO
REPRESENTAÇÃO
DENUNCIA
INSPEÇÃO EXT. E AUDITORIA ESPECIAL
CONSULTA
TOMADA DE CONTAS DE EXERCÍCIO OU GESTÃO
DEMAIS PROCESSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO

1422
580
244
144
104
67
28
24
31
15
5
5
4
4
1

GRÁFICO 2 - Processos distribuídos por classe

Pelo gráfico apresentado e na tabela abaixo, verifica-se que, em 2020, assim
como em 2019, as classes Ato de Admissão de Pessoal e Ato de Aposentadoria,
Reforma e Pensão foram as espécies processuais que mais demandaram a atuação
17

ministerial, tendo correspondido a 74,76% do total dos processos distribuídos naquele
exercício.

Tabela 3 - Processos distribuídos por classe
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS POR CLASSE
Classe

Total por classe

ATO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO

1422

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL

580

PREST CONTAS AUXÍLIOS, CONT OU SUBV CONC PELO ESTADO

244

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

144

PREST DE CONTAS ADMIN E RESP PELA GESTÃO DE REC PÚBLICOS

104

RECURSO

67

REPRESENTAÇÃO

31

GESTÃO FISCAL

28

PEDIDO DE RESCISÃO

24

DENUNCIA

15

CONSULTA

5

INSPEÇÃO EXT. E AUDITORIA ESPECIAL

5

DEMAIS PROCESSOS

4

TOMADA DE CONTAS DE EXERCÍCIO OU GESTÃO

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO

1

TOTAL

2678

Na sequência, a tabela abaixo “Evolução da carga processual” apresenta o
comparativo do fluxo processual nos exercícios de 2018, 2019 e 2020.
Observa-se que houve significativo aumento dos processos analisados pelo
MPC-PA no período 2018 a 2019, em decorrência, principalmente, da Resolução nº
18.990/2018 do TCE-PA, em vigor desde 03/04/2018, que aprovou procedimentos de
análise simplificada e de extinção de processos de registro.
No entanto, houve um decréscimo da carga processual em 2020, o qual
provavelmente se deu em razão da diminuição dos processos enquadráveis na referida
resolução, retomando os padrões observados em anos anteriores. Dessa forma, ao
compararmos os números de 2020 e 2018, percebemos um aumento na carga
processual recebida pelo MPC-PA.
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Tabela 4 - Evolução da carga processual 2018 a 2020
EVOLUÇÃO DA CARGA PROCESSUAL
Exercício

Nº de processos

2018

2.595

2019

3.967

2020

2.996

Em relação ao tempo médio de análise dos processos, um dos compromissos
do Objetivo de Contribuir para a Prevenção e o Combate a Má Gestão e Corrupção é
atuar, em no máximo 15 dias, em 80% do total de processos recebidos. Conforme
apurado pela Secretaria Processual do órgão, esse compromisso foi mantido
satisfatoriamente, tendo sido de 13,61 dias o tempo médio de análise dos processos
por parte das Procuradorias do MPC-PA.
Os processos relativos às prestações e tomadas de contas especiais, em que
pese não constituírem as classes processuais de número mais representativo na
distribuição de feitos, possuem peso relevante nas atividades do controle externo por
envolverem a aplicação de recursos públicos de elevada monta. Com base nos
registros fornecidos pela Secretaria Processual, dentre os processos “novos”
movimentados pelo MPC-PA em 2020, identificou-se que 496 decorreram de
“processos de contas”, compreendidos, nesse universo, os relativos às:


“Prestações de contas de auxílios, contribuições e subvenções,
repassados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos jurídicos
congêneres”;



“Prestações de contas de administradores dos órgãos e das entidades da
administração pública do Estado, bem como dos fundos”;



“Tomadas de contas especiais” e



“Tomadas de contas de exercício ou gestão”.

De acordo com os elementos repassados pelas Procuradorias de Contas,
constata-se que, relativamente à tipologia processual em epígrafe, foram examinados
processos envolvendo um montante de recursos públicos na órbita de aproximados
16,9 bilhões de reais.
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Desse montante global fiscalizado, o MPC-PA exarou manifestações pela
imputação de débitos aos responsáveis nos casos em que identificou a prática de atos
de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de que tenham resultado dano ao
erário. Além dos valores requeridos a título de ressarcimento ao Estado, diversas
sanções administrativas e pecuniárias correlatas às condutas reputadas irregulares
também foram requeridas por este Parquet de Contas, sem prejuízo da adoção de
pedidos cautelares visando ao resultado útil do processo.
A atuação como custos legis nos processos oriundos do TCE-PA constitui-se em
apenas uma parte (a mais volumosa, sem dúvida) das atividades do MPC-PA, já que o
Parquet Especializado de Contas, adicionalmente, age de forma proativa, interpondo
recursos e pedidos de rescisão; propondo cautelares; apurando, mediante provocação
ou de ofício, fatos que possam constituir lesão aos interesses ou direitos cuja guarda
lhe incumbe; propondo representações e expedindo recomendações.
Os recursos e pedidos de rescisão, ainda no âmbito dos processos do TCE-PA,
visam, respectivamente, reformar, anular ou aclarar decisão colegiada ou monocrática
e desconstituir decisões do Tribunal Pleno transitadas em julgado.
As medidas cautelares – autônomas ou no escopo de processo da Corte de
Contas – têm por objetivo evitar a ocorrência de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
minimizar o risco de ineficácia da decisão de mérito; ou prevenir a inviabilização ou
impossibilidade de reparação do dano.
A tabela a seguir consolida as providências sancionatórias requeridas pelos
órgãos de execução nesse sentido:
Tabela 5 - Providências sancionatórias propostas pelo MPC/PA
PROVIDÊNCIAS SANCIONATÓRIAS PROPOSTAS
Nº de
Processos

Natureza
Multas

304

Pedidos Cautelares

2

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público

2

Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança

8

Fora do âmbito dos processos que tramitam na Corte de Contas, o Parquet
Especializado atua através de procedimentos próprios – Notícias de Fato (NF) e
Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) – devidamente autuados, registrados e
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publicizados, apurando fatos com potencial lesivo aos direitos que tem por competência
resguardar.
Assim é que os requerimentos, representações e demais informações
encaminhadas ao MPC-PA por qualquer pessoa física ou jurídica são registradas e
autuadas como Notícias de Fato (NF), que podem ser arquivadas, convertidas em
Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) ou utilizadas para embasar Representação
perante os órgãos competentes, conforme o art. 3º da Resolução 07/2017 do Colégio
de Procuradores do MPC-PA, ipsis litteris:
“Art. 3º - Os requerimentos, representações e demais informações
encaminhadas ao Ministério Público de Contas do Estado sobre fatos
que possam justificar a sua atuação serão registradas e autuadas
como Notícia de Fato, com subsequente distribuição e
encaminhamento ao órgão ministerial competente para apreciá-la, na
forma do art. 4º desta Resolução.”

O Procedimento Apuratório Preliminar (PAP), conforme o art. 1º da referida
Resolução, é o instrumento de “natureza facultativa, administrativa e unilateral a ser
instaurado para coletar subsídios necessários à atuação do Ministério Público de
Contas do Estado junto ao sistema de controle externo e que serve como fonte de
convencimento funcional e preparação para o exercício das atribuições inerentes às
funções institucionais que lhe foram outorgadas pelo ordenamento jurídico.”
Dessa forma, é pertinente a contabilização adicional das Notícias de Fato para
verificação do avanço físico da Ação 8754 porque na análise daquela, assim como na
análise dos Procedimentos Apuratórios Preliminares, são dispendidos considerável
esforço e horas de trabalho desse Parquet de Contas.
Portanto, no ano de 2020 foram autuados 10 PAP’s e 18 NF’s, totalizando 28
procedimentos apuratórios (gênero dos quais os PAP’s e as NF’ são espécies)
processados pelas Procuradorias de Contas.
Quando se observa o Compromisso Regional relativo à quantidade programada
de procedimentos apuratórios até 2023 (12 por ano), o ano de 2020 revela-se um
primeiro ano muito promissor para honrar esse compromisso assumido no médio prazo.
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Procedimento Apuratório Preliminar (PAP) e Notícia de
Fato (NF)

NF
64%

PAP
36%

GRÁFICO 3 - Percentual de procedimentos apuratórios

De seu turno, as Representações – geralmente, mas não necessariamente,
decorrentes da apuração de notícia de fato ou PAP – consistem em levar ao
conhecimento da autoridade competente – via de regra, o TCE-PA – ato do poder
público reputado ilegal, ilegítimo ou antieconômico, a fim de que seja processado e
julgado nos termos da lei.
Em relação às Representações, no exercício de 2020, o MPC-PA ingressou com
15 representações junto ao TCE-PA, um aumento de quase 90% em relação ao número
de 2019, tendo sido a grande maioria decorrente do concomitante acompanhamento
das contratações públicas emergenciais relacionadas ao combate à pandemia da
COVID-19.
Além das Representações em sentido formal, o MPC-PA, através dos titulares
das 4ª e 8ª Procuradorias de Contas, juntamente com outros representantes do controle
externo integrantes da Comissão instituída pelo Decreto Estadual nº 658/2020,
requereu a instauração, pelo TCE-PA, de inspeção extraordinária com o escopo de
verificar a ocorrência de possíveis irregularidades apontadas em relatório próprio,
especificamente quanto ao contrato de aquisição emergencial de 400 unidades de
respiradores pulmonares, no valor global de R$50.400.000,00 (cinquenta milhões e
quatrocentos mil reais), tendo a mesma sido autorizada pela Resolução TCE-PA nº
19.182/2020 e, dados os achados identificados, foi convertida em tomada de contas
especial, consoante Acórdão nº 61.106/2020 (Processo TCE-PA nº 2020/51061-8).
Foram expedidas, ainda, no exercício de 2020, 06 Recomendações, as quais
consistem em medidas de caráter preventivo e pedagógico, através das quais o Parquet
sugere correções ou aperfeiçoamentos para evitar a propositura de medidas punitivas.
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Merece ser dada também a devida importância para a Prestação de Contas
Anual do Governo do Estado, submetida à apreciação do TCE-PA para emissão de
parecer prévio, conforme estatuído pelo art. 116, I, da Constituição Estadual e
correspondentes dispositivos da Lei Complementar nº 081, de 26/4/2012 (Lei Orgânica
da Corte de Contas). Nos autos desse processo, a audiência do MPC-PA se faz
igualmente obrigatória e a competência de elaboração do parecer recai sobre o
Procurador-Geral de Contas.
Também faz parte do escopo dessa Ação (e da missão institucional do órgão) a
participação nas sessões plenárias do TCE-PA. Em 2020, o Ministério Público de
Contas participou de todas as sessões do TCE-PA, que foram 54 (cinquenta e quatro)
ordinárias e 1 extraordinária, conforme a tabela resumida a seguir:
Tabela 6 - Participação nas sessões plenárias do TCE/PA
PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TCE-PA
Tipo de Sessão

Nº de Sessões

Processo em pauta

ORDINÁRIA

54

1.857

EXTRAORDINÁRIA

1

1

55

1.858

TOTAL

Conforme o inciso III do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 09, de 27 de
janeiro de 1992 (Lei Orgânica do MPC-PA), atualizada pela Lei Complementar Estadual
nº 106, de 21 de julho de 2016, compete ao MPC-PA promover o ressarcimento dos
débitos e multas devidos ao Erário pelas decisões do Tribunal de Contas do Estado.
Em 2020, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2019 – MPC-TCEPGE-IEPTB, firmado em 05/11/2019 e aditado em 21/08/2020 pelo Ministério Público
de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Procuradoria Geral do
Estado e pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos Brasil – Seção Pará, cujo
objeto é a promoção da célere e eficaz recuperação dos créditos públicos vinculados à
atividade jurisdicional do TCE-PA por meio da remessa para protesto das decisões
prolatadas pela Corte de Contas (Acórdãos e Resoluções), o MPC-PA, em 22/09/2020,
remeteu à PGE-PA um lote contendo 117 acórdãos com 110 débitos, no valor histórico
total de R$11.625.772,76 (onze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e
setenta e dois reais e setenta e seis centavos), a serem recolhidos aos cofres estaduais;
e 185 multas, no valor histórico total de R$792.350,99 (setecentos e noventa e dois mil,
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trezentos e cinquenta mil reais e noventa e nove centavos), destinados ao fundo de
reaparelhamento do TCE-PA.
Ressalta-se que, nessa primeira remessa, encontra-se o passivo relativo a 2019
referente 71 acórdãos que tiveram envio sobrestado para serem remetidos utilizando
os procedimentos previstos no supracitado acordo, bem como os processos enviados
pela Corte de Contas de janeiro a setembro de 2020.
Ainda desse exercício, encontra-se um lote de 15 acórdãos para serem
encaminhados à PGE-PA, na próxima remessa em 2021, com débitos no valor histórico
total de R$ 1.110.392,40 (um milhão, cento e dez mil, trezentos e noventa e dois reais
e quarenta centavos) e multas no valor histórico total de R$ 20.539,20 (vinte mil,
quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos).
Ademais, por fim, a Ação 8754 também contempla outras iniciativas relacionadas
à atividade-fim do MPC-PA, quais sejam, por exemplo, a participação dos membros em
eventos relacionados à sua atuação finalística ou o deslocamento de membros e
servidores para a consecução de eventuais diligências in loco relacionadas à atividade
fim. E foram para essas últimas, mas não menos importantes, atividades que os
recursos financeiros dessa Ação foram programados.

Principais Resultados/Justificativa
Do ponto de vista financeiro, a execução desta Ação alcançou 9,10% do valor
programado. Esse resultado deveu-se ao cenário atípico promovido pela pandemia da
COVID-19, a qual impediu, a partir de março, o deslocamento dos membros e
servidores para reuniões, encontros e outras diligências relacionadas à atividade
finalística do órgão, atividades principais abarcadas na previsão orçamentária dessa
Ação. No entanto, duas viagens de membros foram realizadas no início de 2020 para
Brasília em missões institucionais, justificando o resultado financeiro obtido.
Não obstante, o cumprimento da parte física foi bem superior ao valor
programado. Tal fato ocorre porque o MPC-PA executa suas atividades finalísticas,
todas aquelas detalhadas anteriormente (atuação como custos legis, autuação de
procedimentos apuratórios – PAP’s e NF’s, participação nas sessões do TCE-PA,
interposição de recursos, medidas cautelares, requerimentos, pedidos de rescisão,
dentre outras), com o uso intensivo de recursos humanos que, por sua vez, estão
previstos na Ação 8747 – Administração de Recursos Humanos de Membros e
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Servidores, localizada em outro Objetivo do PPA (“Modernizar a Governança de
Pessoas), cuja execução pode ser observada abaixo.
Ação 8747 – Administração de Recursos Humanos de Membros e Servidores
FINANCEIRO (R$)
Dot.
Atualizada
OGE 2020
27.916.233,00

FÍSICO

Executado

%
Execução

25.309.874,82

90,66%

Produto /
Unidade de
Medida
Pessoa
atendida /
Unidade

Programação

Executado

%
Execução

74

84

113,51%

Dessa forma, a programação física prevista para apuração considerou apenas
uma das facetas da atuação finalística do MPC-PA: os procedimentos apuratórios para
os quais foram previstos recursos financeiros que certamente teriam sido realizados em
maior monta se a situação sanitária de 2020 tivesse permitido. A Ação 8747 suportou
diretamente a Ação 8754 na parcela mais significativa para a consecução da parte física
programada, a correspondente aos recursos humanos.
2.2.2 AÇÃO 8753 – Implementação de Ações de Infraestrutura Predial

FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

500.000,00

4.082,37

0,81%

Obra
Realizada /
Unidade

1,00

0,01

1%

A Ação 8753 – Implementação de Ações de Infraestrutura Predial é uma
inovação do PPA 2020-2023 do MPC-PA para suportar iniciativas estratégicas previstas
no Planejamento Estratégico 2019-2024, quais sejam a implementação da Política de
Segurança Institucional e seus desdobramentos.
A Política de Segurança Institucional prevê a melhoria das áreas e instalação da
sede do MPC-PA, localizada em Belém/PA com a realização de obras nos sistemas
físicos, eletrônicos, de combate a incêndio e de controle de acesso, dentre outros. Ao
se melhorar o ambiente físico de trabalho, com melhor distribuição dos postos de
trabalho e fornecimento de serviços de infraestrutura até então inexistentes no histórico
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prédio que guarda a sede do Parquet de Contas, é possível promover melhorias na
qualidade de vida no trabalho de servidores e membros, contribuindo, dessa maneira,
para o cumprimento das missões institucionais do órgão.

Principais Resultados/Justificativa
Devido à pandemia da COVID-19, não foi possível executar plenamente as
ações previstas para o ano de 2020 nessa Ação, tendo sido executadas apenas o início
das melhorias necessárias e apontadas no Relatório de Gestão 2019 com a execução
da impermeabilização das lajes e shafts, ficando programados para o ano de 2021 os
demais serviços, tais como: impermeabilização de telhado, pintura, substituição de
louças e metais sanitários, recomposição de forros, instalação de grades, dentre outros
serviços previstos no desdobramento da Política de Segurança Institucional do MPCPA. Adicionalmente, estão previstos para 2021 a elaboração de projetos para
modernização das instalações do edifício-sede, nos sistemas elétricos, de
telecomunicações, de segurança, de combate a incêndio, dentre outros.
2.2.3 AÇÃO 8515 – Operacionalização das Ações Administrativas

FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

893.258,90

444.490,71

49,76%

Serviço
Realizado /
Percentual

100%

30%

30%

A Ação 8515 – Operacionalização das Ações Administrativas tem como objetivo
prover o órgão de infraestrutura física, tecnológica, de material, logística e de segurança
adequadas para o desenvolvimento normal de suas atividades.
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Principais Resultados/Justificativa
Foram desenvolvidas ações que viabilizaram o funcionamento do órgão de forma
adequada e segura, gerando bens e serviços que direta ou indiretamente se destinam
à sociedade. A pandemia da COVID-19 fez com que o trabalho remoto (ou híbrido
mediante rodízio) fosse o regime preferencial adotado em quase a totalidade do ano de
2020 no MPC-PA.
A suspensão do expediente presencial por um período, bem como a diminuição
do fluxo de pessoas decorrente do rodízio de servidores, trouxe economia de algumas
despesas operacionais da sede, tais como energia elétrica, água e limpeza. A adoção
do sistema de processo eletrônico para os processos administrativos internos acarretou
em diminuição no consumo de material de expediente e impressões em papel, o que
justifica o percentual de execução aferido nessa Ação. Ainda assim, atividades de
manutenção e serviços foram realizados, bem como houve a aquisição de bens
relacionados à temática administrativa.
Dentre as atividades que se destacam nesta Ação, citam-se:


Manutenções Preventivas e Corretivas nos equipamentos no grupo gerador
de energia, nos veículos oficiais, nos sistemas de climatização e de combate
a incêndio, no elevador e na infraestrutura predial;



Limpeza e desinfecção dos reservatórios de água do prédio, com análise
bacteriológica e substituição dos elementos filtrantes do fornecimento de
água potável;



Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação;



Controle de pragas e vetores urbanos;



Sanitização regular das instalações em função da pandemia



Aquisição de material de expediente, insumos e de crachás e carteiras
funcionais para os novos servidores ingressos em 2020.
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OBJETIVO: Estimular o Controle Social e a Participação da Sociedade nas Ações
de Controle Externo

OBJETIVO
Estimular o Controle Social e a Participação da Sociedade nas Ações de Controle Externo

COMPROMISSO REGIONAL
Executar 75% do Plano de Ação para Estímulo e Promoção do Controle Social até 2023
Implementar 80% da Política de Comunicação até 2023
Implementar 80% das Ações de Publicidade Institucional até 2023

AÇÃO

PRODUTO

Implementação de Projetos para Estímulo e
Promoção do Controle Social
Implementação da Política de Comunicação
Implementação

das

Ações

de

Institucional

Projeto realizado
Política de Comunicação
Implementada

Publicidade Publicidade Institucional
Implementada

UNIDADE

ÓRGÃO

MEDIDA

EXECUTOR

Un

MPC-PA

Prc

MPC-PA

Prc

MPC-PA

Uma das etapas de elaboração do Plano Estratégico 2019-2024 do MPC-PA
consistiu na elaboração da missão e da visão do órgão, elementos fundamentais do
referencial estratégico. Conceitualmente, a missão institucional é a razão de ser da
instituição e a visão indica onde a organização pretende chegar no futuro.
O MPC-PA definiu como 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”. Como Visão, por sua vez, o MPC-PA quer “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”.
Nesse mote, o Objetivo de “Estimular o Controle Social e a Participação da
Sociedade nas Ações de Controle Externo” está alinhado com a Visão do MPC-PA,
mais especificamente na intenção de ser reconhecida pela sociedade paraense.
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O controle social é uma vertente importante do controle dos atos da
Administração Pública. O controle externo, como desenho institucional definido na
Carta Magna, tem suas naturais limitações em função da comparação entre o volume
de recursos, a variedade da atuação estatal e a capacidade das instituições de controle
observarem a totalidade dessa atuação. Dessa forma, o controle social é fundamental
para alargar a amostra controlada do universo da Administração Pública e ele pode ser
realizado por toda a sociedade e de variadas formas.
A fim de estimular e promover o controle social, o MPC-PA elaborou um plano
de ação dinâmico contendo iniciativas direcionadas a esse fim que serão suportadas
pelas Ações relacionadas com esse Objetivo.
Ademais, a Comunicação Institucional também está intimamente relacionada à
consecução desse Objetivo. Quando da elaboração do Plano Estratégico do MPC-PA,
foi constatada por meio de questionário veiculado no sítio eletrônico do órgão que
pouco mais de 40% dos entrevistadas afirmaram já terem ouvido falar do MPC-PA, mas
sem maiores conhecimentos de sua atuação, ou afirmaram não conhecer o órgão.
Diante desse cenário, duas Ações foram concebidas para o planejamento
orçamentário de iniciativas de comunicação. A primeira delas, de “Implementação da
Política de Comunicação”, consiste na estruturação das diretrizes e processos da
temática Comunicação, com a melhoria da infraestrutura para apoio a esses processos.
A segunda, de “Implementação das Ações de Publicidade Institucional”, como o próprio
nome já antecipa, abarca as iniciativas de publicidade institucional direcionadas para o
estímulo e a promoção do controle social.
Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise de cada Ação vinculada a esse
Objetivo.
2.2.4 AÇÃO 8755 – Implementação de Projetos para Estímulo e Promoção do
Controle Social

FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

260.000,00

0,00

0,00%

Projeto
Realizado /
Percentual

25%

25%

100%

29

A Ação 8755 – Implementação de Projetos para Estímulo e Promoção do
Controle Social, como enunciado anteriormente, é o core business do homônimo
Objetivo. Dentre os projetos (ou iniciativas) concebidas, destacam-se:


A realização de seminários, debates e encontros técnicos com a sociedade;



A participação em eventos, em conjunto com o TCE-PA, voltados à formação
cidadã nas escolas;



O incentivo à criação de aplicativos digitais informativos e/ou de fiscalização;



A interação junto as mídias sociais do MPC (Facebook e Instagram) com foco
em postagens informativas e de estímulo ao controle social.

Principais Resultados/Justificativa
A previsão orçamentária para essa Ação contemplava a realização dos eventos
com possível deslocamento de membros e servidores ou com despesas relativas à
organização e promoção de eventos presenciais. Com o cenário imposto pela
pandemia da COVID-19 em 2020, as viagens e a realização de eventos presenciais
ficaram limitadas – para não dizer inviabilizadas – o que justifica a ausência de
execução orçamentária. A realização da III Caminhada Contra a Corrupção, iniciativa
diretamente conectada com a desejada aproximação do Parquet de Contas com a
sociedade e que recebeu recursos do MPC-PA em 2019 – na sua segunda edição – é
um exemplo de evento programado que restou prejudicado devido à emergência
sanitária.
Por outro lado, a presença do MPC-PA ficou marcada nos eventos realizados
pela internet, sem custo, como, por exemplo, o IV Simpósio de Cidadania e Controle
Social, promovido pelo TCE-PA, que contou com a participação de um membro na
palestra “Responsabilidade Fiscal e o Controle Social”. O simpósio teve como objetivo
o fomento ao controle social e a construção da cidadania por meio da educação.
A interação do órgão nas redes sociais – atividade desenvolvida exclusivamente
por pessoal interno – também justificou o cumprimento da execução física programada
da Ação.
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2.2.5 AÇÃO 8756 – Implementação da Política de Comunicação

FINANCEIRO (R$)
Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

105.000,00

0,00

FÍSICO
%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

0,00%

Política de
Comunicação
Implementada /
Percentual

20%

30%

150%

A Política de Comunicação do MPC-PA, elaborada em 2019 a partir de uma
análise do cenário institucional, considerando público interno e externo e disponível
para consulta no sítio eletrônico do MPC-PA, contém as diretrizes e os procedimentos
que devem nortear o órgão, a fim de aprimorar tanto a comunicação interna – voltada
para membros e servidores –, quanto a externa – direcionada para a sociedade,
jurisdicionados do TCE-PA e parceiros institucionais.
Destacam-se entre as iniciativas estruturantes da Assessoria de Comunicação
do órgão (Ascom):


A elaboração de plano bianual de ações comunicação;



A criação, aprovação e divulgação de formulários para estabelecer e acordar
os fluxos de demanda do setor;



A criação, aprovação e divulgação da rotina de aprovação dos temas junto à
Procuradoria-Geral de Contas;



A elaboração da linha editorial das redes sociais do MPC-PA;



O mapeamento de indicadores para controle e avaliação do alcance do
conteúdo veiculado nas redes sociais e atualização da Política de
Comunicação para inclusão de fórmulas de cálculo, periodicidade de
apuração e formatos de apresentação desses indicadores;



O desenvolvimento e divulgação interna do Manual de Redação;



O desenvolvimento e divulgação interna do Manual de Identidade Visual;



O desenvolvimento e divulgação o Manual de Relacionamento com imprensa
e redes sociais;

31



A aquisição de equipamentos audiovisuais para o desenvolvimento interno
de vídeos institucionais;



A alteração da interface digital do sítio eletrônico do MPC-PA e da intranet.

As diretrizes de comunicação do MPC-PA incluem, ainda, o dever de garantir a
transparência das ações do órgão e elas devem favorecer que a sociedade identifique
e reconheça o compromisso com a verdade, a imparcialidade e a seriedade imprimidas
em toda a atuação do Parquet de Contas.
Na busca pela promoção e estímulo ao controle social, a Política de
Comunicação preconiza a criação de projetos e iniciativas para chamar a atenção da
sociedade em relação aos temas de controle externo e os trabalhos desenvolvidos, na
mesma linha do plano de ação construído na Ação 8755 - Implementação de Projetos
para Estímulo e Promoção do Controle Social.

Principais Resultados/Justificativa
A totalidade dos resultados obtidos na execução física foi alcançada sem o
dispêndio orçamentário. A elaboração de alguns produtos descritos na Política de
Comunicação (para os quais foi prevista a contratação de serviços de terceiros) foi
realizada a contento pela equipe da Assessoria de Comunicação – Ascom. Dos 10 itens
programados para serem realizados durante a vigência do PPA 2020-2023, 3 foram
realizados no ano de 2020, quais sejam: a elaboração do plano bianual de
comunicação, a criação dos formulários de fluxo de demandas e a criação e aprovação
das rotinas de aprovação de temas, todos foram cumpridos sem a necessidade de
dispêndio de recursos.
2.2.6 AÇÃO 8757 – Implementação das Ações de Publicidade Institucional

FINANCEIRO (R$)
Dot.
Atualizada
OGE 2020

150.000,00

Executado

0,00

FÍSICO
%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

0,00%

Publicidade
Institucional
Implementada /
Percentual

20%

100%

500%
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As ações de publicidade institucional consistem no desenvolvimento, aprovação
e veiculação do conteúdo previsto no plano bianual de ações de comunicação.
A Assessoria de Comunicação do órgão (Ascom/MPC-PA) – conforme Portaria
n° 065/2018/MPC/PA – é responsável pela elaboração de pautas, releases, notas,
notícias e a cobertura de eventos institucionais internos e externos – organizados pelo
MPC-PA ou que contaram com a sua participação.

Principais Resultados/Justificativa
No ano de 2020, todas as 129 ações de publicidade programadas, dentre os
produtos listados a seguir, foram executadas com pessoal interno, sem o uso dos
recursos orçamentários previstos, embasando, dessa forma, o percentual obtido na
apuração física da Ação.
Dentre os principais trabalhos desenvolvidos pela Ascom em 2020, destaca-se
a criação do Guia interno da Assessoria de Comunicação e dos formulários para
solicitação de pedidos – briefing publicitário e sugestão de pauta –, com o objetivo de
proporcionar uma comunicação sem ruídos, a execução de pedidos respeitando
prazos, o aprimoramento da usabilidade dos canais de comunicação interna e da
cultura organizacional sobre fluxos internos. Destacam-se também as atividades
desenvolvidas no referido ano:


Cobertura jornalística e fotográfica de eventos institucionais internos e
externos;



Checagem e apuração de fatos para edição do clipping digital MPC-PA;



Produção e redação de sugestão de pauta, release, nota, matéria e spot
para rádio;



Produção de roteiro para vídeos institucionais;



Produção e edição de vídeos institucionais;



Apoio estratégico na organização de eventos institucionais realizados
pelo órgão;



Elaboração de texto/card e de estratégias de divulgação para materiais
publicitários nas redes sociais do MPC-PA;
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Criação de peças e campanhas publicitárias para a comunicação interna
e externa;



Gerenciamento dos perfis @mpcpaoficial no Facebook e @mpcontaspa
no Instagram;



Assessoria de imprensa;



Manutenção e atualização anual do mailing de jornalistas;



Edição de comunicados e informativos para a comunicação interna.

O principal suporte para a divulgação de conteúdo jornalístico sobre o trabalho
e as ações institucionais do MPC-PA é o seu o site na internet – www.mpc.pa.gov.br.
No ano de 2020, foram publicadas 41 notícias na plataforma digital, conforme é
apresentado na tabela abaixo. O sistema de intranet também reportou informações e
notícias de interesse interno, com a veiculação de 11 matérias.
Tabela 7 - Quantidade de notícias veiculadas por mês
NOTÍCIAS VEICULADAS
Mês de Referência

Notícias

JANEIRO

1

FEVEREIRO

6

MARÇO

10

ABRIL

2

MAIO

3

JUNHO

4

JULHO

4

AGOSTO

2

SETEMBRO

2

OUTUBRO

1

NOVEMBRO

3

DEZEMBRO

3

TOTAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS NA PLATAFORMA DIGITAL

41

TOTAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS NA INTRANET

11

TOTAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS NAS PLATAFORMAS

52
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Em 2020, a realização de campanhas publicitárias foi um dos principais avanços
da Ascom, especialmente no que se refere à roteirização, produção e edição de vídeos.
Dentre os trabalhos, a produção do vídeo “#fiqueemcasa” - veiculado no dia 8 de abril,
com o propósito de colaborar com as ações do Estado para a conscientização da
população acerca da Covid-19. Outra produção foi sobre a Ouvidoria/MPC-PA,
apresentado no II Encontro dos Servidores Públicos do Pará e, ainda, o vídeo sobre a
importância da usabilidade dos meios digitais de comunicação interna do órgão (PAE,
Spark e Trello).
Além dos vídeos, a Ascom produziu campanhas publicitárias voltadas para
comunicação interna e externa com a criação de peças informativas, dentre elas,
cuidados preventivos com a Covid-19, combate às fake news, Campanha Nacional
Outubro Rosa e diversas artes em referência às notícias institucionais sobre o trabalho
do MPC-PA, todas publicadas no site e replicadas nas redes sociais oficiais do órgão.
Tabela 8 - Quantidade de produção de vídeo e peças publicitárias por mês
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E PEÇAS
PUBLICITÁRIAS NO ANO DE 2020
Mês de Referência

Peças Publicitárias

Vídeos

JANEIRO

2

FEVEREIRO

1

MARÇO

16

ABRIL

13

1

MAIO

5

1

JUNHO

3

JULHO

3

AGOSTO

2

SETEMBRO

7

OUTUBRO

9

1

NOVEMBRO

8

1

DEZEMBRO

7

TOTAL DE CONTEÚDO PRODUZIDO

73

4
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OBJETIVO: Implantar a Governança da Tecnologia da Informação (TI)
OBJETIVO
Implantar a Governança da Tecnologia da Informação (TI)

COMPROMISSO REGIONAL
Disponibilizar 80% das Soluções de TI Planejadas até 2023
Modernizar 85% do Parque Tecnológico, até 2023

AÇÃO

Implementação das Soluções de TI

Modernização da Infraestrutura de TI

PRODUTO
Solução
Apresentada
Unidade
Modernizada

UNIDADE

ÓRGÃO

MEDIDA

EXECUTOR

Prc

MPC-PA

Un

MPC-PA

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 “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. Nessa perspectiva está inserido o objetivo
“Implantar a Governança de TI”, cujo contexto é dotar o MPC-PA de meios e soluções
tecnológicas adequadas para atender às demandas internas e externas.
Cabe ao Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações DTIT realizar as atividades e soluções que envolvam recursos de computação visando
a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso de
informações geradas ou processada por este Parquet Especializado de Contas.
Com isso, o objetivo de “Implantar a Governança da Tecnologia da Informação
(TI)” foi concebido a partir de diagnóstico feito na elaboração do Plano Estratégico
2019-2024 do MPC-PA, quando foram identificadas, no ambiente interno, a
necessidade de destaque das iniciativas relacionadas à melhoria dos recursos de
36

informática do MPC-PA com atualização do parque tecnológico, o desenvolvimento de
sistemas que suportem as atividades administrativas e atividades-fim e implantação da
governança de TI.
Destacam-se as duas ações que foram contempladas no planejamento
orçamentário. A primeira “Implementação Soluções de TI” que diz respeito à
implantação, atualização e integração de sistemas de informação e/ou de processo
eletrônico. A segunda “Modernização da Infraestrutura de TI refere-se à atualização
rede, software e hardware, elementos fundamentais para o bom funcionamento do
órgão.

2.2.7 AÇÃO 8752 – Implementação das Soluções de TI

FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

1.485.795,00

78,888,31

5,31%

Solução
Apresentada /
Percentual

40%

23%

58%

A Ação de Implementação das Soluções de TI foi idealizada para abarcar a
programação dos recursos necessários para a implementação e melhoria nos sistemas
de informação do MPC-PA.
O setor público tem uma crescente necessidade de se adequar às novas formas
de trabalho e é imperativa a contínua busca por eficiência e celeridade em seus
processos. E esses dois aspectos da melhoria permanente de qualidade dos produtos
e serviços que devem ser entregues à sociedade perpassam necessariamente pelo
aumento e pelo incremento da qualidade dos softwares e sistemas utilizados.
Aumentar e aprimorar o uso dos recursos digitais contribuirá para essa busca
nos processos das áreas de apoio e também na área-fim do MPC-PA. Processos
repetitivos e cíclicos das áreas-meio e monitoramentos realizados pelas áreas-fim
podem ser automatizados, liberando os recursos humanos para análises mais nobres
e para o alcance da visão de futuro do Parquet de Contas estadual.
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As Soluções de TI foram previstas no planejamento setorial do DTIT para o
período de 2019-2024 e, por isso, alguns itens previstos para o ano de 2019 também
devem ser contabilizados para apuração da meta física (uma vez que ela é calculada
pelo acúmulo percentual das soluções implantadas em relação à base total para o
período citado acima). Com isso, dentre outras soluções que podem surgir ao longo da
execução do PPA vigente, as soluções de TI previstas são as seguintes:


Aquisição de softwares disponíveis no mercado;



Contratação de chaves de certificado digital usados como ferramentas de
apoio aos servidores e membros;



Desenvolvimento de sistema usado na Ouvidoria do MPC-PA1;



Implantação de sistema Web de Cadastro e Monitoramento do
Planejamento Estratégico e Planejamento de Gestão, objetivando registro
e monitoramento eficiente das ações planejadas1;



Atualização do framework (abstração de códigos comuns entre vários
projetos de software) e sistema de segurança da Intranet e da Internet do
MPC-PA1;



Migração para o fornecimento e gerenciamento da rede remota,
pavimentando o caminho para a possível implantação futura do
teletrabalho;



Implantação do processo administrativo eletrônico, observando a
implantação do Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PA, incluindo a
digitalização dos processos em papel;



Aprimoramento do DIPRO, sistema usado para tramitação interna dos
processos oriundos do TCE-PA;



Aprimoramento do sistema de Gestão de Pessoas;



Aprimoramento

do

sistema

usado

pelo

Centro

de

Estudos

e

Aperfeiçoamento Funcional (CEAF);


Desenvolvimento de sistema para Gestão de Patrimônio permanente e de
consumo, incluindo o gerenciamento de estoque;



1

Desenvolvimento de sistemas para a atividade finalística;

Previsto para 2019
38



Aperfeiçoamento da interface digital do MPC-PA (sítio eletrônico, intranet
e demais interfaces de apoio).

Principais Resultados/Justificativa
No exercício de 2020, houve uma dedicação muito grande da equipe, sem a
necessidade de contratação externa, no desenvolvimento do sistema DIPRO 4.0, já em
plataforma Web, que obteve 90% de conclusão no referido exercício. Este novo sistema
visa atender às novas regras de distribuição pretendidas e realizando-as por
procuradorias. Com o avanço do desenvolvimento de seus módulos, objetiva-se um
maior controle de informações processadas pelo MPC-PA, e o armazenamento de
manifestações das procuradorias para publicidade e futuras consultas, possibilitando
assim, o aumento de transparência e produtividade.
A implantação do processo administrativo eletrônico, prevista para o ano de
2020, acabou sendo antecipada em razão da pandemia da COVID-19, mas tendo sido
realizada de forma diversa à inicialmente programada. A solução atualmente adotada
– ainda que extremamente eficaz e segura – não foi adaptada às peculiaridades dos
processos internos do MPC-PA, conforme planejado, em razão de fatores alheios ao
MPC-PA que dificultaram a tramitação e contratação da solução junto à Empresa de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA, que deve
acontecer em 2021.
Foram realizadas também, com recursos próprios, modificações no site do órgão
na internet, no layout de algumas páginas e funcionalidades internas, bem como ajustes
relacionados à Lei de Acesso à Informação (acessibilidade e pesquisa rápida textual,
dentre outras).
Dessa forma, para contabilização da execução física dessa Ação, foram
consideradas duas das entregas previstas para 2019 (o sistema usado na Ouvidoria e
o sistema de monitoramento das ações planejadas – SIMP) e as contratações de novos
certificados digitais e-CNPJ e e-CPF. O desenvolvimento quase completo do DIPRO e
o aperfeiçoamento em algumas interfaces digitais realizados com recursos humanos
próprios, bem como o atraso na contratação da solução de processo eletrônico prevista
impactaram no atingimento da meta física e, consequentemente no baixo dispêndio
orçamentário programado para essa Ação.
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Outro fator que afetou o atingimento das metas foi a impossibilidade de
contratação da solução de Fábrica de Software anteriormente prevista. Com efeito, os
desafios trazidos pela pandemia da COVID-19 – com a migração quase que imediata
dos processos físicos para eletrônicos e a disponibilização de alternativas para
consecução do trabalho remoto – acabaram por envidar muitos esforços da equipe
interna, retardando os estudos e contratação da solução.

2.2.8 AÇÃO 8751 – Modernização da Infraestrutura de TI
FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

854.175,00

28.052,20

3,28%

Unidade
Modernizada /
Unidade

55%

68%

124%

A Ação Modernização da Infraestrutura de TI foi, assim como a Ação de
Implantação de Soluções de TI, uma necessidade identificada na elaboração do Plano
Estratégico 2019-2014 do MPC-PA, oriunda da análise do ambiente interno: a
atualização do parque tecnológico.
Dependente dos recursos de TI, em sentido amplo, a missão institucional do
MPC-PA só pode ser cumprida a contento com um parque tecnológico moderno e
eficiente. E esse parque, no MPC-PA é diversificado e composto por equipamentos que
vão desde computadores (desktops e notebooks) até switches, passando por nobreak’s e servidores.
A métrica usada para aferição considerou o parque de ativos e consiste na
verificação do nível percentual de atualização desses ativos.

Principais Resultados/Justificativa
Os resultados orçamentários obtidos nessa Ação no exercício de 2020
correspondem à aquisição de 30 monitores de 25 polegadas, do tipo Ultrawide, através
da Ata de Registro de Preços nº 03/2020/MPC/PA, oriunda do Pregão Eletrônico n°
03/2020-SRP/MPC/PA. Com isso, foi possível a renovação de monitores antigos e
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atender ao aumento de usuários devido à admissão de novos servidores efetivos
provenientes de concurso público.
Entretanto, outras aquisições previstas foram afetadas por motivos variados. A
renovação dos notebooks foi prejudicada por penalidade de impedimento de licitar e
contratar com o poder público, aplicada por outro órgão à empresa detentora da Ata de
Registro de Preços nº. 04/2020/MPC/PA. Um novo procedimento licitatório foi iniciado
para conclusão em 2021. A aquisição de nobreaks e switches foi parcialmente
impactada por fracasso em alguns itens. Foi realizado processo licitatório objetivando
a renovação de 50 nobreaks de 1200 VA, 08 nobreaks de 3 kVA, 30 computadores, 01
switch gerenciável e 05 roteadores wi-fi através do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2020.
Neste processo, foram fracassados os itens referentes aos nobreaks de 1200 VA e ao
switch gerenciável. Foram solicitados os nobreaks de 3 kVA, os computadores e os
roteadores wi-fi. Os nobreaks de 3 kVA não foram entregues, ocorrendo
descumprimento contratual. Os computadores foram solicitados no final do exercício de
2020, tendo sido entregues no exercício de 2021. Por fim, os roteadores wi-fi foram
entregues no exercício de 2020 e foram contabilizados no índice de atualização do
parque de ativos.
O índice de modernização do parque de ativos de TI consiste na medição de
qual o percentual dos ativos em uso que estão atualizados conforme critérios de idade.
Tabela 9 - Quantidade de ativos de TI atualizados
ÍNDICE DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ATIVOS DE TI MPC-PA
Descrição

Quantidade em uso

Quantidade de ativos
atualizados em uso no ano
de 2020

Servidores

4

2

Computadores

81

50

Monitores

85

50

Notebooks

8

0

Switches gerenciáveis

3

3

Switches não gerenciáveis

19

17

Impressoras

3

2

No-breaks

47

45

Estabilizadores

13

0

Roteadores

5

5

Racks

2

2

Projetores

2

1
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Tela de projeção

1

1

Televisores

2

1

Kit de Microfones

2

2

Webcams

4

4

Tripés para câmeras de vídeo

4

4

Mesas de som

2

0

Placas de captura de vídeo

1

1

HD USB externos

10

0

Apresentador multimídia

1

1

Aparelhos de telefone

45

45

Câmera fotográfica

1

0

345

236

TOTAL

68,41%

OBJETIVO: Modernizar a Governança de Pessoas

OBJETIVO
Modernizar a Governança de Pessoas

COMPROMISSO REGIONAL
Executar 90% das Ações do Plano de Capacitação até 2023
Implementar 80% do Projeto de Promoção da Qualidade na Vida do Trabalho até 2023

AÇÃO

PRODUTO

Administração de Recursos Humanos de Membros e

Pessoa

Servidores do MPC-PA

Atendida

Assistência Médica e Odontológica do MPC-PA

Capacitação de Membros e Servidores do MPC-PA

Concessão de Auxílio Alimentação

Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho do MPC-PA

Pessoa
Beneficiada
Pessoa
Capacitada
Pessoa
Beneficiada
Pessoa
Beneficiada

UNIDADE

ÓRGÃO

MEDIDA

EXECUTOR

Un

MPC-PA

Un

MPC-PA

Un

MPC-PA

Un

MPC-PA

Un

MPC-PA
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O objetivo de “Modernizar a Governança de Pessoas” foi um objetivo concebido
a partir de diagnóstico feito na elaboração do Plano Estratégico 2019-2024 do MPCPA, quando foi identificada, no ambiente interno, a necessidade de destaque das
iniciativas relacionadas à gestão de pessoas, incluindo a valorização do corpo funcional
(desdobrada nas Ações de Assistência Médica e Odontológica, Concessão de Auxílio
Alimentação e Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho), a implantação do modelo
de gestão de pessoas por competência e o aperfeiçoamento do desenvolvimento dos
servidores e membros com capacitação e treinamento (desdobrada na Ação de
Capacitação de Membros e Servidores).
A busca desse objetivo proporcionará ao Parquet de Contas o contínuo
aprimoramento de suas atividades institucionais uma vez que, o órgão recebe,
processa e entrega como produto, em sentido amplo, informações de natureza
intangível. E os recursos precípuos utilizados para o atingimento das missões
institucionais são, inevitavelmente, nesse caso, recursos humanos. Esse fenômeno
pode ser observado na própria distribuição dos recursos orçamentários nas Ações
vinculadas a esse Objetivo, conforme tabela abaixo.
Tabela 10 - Distribuição orçamentária das ações vinculadas ao objetivo de modernizar a governança de pessoas
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES VINCULADAS AO OBJETIVO DE
MODERNIZAR A GOVERNANÇA DE PESSOAS
Ação

Dot. Atualizada
OGE 2020 (R$)

8747 - Administração de Recursos Humanos
de Membros e Servidores do MPC-PA

27.816.233,00

8749 - Assistência Médica e Odontológica do
MPC-PA

1.276.800,00

8748 - Capacitação de Membros e Servidores
do MPC-PA

155.000,00

6004 - Concessão de Auxílio Alimentação

1.687.200,00

8750 - Promoção da Qualidade de Vida no
Trabalho do MPC-PA

65.000,00

% em relação ao
Orç. Total do MPCPA em 2020

TOTAL DO OBJETIVO “MODERNIZAR A
GOVERNANÇA DE PESSOAS”

31.000.233,00

86,08%

TOTAL DO ORÇAMENTO PREVISTO PARA
O MPC-PA NO ANO DE 2020

36.014.597,00

100,00%

43

Por conseguinte, é possível perceber a importância do atingimento desse
Objetivo e a importância das Ações que o compõem e para as quais foram destinados
os recursos orçamentários necessários para a consecução das iniciativas pensadas no
âmbito de cada uma daquelas. Na sequência cada Ação é analisada de forma
individualizada.
2.2.9 AÇÃO 8747 – Administração de Recursos Humanos de Membros e Servidores
do MPC-PA
FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

27.916.233,00

25.309.874,82

90,66%

Pessoa
Atendida /
Unidade

74

84

114%

A ação 8747 – Administração de Recursos Humanos de Membros e Servidores
do MPC-PA abarca o planejamento e a execução dos recursos relativos ao maior
dispêndio do órgão e correspondente ao capital intelectual usado em todas as
atividades ministeriais, seja nas áreas-fins ou nas áreas de apoio.
Além dos servidores e membros, o MPC-PA possui um Programa de Estágio,
que se destina ao estágio não obrigatório, de caráter pedagógico e supervisionado, de
alunos dos três últimos anos ou semestres equivalentes do curso de Direito, de
Administração, de Contabilidade, Comunicação Social, Tecnologia da Informação
(Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação ou
Análise e Desenvolvimento de Sistemas) e de outras áreas afins às funções ministeriais
e necessárias à boa gestão do órgão. Os estagiários não foram previstos na apuração
da meta física dessa Ação.
Por fim, conforme mencionado na descrição do objetivo e na Ação 8754, a Ação
8747 suporta diretamente quase todas as demais Ações do PPA 2020-2023. Devido
à inviabilidade de apuração do custo de recursos humanos, caso estes tivessem sido
distribuídos nas Ações (finalísticas e de apoio) e devido à dinâmica atuação dos
servidores e membros nas diversas atividades, restou mais adequado, na elaboração
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desse PPA 2020-2023, o controle dos gastos com pessoal (referentes à
remuneração/subsídio) em uma única Ação.

Principais Resultados/Justificativa
A execução orçamentária da presente Ação foi inferior à sua dotação
disponibilizada, embora a execução física tenha sido maior do que a programada.
Com efeito, no ano de 2020, em razão da homologação dos concursos públicos
realizados para o cargo de Procurador de Contas e de servidores, foram nomeados e
empossados 01 membro e 23 servidores efetivos, número este muito além da previsão
para o período (que era de 09 servidores e 01 membro, totalizando as 74 pessoas
atendidas programadas na meta física), de forma que o exercício encerrou-se com o
quadro de membros totalmente provido (08 cargos ocupados) e o quadro de servidores
passou a contar com mais de 86% dos seus cargos efetivos preenchidos (46 cargos).
Em outros termos, a posse de 01 membro e mais 23 novos servidores efetivos
resultou no preenchimento de aproximadamente 77% dos 30 cargos efetivos que
estavam vagos, sendo que, com a admissão desses novos servidores, foram providos
cargos de Analista Ministerial (especialidades: Administração, Ciências Contábeis,
Comunicação Social, Controle Externo e Tecnologia da Informação) e de Assistente
Ministerial (Controle Externo e Informática).
Cumpre ainda destacar a saída de servidores que ocupavam unicamente cargos
de provimento em comissão, de modo que o balanço entre entradas e saídas, resultou
nas 84 pessoas atendidas pela referida Ação nesse período.
Por outro lado, o aparente descasamento entre as execuções física e financeira
se justifica pelo fato de uma parcela dos servidores efetivos ingressos passarem a
ocupar ocuparem cargos em comissão, que anteriormente não eram providos por
servidores das carreiras. Essa mudança trouxe economia financeira – já que uma
mesma pessoa ocupa dois cargos (um efetivo e outro em comissão) – e fez com que o
quantitativo de pessoal efetivo do órgão ocupando cargos em comissão saltasse de 03
(cerca de 10%) para 10 (mais de 32%), diante de um total de 31 cargos em comissão.
Assim, conclui-se que a economia financeira ora experimentada na Ação é
consequência direta de uma opção discricionária da gestão de prover um maior
número de cargos em comissão com servidores efetivos. No entanto, não se pode
olvidar que, em caso de necessidade, o MPC-PA possui margem para aumentar seu
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quantitativo de pessoal provendo os cargos em comissão com pessoas diversas às
integrantes do seu quadro de efetivos, o que – invariavelmente – terá como
consequência direta e inevitável o aumento no dispêndio financeiro desta Ação.
2.2.10 AÇÃO 8749 – Assistência Médica e Odontológica MPC-PA
FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

1.276.800,00

798.884,91

62,57%

Pessoa
Beneficiada /
Unidade

74

84

114%

O auxílio-saúde, previsto na Ação 8749, é um benefício concedido em pecúnia
para o ressarcimento total ou parcial, limitado ao teto, dos pagamentos mensais
efetivamente realizados a planos de saúde (para cobertura de despesas médicas e/ou
odontológicas) de titularidade de membros e servidores em atividade no MPC (inclusive
os cedidos de outros órgãos, mediante opção expressa), cumpridas as condições e
critérios exigidos.

Principais Resultados/Justificativa
A meta física restou superada em razão do exposto na Ação anterior.
Ressalta-se, por outro lado, que do ponto de vista financeiro a dificuldade no
planejamento assertivo do valor a ser destinado para o ressarcimento de valores se dá
em razão de os mesmos poderem variar muito (abaixo do teto) para cada servidor ou
membro. Dessa forma, houve economia orçamentária nessa Ação, apesar do maior
número de pessoas atendidas.
2.2.11 AÇÃO 6004 – Concessão de Auxílio Alimentação
FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

1.687.200,00

1.513.063,55

89,68%

Pessoa
Atendida /
Unidade

74

84

114%
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O auxílio-alimentação é destinado a todos os membros e servidores em atividade
no MPC (inclusive os cedidos de outros órgãos, mediante opção expressa), desde que
cumpridos os requisitos exigidos.

Principais Resultados/Justificativa
Na mesma proporção da Ação 8747, houve economia orçamentária nessa Ação,
apesar do maior número de pessoas atendidas, devido a alterações que ocorreram no
quadro de pessoal ao longo do exercício de 2020.
2.2.12 AÇÃO 8748 – Capacitação de Membros e Servidores do MPC-PA

FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

155.000,00

36.371,75

23,47%

Pessoa
Capacitada /
Unidade

100
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42%

Um dos pontos mais importantes do Objetivo de Modernizar a Governança de
Pessoas, a capacitação de membros e servidores do MPC-PA é conduzida pelo Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF.
O CEAF é o órgão auxiliar do MPC-PA destinado a promover cursos, seminários,
congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos, publicações e congêneres,
visando ao aprimoramento cultural, profissional e funcional dos membros e servidores
da instituição, bem como a melhor execução de seus serviços e a otimização,
disponibilização, utilização e operacionalidade dos recursos materiais, tecnológicos,
humanos e financeiros do órgão, para o melhor desempenho das funções institucionais.
Neste contexto, o MPC-PA elaborou, em 2019, a sua Política de Capacitação,
documento que reúne as principais diretrizes de capacitação do órgão, com definição
dos eixos e estratégias de atuação, áreas temáticas de conhecimento, modalidades de
capacitação e estratégias de ensino.
As competências foram organizadas em três eixos de atuação, quais sejam:
Desenvolvimento Gerencial, Técnico e Genérico. O eixo de Desenvolvimento Gerencial
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contempla as competências necessárias para a liderança e gestão do ambiente de
trabalho. O eixo de Desenvolvimento Técnico consiste nas competências específicas
do servidor e membro para atuação profissional nos processos de trabalho. Já o eixo
de Desenvolvimento Genérico inclui as competências gerais e comportamentais que o
profissional precisa desenvolver e que permeiam toda a organização.
É preconizado na Política de Capacitação que as ações educacionais propostas
desenvolver-se-ão de modo multidisciplinar e transversal em torno da divisão de
grandes áreas de conhecimento, as quais se agrupam por afinidade em 07 áreas:
Administração, Gestão e Governança Pública, Auditoria e Controle Interno,
Contabilidade e Finanças Públicas, Contas e Processos, Direito, Segurança e
Qualidade no Trabalho e Sistemas de Informação.
Historicamente, o CEAF tem apresentado como um dos seus pontos fortes a
realização de parcerias, geralmente sem custo para o órgão, para o oferecimento da
capacitação, prezando pela economia dos recursos públicos sem descuidar da
qualidade das iniciativas executadas.

Principais Resultados/Justificativa
De maneira particular às demais atuações do Parquet de Contas no ano 2020, a
atuação do CEAF foi muito desafiadora.
Estava programada de forma presencial a ambientação dos novos servidores,
com palestras, visitas técnicas presenciais ao TCE-PA e participação em sessão
plenária da Corte de Contas. A pandemia da COVID-19 cancelou a ambientação
presencial e o CEAF redesenhou o formato do programa para sua realização remota.
Elaborada com suporte na Política de Capacitação e Aperfeiçoamento, a
programação da ambientação foi criada dentro da perspectiva do eixo de
Desenvolvimento Técnico, com a construção de temas que pudessem estimular a
aquisição de conhecimento e habilidades para o melhor desempenho e aproveitamento
das atividades vinculadas ao ambiente organizacional e ao cargo conquistado pelos
novos integrantes do órgão. A partir de então, foi criado um cronograma de atuação.
No primeiro momento, realizou-se um encontro virtual para apresentações
pessoais entre todos os integrantes do órgão. Um momento destinado às boas-vindas
e acolhimento dos recém-ingressantes foi conduzido pelo Procurador-Geral de Contas,
Dr. Guilherme da Costa Sperry.
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Após, foram realizadas palestras direcionadas aos novos servidores, ministradas
pelos chefes dos setores. Os encontros tinham como propósito apresentar as atividades
desempenhadas por cada departamento, permitindo que, ao final, os participantes
tivessem uma visão holística do MPC-PA.
A programação contou também com a participação dos membros do MPC-PA,
os quais ministraram, dentre outras, palestras com temáticas voltadas à atuação
finalística do Parquet de Contas. Para encerrar o cronograma dos encontros, o
Conselheiro do TCE/PA, Dr. Nelson Chaves, apresentou-se ressaltando a importância
da relação harmônica e independente entre TCE e MPC. As atividades desenvolveramse de 06/03/2020 a 06/04/2020, com média de participação de 30 servidores durante
todo a ambientação.
Direcionadas a todos os integrantes do MPC-PA, foram, ainda, realizadas 11
ações educacionais no exercício de 2020 com participação média de 54 servidores por
capacitação.
Tabela 11 - Ações educacionais realizadas pelo CEAF
AÇÕES EDUCACIONAIS REALIZADAS EM 2020 PELO CEAF
Ação

Mês de
realização

Participantes

Palestra “Renúncia de Receitas como Política Afirmativa de Direitos
Humanos”
Facilitadora: Maria Stela Campos da Silva

Fevereiro

40

Treinamento Membros e Servidores Sistema de Processo Eletrônico
do Estado – PAE

Março

62

Palestra “Reforma da Previdência” através de videoconferência pela
plataforma Google Hangout. Evento com vagas disponibilizadas ao
TCE, TCM, MPCM, MPPA e IGEPREV
Facilitador: Procurador do Estado Sérgio Reis

Abril

122

Palestra “Contratação Pública em Tempos de Pandemia”
Facilitadora: Arianne Brito Cal Athias

Maio

58

Treinamento para Membros e Servidores Sistema Fiscalis
Facilitador: Samuel Bittencourt

Junho

55

Treinamento para Membros e Servidores Sistema Banco de Preços,
em Parceria com o grupo Negócios Públicos.
Facilitador: Ariane dos Santos Xavier

Junho

58

Palestra “Compliance na Administração Pública”
Facilitadora: Milene Cunha

Julho

53

Palestra “A importância dos cuidados com a saúde mental em tempos
de pandemia”

Setembro

22
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Facilitadora: Tatiana Martins
Palestra “A importância do Marketing no processo de liderança”
Facilitador: Guarany Júnior

Outubro

29

Palestra “A LGPD e suas implicações no setor público”
Facilitador: Camila Portella

Novembro

43

Palestra “Atitude de Campeão”
Facilitador: Gustavo Borges

Dezembro

57

Ademais, objetivando mensurar o grau de satisfação dos participantes, inclusive
no referente à organização e à execução das ações realizadas, o CEAF elaborou
análise de reação por meio da ferramenta Google Forms, a qual foi disponibilizada a
todos os membros e servidores por meio dos canais eletrônicos de comunicação. Um
mecanismo simples que se revelou eficaz para a aferição do trabalho desenvolvido,
bem como para o aprimoramento das futuras ações.
Além disso, ao longo de 2020, o CEAF também continuou com a divulgação do
“Informativo de cursos”, um guia com indicação de diferentes cursos oferecidos online
e gratuitamente por instituições voltadas para a capacitação no serviço público, tais
como o Instituto Serzedelo Corrêa, a Escola Nacional de Administração Pública, o
Instituto Rui Barbosa, dentre outras. A exemplo do ano de 2019, constatou-se que os
servidores utilizaram com frequência os certificados dos cursos divulgados nos
respectivos Informativos para fins de comprovação da Gratificação de Desempenho e
Produtividade (GDP), fato que revela o êxito da ação.
Assim, para além de estimular o contínuo processo de capacitação dos membros
e servidores, o Informativo de cursos tem se mostrado um instrumento eficaz no
processo de validação dos certificados, para fins de percepção da referida vantagem
remuneratória (GDP), haja vista o melhor aproveitamento do tempo pelos setores
envolvidos no processo de avaliação dos servidores, visto que a pré-seleção de cursos
pelo CEAF confere ao conteúdo ofertado uma análise prévia de compatibilidade dos
temas com as atribuições do cargo e/ou interesse do Órgão, conforme determinado
pelo art. 4º da Resolução nº 06/2018-MPC/PA-Conselho.
No âmbito da educação formal, no ano de 2020, o MPC-PA iniciou as tratativas
com a Universidade Federal do Pará (UFPA) para a formalização de cooperação
técnico-científica com vistas a aglutinar esforços no incentivo à qualificação profissional
acerca de temas relevantes ao Parquet de Contas, tendo o CEAF participado das
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negociações como órgão apoiador. Dentro das perspectivas de parceria foram
propostas duas linhas de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado), ambas de natureza
profissional: o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada – PPGEA
(parceiros: UFPA, TCE-PA e MPC-PA) e o Programa de Pós-Graduação em Direito e
Desenvolvimento da Amazônia – PPGDDA (parceiros: UFPA, FADESPA - interveniente
administrativa, OAB, TJPA, PGE, DPU, SEFA, TCE E DPE).
Ante o exposto, a execução orçamentária realizada abaixo do previsto deu-se
em razão das parcerias realizadas com os palestrantes, em sua maioria convidadosvoluntários ou integrantes do quadro de pessoal do MPC-PA, resultando no menor
percentual de execução financeira observado.
2.2.13 AÇÃO 8750 – Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho do MPC-PA
FINANCEIRO (R$)

FÍSICO

Dot.
Atualizada
OGE 2020

Executado

%
Execução

Produto /
Unidade de
Medida

Programação

Executado

%
Execução

65.000,00

0,00

0,00%

Pessoa
Beneficiada /
Unidade

30

0

0%

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).

Principais Resultados/Justificativa
A ausência de execução financeira deu-se pelo fato de que apenas um evento
cultural foi realizado, de forma online e sem custo para o órgão devido à situação
sanitária, qual seja, o III Concurso Anual de Poesias. A realização do sarau artístico
previsto foi cancelada pela impossibilidade de reuniões (e apresentações) presenciais.
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Os convênios com academias, escolas e outras instituições, com a intenção de obter
descontos para os servidores e membros e que estão relacionados ao número de
beneficiados previstos na meta física, também não puderam ser celebrados em 2020
devido à pandemia, justificando, assim a execução física apurada.
Apesar disso, em setembro de 2020 foi realizada a palestra “A importância dos
cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia”, visando contribuir para a
execução dessa ação, sem custo para o MPC-PA.

3 RELATÓRIOS SETORIAIS
Em complementação às informações já apresentadas, colacionam-se a seguir
os relatórios setoriais detalhando as atividades desenvolvidas nas unidades
administrativas do MPC-PA ao longo do exercício de 2020.

3.1 Departamento de Finanças e Planejamento

Este relatório tem como objetivo prestar contas das atividades desenvolvidas
pelo Departamento de Finanças e Planejamento, no exercício de 2020, aos membros,
servidores e sociedade em geral.
A exposição dos fatos retrata com clareza os trabalhos realizados dentro do
enfoque das atribuições inerentes a este Setor e em consonância com as diretrizes
superiores.

3.1.1 Atividades Relativas ao Planejamento
Na área de Planejamento, Orçamento e Gestão das atividades do Órgão, os
trabalhos desenvolvidos nesta área, foram os seguintes:
•

Disseminação de conceitos de Planejamento e Gestão nos diversos níveis
hierárquicos do Órgão (reuniões e discussões), com o objetivo de alinhar o
conhecimento sobre o assunto e buscar engajamento dos gestores com a
busca dos objetivos estratégicos do Plano Estratégico 2019-2024;

•

Elaboração do Plano de Gestão 2020-2022 com a aplicação de uma nova
metodologia de desdobramento das ações e envolvimento ativo dos
responsáveis;
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•

Gestão das ações do Plano de Gestão 2020-2022 por meio do SIMP e do
“Farol de Ações” com envios periódicos dos status das ações aos
responsáveis;

•

Gestão dos objetivos e das iniciativas estratégicas do Plano Estratégico
2019-2024 e elaboração e divulgação do primeiro Relatório de Avaliação dos
Indicadores Estratégicos contendo os resultados desses indicadores no ano
de 2019;

•

Participação com o Financeiro na elaboração do orçamento para o ano de
2021 do MPC-PA detalhando no curto prazo o que foi desenhado no PPA
2020-2023 (elaborado em 2019) e envolvendo os departamentos na defesa
orçamentária, sempre buscando assertividade no planejamento e visão
sistêmica e integrada entre os instrumentos de planejamento (Plano
Estratégico e Plano de Gestão) e os instrumentos orçamentários;

•

Cadastro e atualizações do orçamento 2021 do MPC-PA no SIGPLAN
conforme informações advindas da Secretaria de Planejamento e
Administração (SEPLAD);

•

Assessoramento

dos

departamentos

nos

assuntos

relacionados

a

planejamento e gestão, em especial na elaboração do Plano de Compras e
Contratações do MPC-PA para o ano de 2021;
•

Análises orçamentárias diversas buscando sempre a integração entre os
processos dos diversos departamentos e trazendo novas visões do
orçamento para contribuir na tomada de decisão dos gestores.

3.1.2 Atividades do Setor de Finanças
Área responsável pela Execução Orçamentária e Financeira do Órgão (UG
370101) e ainda responsável pela execução apenas orçamentaria do IGEPREV – MPC
Fundo Financeiro (UG 8400227), cujos trabalhos se desenvolveram de acordo com o
seguinte relato:

Execução Orçamentária
O Orçamento anual do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (UG
370101), para o exercício financeiro de 2020, fixou a Despesa em R$ 36.014.597,00
(trinta e seis milhões, quatorze mil, quinhentos e noventa e sete reais), que após as
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alterações ocorridas durante o exercício, reduziu para R$ 35.607.855,90 (trinta e cinco
milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa
centavos), dos quais foi empenhado o valor de R$ 28.441.677,67 (vinte e oito milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e senta e sete reais e sessenta e sete
centavos), tendo apresentado, assim, uma Economia Orçamentária de R$
7.166.178,23(sete milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e
vinte e três centavos), sem, entretanto, deixar de atender as necessidades do Órgão,
dentro dos ditames legais,
A execução do MPC Fundo Financeiro/IGEPREV (UG 840227) fixou as dessas
em R$ 6.799.874,99 (seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo a mesma empenhada em sua
totalidade, conforme se visualiza abaixo:
Tabela 12 - Execução Orçamentário

UG:370101
36.014.597,00

UG: 840227
0

TOTAL
36.014.597,00

(+) SUPLEMENTAÇÕES

379.000,00

0

379.000,00

(-) Cancelamento de Dotação

379.000,00

0

379.000,00

(406.741,10)

6.799.874,99

6.393.133,89

(=) Autorização Final

35.607.855,90

6.799.874,99

42.407.730,89

(-) Valor Empenhado

28.441.677,67

6.799.874,99

35.241.552,66

(=) Crédito Orçamentário Disponível

7.166.178,23

-

7.166.178,23

ORÇAMENTO INICIAL

(+) Movimento de Crédito

(Economia Orçamentária)

Execução Financeira (UG 370101)
Durante o exercício de 2020 o Órgão movimentou recursos recebidos no valor
de R$ 48.332.899,15 (quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos
e noventa e nove reais e quinze centavos), sendo R$ 40.238.460,90 (quarenta milhões,
duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos),
Orçamentários e R$ 8.094.438,25 (oito milhões, noventa e quatro mil e quatrocentos e
trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), Extra Orçamentários, que adicionado ao
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saldo financeiro de 2019 (no montante de R$ 39.040.042,28), totalizou R$
87.372.941,43 (oitenta e sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e
quarenta e um reais e quarenta e três centavos), representa o montante do numerário
movimentado no ano. Desse valor, foram pagos R$ 38.942.052,79 (trinta e oito milhões,
novecentos e quarenta e dois mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos),
sendo R$ 30.474.163,09 (trinta milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e
sessenta e três reais e nove centavos) Orçamentários e R$ 8.467.889,70 (oito milhões
quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta
centavos), Extra Orçamentários, resultando num saldo financeiro de R$ 48.430.888,64
(quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
sessenta e quatro centavos) para o próximo exercício.
O demonstrativo abaixo detalha a movimentação financeira:
Tabela 13 - Origem de Recursos

ORIGEM DOS RECURSOS
INGRESSOS
Recursos Ordinários Fonte: 0101000000
Receita Patrimonial – Rec. Ord. Fonte. 0101000000
Receita Patr. - Outros Poderes F. 0112000000

39.519.994,85
3.805,05
714.661,00

Total

40.238.460,90

Sub-total

40.238.460,90

Transferências Financeiras Recebidas
Extraorçamentárias
Soma dos recursos recebidos

8.094.438,25
48.332.899,15

Saldo do exercício de 2019

39.040.042,28

Total dos Recursos Movimentados

87.372.941,43

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
Despesas Empenhadas e Pagas

28.237.301,45

Transferência Financeiras conc.

2.032.485,42

Pagamento Extraorçamentário

8.467.889,70

Restos a pagar não processados
Saldo Financeiro para 2021 (Em Banco)

204.376,22
48.430.888,64
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O saldo financeiro deste exercício - R$ 48.430.888,64 (quarenta e oito milhões,
quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
sem cobertura orçamentária, foi originado da seguinte forma:
Tabela 14 - Movimentação Financeira

Residuo do exercício de 2019

39.040.042,28

Recursos Recebidos a Maior (2020):
Recursos recebidos

48.332.899,15

(-)Recursos Aplicados

38.942.052,79

Saldo Financeiro para 2021

9.390.846,36
48.430.888,64

O Saldo Financeiro – R$ 48.430.888,64 (quarenta e oito milhões, quatrocentos
e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), consta no
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020, no grupo de contas: Ativo Circulante,
representado pelas rubricas: ”Bancos Conta Movimento” – R$ 0,00 e “Aplicações
Financeiras de Liquidez Imediata” – R$ 48.430.888,64 (quarenta e oito milhões,
quatrocentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
todas no Banco do Brasil S/A – Ag. Setor Público.
O Saldo Financeiro Líquido - R$ 48.151.084,84 (quarenta e oito milhões, cento
e cinquenta e um mil, oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) resultante da
diferença entre Ativo Circulante (R$ 48.431.448,64) e o Passivo Circulante (R$
280.363,80), considerado como Reserva, proveniente de uma economia de gastos ou
de um excesso de receita, que o gestor poderá usá-la para atendimento futuro de uma
despesa imprevista ou para cobertura de uma possível queda da receita, através da
abertura de Crédito Suplementar, conforme previsto pelos artigos 42 e 43 da Lei 4.320
de 17/03/1964.
A Despesa Total foi de R$ 35.241.552,66 (trinta e cinco milhões, duzentos e
quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) e
correspondeu a um acréscimo de 2,54% em relação ao exercício de 2019 (R$
34.367.995,30), vale ressaltar que a despesa total é referente a soma das UGS 370101MPC e 840227 – IGEPREV (inativos e pensionistas) conforme demonstrativo:
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Tabela 15 - Despesas

UG: 370101

UG: 840227

TOTAL

%

25.256.011,26

6.799.874,99

32.055.886,25

90,96

3.016.714,53

-

3.016.714,53

8,56

Investimentos

168.951,88

-

168.951,88

0,48

TOTAL

28.441.677,67

6.799.874,99

35.241.552,66

100

Pessoal e Encargos
Sociais
Outras despesa
Correntes

A Despesa com PESSOAL E ENCARGOS atingiu o montante de R$
32.055.886,25 (trinta milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e
seis reais e vinte e nove centavos), representando 90,96% dos gastos totais e
correspondendo a um acréscimo de 6,30% em relação ao exercício de 2019 (R$
30.155.746,29).
Quanto ao enquadramento da Despesa com Pessoal e Encargos ao limite legal,
os comentários constam no item – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

somaram

a

importância

de

R$

3.016.714,53 (três milhões, dezesseis mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e
três centavos), que comparadas às ocorridas no exercício de 2019 (R$ 3.892.506,78)
reduziram em 22,50%.

INVESTIMENTOS somaram a importância de R$ 168.951,88 (cento e sessenta
e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), que
comparadas às ocorridas no exercício de 2019 (R$ 319.742,23) reduziram em 47,16%.

INVESTIMENTOS - ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO - Este grupo de
contas reúne os bens móveis e imóveis deste Órgão Ministerial, observando a
legislação vigente e orientações obtidas junto à SEFA, resultando em um saldo final no
exercício de 2020 de R$ 3.480.959,48 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
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BENS MÓVEIS - em 2020, o Órgão adquiriu bens móveis no valor de R$
264.834,642 (duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e
sessenta e seis centavos), todos os bens foram tombados e depreciados, conforme
constam do Relatório de Bens Patrimoniais de 31.12.2020, totalizando em R$
2.170.344,35 (dois milhões, cento e setenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
trinta e cinco centavos), igual ao constante do Balancete Patrimonial levantado na
mesma data.

BENS IMÓVEIS - neste grupo que somou em 31-12-2020 a importância de R$
2.297.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa se sete mil reais) estão as contas:
Edifícios R$ 1.515.544,53 (um milhão quinhentos e quinze mil, quinhentos e quarenta
e quatro reais e cinquenta e três centavos) e Terrenos R$ 661.455,47 ( seiscentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
e Instalações R$ 120.000,00 (centos e vinte mil reais), seguindo orientações obtidas
junto à SEFA nas quais encontra-se registrado o único imóvel de propriedade deste
Parquet Especializado de Contas, local onde funciona a sua sede.

3.1.3 Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, chamada de Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), apresenta como um dos princípios o de assegurar o
equilíbrio das contas públicas, traz em seu conteúdo, definições de limites que devem
ser observados pelo administrador público, dentre os quais destacamos:

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
Os limites para custeio das Despesas com Pessoal e Encargos do Órgão, estão
assim estabelecidos, com base na Receita Corrente Líquida:
- Limite Máximo .................................. 0,20%
- Limite Prudencial ................................ 0,19%
- Limite de Alerta ................................... 0,18%

2

Está incluído o valor de R$ 140.899,68 referente a conta bens moveis em almoxarifado que reflete o
valor da inscrição em restos a pagar não processados de bens do ativo permanente.
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No exercício financeiro de 2020, a Despesa Líquida com Pessoal e Encargos,
para efeito da LRF, somou a quantia de R$ 26.182.780,80 ( vinte e seis milhões, cento
e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), correspondendo ao
percentual de 0,12% da Receita Corrente Líquida ajustada – R$ 21.684.401.100,00
(vinte e um bilhões, seiscentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e um mil e cem
reais), estando, portanto, este Órgão Ministerial devidamente enquadrado dentro dos
limites legais, sem abatimento do IRRF, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.1.4 Restos a Pagar
No exercício de 2020 foram inscritos o valor de R$ 273.294,12 (duzentos e
setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos), onde R$
68.917,90 (sessenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa centavos) em
restos a pagar processados e R$ 204.376,22 (duzentos e quatro mil, trezentos e setenta
e seis reais e doze centavos) em restos a pagar não processados.
3.1.5 Considerações Finais
Durante o exercício de 2020 o Setor de Planejamento e Finanças procurou
cumprir com suas atribuições, contribuindo, assim, para que o Órgão atingisse seus
objetivos constitucionais.

3.2 Assessoria de Comunicação
Com o objetivo de dar continuidade ao aprimoramento da comunicação
institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, considerando o público
interno e externo, a Assessoria de Comunicação do órgão (Ascom/MPC-PA) – instituída
por meio da Portaria n° 065/2018/MPC/PA – apresenta o relatório de atividades do ano
de 2020.
O documento é uma síntese dos trabalhos que foram realizados no último ano,
referentes à rotina institucional do setor, bem como das ações para o aprimoramento
da comunicação previstas no Plano Estratégico do MPC-PA e no Plano de Gestão.
Considerando o cenário de pandemia provocado pelo novo Coronavírus (Covid-19), o
presente relatório apresenta, também, um levantamento das campanhas de prevenção
à doença.
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Nesse sentindo, além da elaboração de pautas, releases, notas, notícias e a
cobertura de eventos institucionais internos e externos – organizados pelo MPC-PA ou
que contaram com a sua participação – dentre os principais trabalhos desenvolvidos
pela Ascom no último ano, destaque para a criação do Guia interno da Assessoria de
Comunicação e dos formulários para solicitação de pedidos – briefing publicitário e
sugestão de pauta –, com o objetivo de proporcionar uma comunicação sem ruídos, a
execução de pedidos respeitando prazos, o aprimoramento da usabilidade dos canais
de comunicação interna e da cultura organizacional sobre fluxos internos.
3.2.1 Atividades Desenvolvidas


Cobertura jornalística e fotográfica de eventos institucionais internos e externos;



Checagem e apuração de fatos para edição do clipping digital MPC-PA;



Produção e redação de sugestão de pauta, release, nota, matéria e spot para
rádio;



Produção de roteiro para vídeos institucionais;



Produção e edição de vídeos institucionais;



Apoio estratégico na organização de eventos institucionais realizados pelo
órgão;



Elaboração de texto/card e de estratégias de divulgação para materiais
publicitários nas redes sociais do MPC-PA;



Criação de peças e campanhas publicitárias para a comunicação interna e
externa;



Gerenciamento dos perfis @mpcpaoficial no Facebook e @mpcontaspa no
Instagram;



Assessoria de imprensa;



Manutenção e atualização anual do mailing de jornalistas;



Edição de comunicados e informativos para a comunicação interna;



Gerenciamento e execução das ações previstas na Política de Comunicação;



Elaboração de Plano Bianual do setor de Comunicação, de acordo com as
diretrizes da Política de Comunicação.

3.2.2 Notícias produzidas em 2020


Site oficial do MPC-PA
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O principal suporte para a divulgação de conteúdo jornalístico sobre o trabalho
e as ações institucionais do MPC-PA é o seu o site na internet – www.mpc.pa.gov.br.
No ano de 2020, foram publicadas quarenta e uma (41) notícias na plataforma digital,
conforme é apresentado na tabela abaixo.
O sistema de intranet também reportou informações e notícias de interesse
interno, com a veiculação e onze (11) matérias.
Tabela 16 - Notícias produzidas e postadas no site do MPC-PA

Notícias produzidas e postadas no site
do MPC-PA - 2020
Mês
Número
Janeiro
1
Fevereiro
6
Março
10
Abril
2
Maio
3
Junho
4
Julho
4
Agosto
2
Setembro
2
Outubro
1
Novembro
3
Dezembro
3
TOTAL
41
Dentre as 41 matérias publicadas no site do MPC-PA em 2020, vinte e uma (21)
notícias são de temas institucionais; quinze (15) reportaram atividades finalísticas e
cinco (5) foram notas.
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Notícias produzidas e postadas no site do
MPC-PA 20
8%
75%
17%

Institucional: Eventos realizados pelo MPC-PA ou com a sua particição
Pareceres, representações, requerimentos e recomendações
Notas
GRÁFICO 4 - Percentual de notícias publicadas no site do MPC-PA – 2019, por categorias

Figura 1 – Página inicial do site do MPC/PA com notícia em destaque

3.2.3 Clipagem
É de responsabilidade da Assessoria de Comunicação o monitoramento dos
principais veículos de comunicação – tradicional e digital – a nível regional e nacional.
Em 2020, o Clipping digital do MPC-PA apurou e checou os principais fatos
noticiados no ano, com destaque para a edição especial “Covid-19”, cujo objetivo foi
informar membros e servidores sobre a pandemia, especialmente no período
considerado como o primeiro pico da doença no Estado do Pará (março a junho de
2020). Portanto, a edição teve, ainda, a finalidade de informar a realidade dos fatos por
meio de notícias publicadas em sites oficiais, como o do Ministério da Saúde, OMS e
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SESPA, bem como dos principais portais de notícias, a fim de evitar a disseminação de
“fake News” nos canais internos de comunicação do MPC-PA.

Figura 2 - Print de tela para ilustrar o clipping
digital via Whatsapp em 03/02/2021.

3.2.4 Trabalhos Publicados
Em 2020, a realização de campanhas publicitárias foi um dos principais
avanços da Ascom, especialmente no que se refere à roteirização, produção e edição
de vídeos. Dentre os trabalhos, a produção do vídeo “#fiqueemcasa” - veiculado no dia
8 de abril, com o propósito de colaborar com as ações do Estado para a conscientização
da população acerca da Covid-19. Outra produção foi sobre a Ouvidoria/MPC-PA,
apresentado no II Encontro dos Servidores Públicos do Pará e, ainda, o vídeo sobre a
importância da usabilidade dos meios digitais de comunicação interna do órgão (PAE,
Spark e Trello).
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Figura 3 - Print de tela para ilustrar a publicação do vídeo nas redes sociais.

Além dos vídeos, a Ascom produziu campanhas publicitárias voltadas para
comunicação interna e externa com a criação de peças informativas, dentre elas,
cuidados preventivos com a Covid-19, combate às fake News, Campanha Nacional
Outubro Rosa e diversas artes em referência às notícias institucionais sobre o trabalho
do MPC-PA, todas publicadas no site e replicadas nas redes sociais oficiais do órgão.
Tabela 17 – Levantamento quantitativo de produção publicitária: Peças e Vídeos

Levantamento quantitativo de produção de vídeo e peças
publicitárias no ano de 2020
Mês
Peças
Vídeos
Janeiro

2

Fevereiro

1

Março

16

Abril

13

1

Maio

5

1

Junho

3

Julho

3

Agosto

2

Setembro

7

Outubro

9

1

Novembro

8

1

Dezembro

7

TOTAL

73

4
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3.2.5 Relacionamento com a Imprensa
O relacionamento institucional com a imprensa é mais uma atribuição
desempenhada pela Assessoria de Comunicação do MPC-PA, que além do
encaminhamento de notícias, de sugestões de pauta, de releases e de notas com as
principais informações sobre a atuação da instituição, realiza o trabalho de
agendamento de entrevistas com o procurador-geral e os demais membros. Deste
modo, o objetivo é divulgar as ações positivas do MPC-PA e apresentar
posicionamentos oficiais, quando necessário.
No que se refere às entrevistas, durante o último exercício de trabalho
aconteceram duas (2), ambas para a rádio CBN, na ocasião do processo de transição
de gestão da Procuradoria-Geral de Contas. Em junho, o MPC-PA foi citado em uma
matéria especial do Portal G1, que reportou um levantamento nacional sobre a compra
de respiradores em meio à pandemia.

3.2.6 Redes Sociais digitais
A presença de rede do MPC-PA no Facebook e no Instagram é estratégica e
objetiva, visando à interação do órgão com o público externo, por meio de uma
comunicação rápida e dinâmica, além de ser uma fonte confiável para esclarecer
dúvidas do público sobre o trabalho e a atuação do Parquet de Contas.
Facebook (@mpcpaoficial) e Instagram (@mpcontaspa)
Os perfis oficiais do MPC-PA no Facebook e no Instagram exercem o papel de
ponte comunicacional interativa entre órgão e sociedade. Com o aperfeiçoamento da
usabilidade das ferramentas oferecidas pelas plataformas, a rotina transmídia, ou seja,
notícias do site replicadas nos perfis, assim como a veiculação de campanhas tornouse estratégica, priorizando a divulgação de ações institucionais, de interesse público e
sobre o trabalho finalístico do órgão. A função Storie foi utilizada com mais frequência,
principalmente para transmitir trechos de reuniões, de eventos institucionais, de novas
publicações do feed e para buscar a interação dos seguidores com os perfis.
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Figura 4

Figura 5

YouTube
Atualmente a conta do MPC-PA no YouTube está sendo usada apenas para o
armazenamento de vídeos das palestras online realizadas pelo Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento do órgão (CEAF). Um dos objetivos da Ascom para 2021, após a
aquisição de equipamentos para a gravação de áudio e vídeo, considerando o que está
previsto na Política de Comunicação, é gerenciar o canal para a transmissão dos vídeos
do “MPC-PA Explica”, os quais terão seus links replicados para o Facebook e para o
Instagram.
O formato do programa, roteiro, produção e edição, serão apresentados à gestão
para análise, bem como a sugestão de um cronograma de gravação, edição e
veiculação.

3.2.7 Considerações Finais
A gestão comunicacional apresenta desafios diários, requer estratégias rápidas
e dinâmicas, mas proporciona muitas lições e um processo constante de aprendizagem.
O relatório de atividades de 2020 da Ascom/MPC-PA apresenta de forma clara as
tarefas realizadas pelo setor ao longo dos últimos 12 (doze) meses – período para
integrar teoria, técnica e prática aos projetos estruturados pelo setor no
desenvolvimento de uma comunicação dinâmica, interativa e objetiva do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará.
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3.3 Assessoria de Relações Institucionais
A Assessoria de Relações Institucionais (Arinst) do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará (MPC/PA) foi criada no ano de 2020, através da Portaria n°
085/2020/MPC/PA, de 31 de março de 2020, que alterou o Quadro de Organização
Estrutural dos órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo do Ministério Público
de

Contas

do

Estado

do

Pará,

definido

anteriormente

pela

Portaria

nº

082/2017/MPC/PA.
Esta nova unidade administrativa, vinculada diretamente à Procuradoria-Geral
de Contas, é responsável por propor, implementar e acompanhar políticas e diretrizes
relativas ao relacionamento do MPC/PA com os demais Poderes, órgãos e/ou
entidades da administração pública.
Para isso, a Arinst produziu um levantamento sobre os principais temas de
interesse do órgão e estruturou a sistemática de monitoramento das publicações
realizadas pelos Poderes, órgãos e entidades públicas do Estado do Pará.
Em 2020, a Arinst focou esforços na implementação da Assessoria e
desenvolveu métodos e ferramentas para a consecução das seguintes competências
que lhe foram atribuídas:


Monitoramento diário das publicações realizadas pelos Poderes, órgãos e

entidades públicas, em especial nas mídias sociais, para elaboração de relatório
circunstanciado;


Acompanhamento semanal, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado

do Pará (ALEPA), das matérias de interesse do MPC/PA;


Dar apoio à Assessoria de Cerimonial na atualização acerca dos cargos,

endereços, telefones e/ou e-mails das autoridades civis e militares com as quais
o MPC/PA mantém relações institucionais e protocolares;


Apoio às unidades do MPC/PA no relacionamento com os demais Poderes,

órgãos e entidades da administração pública.

A seguir, serão elencados os principais produtos gerados pela Arinst entre abril
e dezembro de 2020, os quais serão detalhados nos próximos tópicos:
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 “Boletim de Monitoramento Legislativo”: publicação quinzenal para
divulgação das principais proposições que deram entrada e foram debatidas no
âmbito da Alepa;
 “Resumo Diário”: extrato diário dos atos publicados do Diário Oficial do
Estado do Pará vinculados aos temas de interesse do MPC/PA;
 “Monitoramento Diário”: clipping diário das publicações realizadas pelos
Poderes, órgãos e entidades da administração pública do Estado do Pará, bem
como pela mídia especializada na cobertura de pautas ligadas à política local.

3.3.1 Atividades realizadas

3.3.1.1

“Boletim de Monitoramento Legislativo”

Em maio de 2020 a Arinst divulgou o primeiro “Boletim de Monitoramento
Legislativo”, publicação quinzenal destinada a membros e servidores do MPC/PA, cujo
objetivo é apresentar um panorama sobre as principais proposições e matérias tratadas
no âmbito da Assembleia Legislativa do Pará que possuam temática relacionada ao
controle externo e assuntos congêneres.
O informativo traz uma análise dos temas de destaque que estiveram em
discussão, divulga as principais deliberações das reuniões plenárias e a pauta da
sessão seguinte, realiza o acompanhamento do que foi discutido nas principais
Comissões e gera um relatório de monitoramento de proposições cadastradas no
período da edição, destacando as mais relevantes.
Em 2020, a Arinst publicou 15 edições do Boletim, nas quais foram analisadas
1.288 proposições e a pauta de 37 sessões legislativas, referentes ao período de abril
a dezembro.
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Figura 6 - Primeira edição do Boletim de Monitoramento Legislativo

3.3.1.2

“Resumo Diário”

Em agosto de 2020, a Assessoria de Relações Institucionais passou a produzir
e divulgar um extrato das publicações do Diário Oficial do Estado do Pará vinculadas
aos temas de interesse do MPC/PA, chamado “Resumo Diário”.
São abarcados conteúdos relacionados a nomeações e exonerações de
gestores públicos; decretos, resoluções, instruções normativas, leis, portarias,
recomendações e decisões relacionados direta ou indiretamente ao tema Controle
Externo; além de citações ao Ministério Público de Contas do Pará pelos demais
órgãos.
Ao todo, foram produzidas 85 edições do “Resumo Diário” e enviadas, através
de aplicativo de troca de mensagens, à Procuradoria-Geral de Contas.
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Figura 7 - Primeira edição do informativo “Resumo Diário”

3.3.1.3

“Monitoramento Diário”

Iniciado em setembro de 2020, o “Monitoramento Diário” consiste na produção
de um clipping pela Arinst das publicações divulgadas em sites institucionais, blogs e
redes sociais realizadas pelos Poderes, órgãos e entidades da administração pública
do Estado do Pará, bem como pela mídia especializada na cobertura de pautas ligadas
à política local.
Os conteúdos monitorados são relativos a temas de cunho institucional e ligados
à atuação dos órgãos públicos do Estado, bem como aqueles voltados ao
esclarecimento, atualização ou complementação de assuntos relacionados a
publicações divulgadas no Diário Oficial do Estado do Pará que tenham sido
selecionadas para compartilhamento no âmbito do MPC-PA.
O clipping é enviado diariamente, via aplicativo de troca de mensagens, à
Procuradoria-Geral de Contas e às Assessorias de Cerimonial e de Comunicação do
MPC/PA.
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Figura 8 - Clipping com monitoramento

3.3.2 Perspectivas
Os produtos desenvolvidos pela Arinst em 2020 foram sendo aperfeiçoados ao
longo dos meses subsequentes à sua criação, tanto em termos de conteúdo quanto de
formato, chegando ao final do ano com resultados satisfatórios, atendendo aos
objetivos que motivaram sua criação e às necessidades do usuário.
Em 2021, pretende-se ampliar o alcance das publicações “Resumo Diário” e
“Monitoramento Diário”, passando a destinar esses materiais também aos demais
membros do MPC/PA.

3.4 Assessoria de Cerimonial
A Assessoria de Cerimonial do Ministério Público de Contas do Estado do Pará
consiste em unidade administrativa vinculada diretamente à Procuradoria-Geral de
Contas. Foi criada através da Portaria nº 065/2018/MPC/PA, de 28 de março de 2018,
publicada no DOE de 09 de abril de 2018, e tem por finalidade prestar o
assessoramento:
- Externo: aos membros e servidores do MPC/PA quando de suas participações
em eventos institucionais, por meio de confirmação, inscrição, acompanhamento, apoio
logístico (transporte, nominata, roteiro, discurso, quando necessário);
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- Internos: dar todo apoio técnico e operacional à organização e realização de
eventos do Parquet de Contas.
Compete também:
- Planejar, organizar e coordenar os procedimentos relativos às sessões,
solenidades e recepções oficiais do MPC/PA de acordo com as normas protocolares;
- Participar da organização da infraestrutura física e da logística para a realização
de eventos institucionais, supervisionando os ambientes designados quando da
recepção de autoridades ou promoção de solenidades;
- Recepcionar e acompanhar autoridades em visita ao MPC-PA, bem como dar
assistência ao Procurador-Geral de Contas, aos demais membros e servidores do
MPC-PA, quando solicitada, quanto ao protocolo a ser observado em cerimônias e
eventos oficiais;
- Coordenar a representação do MPC/PA, do Procurador-Geral de Contas e/ou
Membro designado em eventos externos;
- Gerenciar e assegurar a atualização de bases de informação necessárias ao
desempenho da sua competência, com os respectivos cargos, endereços e telefones,
das autoridades civis e militares com as quais o MPC/PA mantém relações
institucionais e protocolares;
- Elaborar minutas e expedir as correspondências de cortesia, cartões de
congratulações, condolências, justificativas, confirmações e convites, em nome do
MPC/PA e/ou do Procurador Geral de Contas.
Em 2020, com o ingresso de novos servidores efetivos no Órgão, bem como a
necessidade de constante aprimoramento e adequação administrativa do MPC para o
atendimento das demandas correntes, o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos
e serviços de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de Contas do Estado
do Pará foi alterado.
Diante a isso, a Portaria n° 085/2020/MPC/PA publicada no dia 02 de abril de
2020, no seu art. 1º, alterou o art. 12 da Portaria n° 082/2017/MPC/PA, alterado pela
Portaria nº 065/2018/MPC/PA, passou a vigorar definindo nova estruturação das
Assessorias.
Vale ressaltar que a partir de então, a atuação da Assessoria de Cerimonial, para
além de suas obrigações rotineiras, também se dá em colaboração, nas ações e
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estratégias que estiverem sendo desenvolvidas tanto pela Assessoria de Comunicação,
quanto pela Assessoria de Relações Institucionais.
Por se tratarem de três assessorias ligadas à Procuradoria Geral de Contas e,
que, portanto, devem atuar de forma integrada, para supervisionar os trabalhos
desempenhados por essas três unidades de assessoramento do órgão – ASCOM,
ARINST e ACERI –, por meio da Portaria n° 096/2020/MPC/PA, publicada no DOEPA
de 17 de abril de 2020, foi designado o servidor Bruno Antony Dantas de Veiga Cabral,
Assessor da Procuradoria, para coordenar e orientar as atividades das assessorias de
Cerimonial, Comunicação e de Relações Institucionais.
Pois bem, o ano de 2020 foi atípico devido à proliferação da doença COVID-19,
sendo necessário dispor de medidas de prevenção ao contágio no âmbito do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará, que suspendeu o trabalho presencial em 20 de
março, com a institucionalização do trabalho remoto, e posteriormente, com o retorno
parcial às atividades presenciais, mediante escala de revezamento, a partir de 06 de
julho.
Em que pese terem sido planejadas algumas programações para o ano de 2020,
tais como: posse presencial dos novos servidores concursados, reuniões de trabalho
da Rede de Controle, Dia do Servidor Público, Concurso de Poesia, Outorga de
Medalha do Mérito e dos 60 Anos de Autonomia Institucional do MPC, não puderam
ocorrer mediante esta nova realidade enfrentada.
Assim, alguns eventos programados foram adiados, cancelados ou nem
realizados. Outros foram adaptados para a modalidade não presencial, tendo que ser
reinventadas novas rotinas e fluxos de comunicação para acompanhar as necessidades
impostas para a atual realidade pandêmica.
O novo normal impôs várias restrições no convívio social, não autorizando
práticas e atividades até então desenvolvidas, impactando diretamente na dinâmica e
funcionamento da Assessoria de Cerimonial.

3.5 Secretaria Processual
3.5.1 Panorama geral da distribuição processual
O relatório da Secretaria Processual tem como fonte os dados obtidos a partir do
sistema eletrônico DIPRO, que registra toda a movimentação dos processos que
73

ingressam no Ministério Público de Contas - MPC/PA vindos do Tribunal de Contas do
Estado – TCE/PA, bem como aqueles que são instaurados pelo Parquet de Contas,
como os Procedimentos Apuratórios Preliminares - PAP e os recebidos por meio de
requerimentos, denúncias e demais informações, autuados como Notícia de Fato.
No exercício de 2020, no que se refere aos processos remetidos pelo TCE/PA,
ingressaram 2.996 (dois mil, novecentos e noventa e seis) processos, sendo que 2.678
(dois mil, seiscentos e setenta e oito) novos3 e 318 (trezentos e dezoito) em caráter de
retorno, conforme demonstrado no Gráfico “Processos do TCE/PA analisados pelo
MPC/PA” e em números absolutos na Tabela “Processos conclusos”. Os processos
novos representam 89,38% do total dessa demanda, sendo que a maior carga
processual ocorreu nos meses de agosto, outubro e novembro.

GRÁFICO 5 - Processos do TCE-PA analisados pelo MPC-PA
FONTE: Sistema de Autuação, Distribuição e Controle de Processos - DIPRO 3.0

Nos processos em que é obrigatória a audiência do MPC/PA, bem como aqueles
encaminhados por decisão do Tribunal Pleno do TCE/PA4, o quantitativo de processos
distribuídos5 por classe está demonstrado abaixo no Gráfico “Processos distribuídos
por classe”.

3

Consideram-se “distribuídos” os processos inéditos no MPC/PA classificados como “novos”.
Art. 86 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará – RITCE
5
Para fins da distribuição processual, consideram-se “distribuídos” os processos inéditos no MPC/PA classificados como “novos”.

4
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Processos distribuídos por classe
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GRÁFICO 6 - Processos distribuídos por classe

Pelo gráfico apresentado e na tabela abaixo, verifica-se que, em 2020, assim
como em 20196, as classes Ato de Admissão de Pessoal7 e Ato de Aposentadoria,
Reforma e Pensão foram as espécies processuais que mais demandaram a atuação
ministerial e corresponderam a 74,75% do total dos processos distribuídos no atual
exercício.

Tabela 18 - Processos distribuídos por classe

Processos distribuídos por classe
Classe

Total por
classe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO

1

DEMAIS PROCESSOS

4

TOMADA DE CONTAS DE EXERCÍCIO OU GESTÃO

4

CONSULTA

5

INSPEÇÃO EXT. E AUDITORIA ESPECIAL

5

DENUNCIA

15

REPRESENTAÇÃO

31

PEDIDO DE RESCISÃO

24

GESTÃO FISCAL

28

RECURSO

67

PREST DE CONTAS ADMIN E RESP PELA GESTÃO DE REC
PÚBLICOS

104

6

Em 2019 corresponderam a 78,80% do total dos processos distribuídos.
Do total de processos de Ato de admissão de pessoal, 264 são de admissão de servidores temporários e 316 de
servidores efetivos.
7
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

144

PREST CONTAS AUXÍLIOS, CONT OU SUBV CONC PELO
ESTADO

244

ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL

580

ATO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO

1422

TOTAL

2678

3.5.2 Distribuição processual entre as Procuradorias
Em relação à distribuição processual entre as Procuradorias de Contas (PC), o
Gráfico e a Tabela “Processos conclusos por procuradoria” demonstram a
distribuição entre esses órgãos, para os quais ressalta-se a especialização da 5ª e da
6ª Procuradorias de Contas8 que passaram a receber toda matéria pertinente a
pessoal9.
Destaca-se que a distribuição se dá com base nos critérios da equidade e o
princípio do procurador natural, de acordo com as regras pré-estabelecidas na
Resolução nº 05/2014 do Colégio de Procuradores e suas modificações, a qual observa
também a competência privativa do Procurador-Geral de Contas (PGC)10 de emissão
de parecer nos processos de responsabilidade das autoridades elencadas no Art. 1º da
Resolução nº 04/2016 do Colégio, bem como lhe é facultada a avocação de processos
ou determinação, motivadamente, da redistribuição daqueles recebidos.

Resolução nº 26/2019 – MPC/PA – Colégio.
A Resolução nº 26/2019 – MPC/PA – Colégio foi transitoriamente alterada pela Resolução nº 05/2020 – MPC/PA
– Colégio, de 22/04/2020, publicada no DOE de 27/04/2020, que foi revogada pela Resolução nº 009/2020 – MPC/PA
– COLÉGIO de 03/07/2020.
10 Resolução Nº 4/2016, de 06/05/2016 -Alterou o art. 4º da Resolução Nº 05/2014 do Colégio de Procuradores
dispondo sobre a competência privativa do Procurador-Geral de Contas na distribuição processual.
8
9
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Processos conclusos por procuradoria
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GRÁFICO 7 - Processos conclusos por procuradoria
Tabela 19 - Processos conclusos por procuradoria

PROCURADORIAS

Distribuídos

Retornos

PGC

26

6

1ª

148

47

2ª

174

33

4ª

153

59

5ª

915

13

6ª

913

28

7ª

181

77

8ª

168

55

TOTAL

2678

318

Além dessa especificidade, as diferenças quantitativas da distribuição processual entre
as procuradorias devem-se a variáveis como ausências dos membros em razão de
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férias, licenças ou outras11, substituições das procuradorias durante as ausências do
titular, a demanda do quantitativo de processos no período, bem como substituição do
PGC no exercício da Chefia do Órgão12.
Cumpre destacar que, no contexto das medidas de enfrentamento à pandemia
do COVID-19 tomadas pelo TCE/PA e pelo MPC/PA, a Resolução nº 05/2020 –
MPC/PA – Colégio, de 22/04/202013, alterou transitoriamente a Resolução nº 26/2019MPC/PA-Colégio para que a distribuição dos processos relativos a atos sujeitos a
registro fosse realizada entre todas as procuradorias, à exceção da Procuradoria-Geral
de Contas, em decorrência da suspensão de remessa de processos físicos pela Corte
de Contas, passando a remeter somente processos eletrônicos das classes Ato de
Admissão de Pessoal e Ato de Aposentadoria, Reforma e Pensão.
Nessa circunstância, os prazos processuais ficaram suspensos no período de
20/03/2020 a 05/07/2020 por determinação das Resoluções nº 19.176, nº 19.180 e nº
19.186 do TCE/PA.
Outrossim, do total de processos recebidos, o tempo médio de análise pelas
procuradorias do MPC/PA foi de 13,61 dias.

3.5.3 Comparativo do fluxo processual – 2018/2019/2020
A Tabela e o Gráfico abaixo “Evolução da carga processual” apresentam o
comparativo do fluxo processual nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Observa-se que
houve significativo aumento dos processos analisados pelo MPC/PA no período 2018 a
2019, em decorrência, principalmente, da aprovação da Resolução nº 18.990/2018 do
TCE/PA, em vigor desde 03/04/2018, que aprovou procedimentos de análise simplificada
e de extinção de processos de registro e vigorou também no exercício em análise.

11

Resolução n° 08/2020 — MPC/PA — Colégio: Suspendeu temporariamente a distribuição processual para a 4ª
Procuradoria de Contas, cujo titular Procurador Patrick Bezerra Mesquita foi designado para representar o Parquet
de Contas na Comissão de Acompanhamento das medidas administrativas excepcionais previstas no Decreto
Estadual nº 619, de 23/03/2020, salvo quando se tratar de matéria afeta aos trabalhos de acompanhamento a que
faz menção o Decreto Estadual nº 658, de 1°/04/ 2020.
12 Dr. Patrick Bezerra Mesquita, PGC em exercício, no período de 19/11 a 18/12/2021 (Resolução nº 02/2020 –
MPC/PA – Colégio).
13 Revogada pela Resolução nº 009/2020 – MPC/PA – Colégio, de 03/07/2020.
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No entanto, comparado ao ano anterior, houve um decréscimo da carga
processual em 2020, o qual provavelmente se deu em razão da diminuição dos
processos enquadráveis na referida resolução, retomando aos padrões observados em
anos anteriores.
Dessa forma, ao compararmos os números de 2020 e 2018, percebemos um
aumento na carga processual recebida pelo MPC-PA.
Tabela 20 - Evolução da carga processual

Evolução da carga processual
Exercício
2018

Nº de processos
2595

2019

3967

2020

2996

Tabela - Evolução da carga processual

Evolução da carga processual
3967
2996
2595

Período 2018 a 2020
GRÁFICO 8 - Evolução da carga processual

3.5.4 Execução de Acórdãos – TCE/PA

Em 2020, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2019 – MPC-TCEPGE-IEPTB, de 05/11/2019 e aditado em 21/08 de 2020 14, firmado entre o Ministério
14

As ações do referido acordo sofreram limitações administrativas e tecnológicas, bem como impacto da pandemia
da COVID-19 assim classificada pela OMS em 11 de março de 2020, o que suscitou a suspensão do expediente
presencial em vários órgãos públicos estaduais, dentre os quais o MPC/PA (em 20/03 – Portaria nº
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Público de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria Geral ao
Estado e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos Brasil – Seção Pará, cujo objeto
é a promoção da célere e eficaz recuperação dos créditos públicos vinculados à
atividade jurisdicional do TCE/PA por meio da remessa para protesto das decisões
prolatadas (Acórdãos e Resoluções), em 22/09/2020, o MPC/PA remeteu à PGE/PA o
primeiro lote de acórdãos após a assinatura do Acordo, contendo 117 (cento e
dezessete) títulos com 110 débitos, no valor histórico total de R$11.625.772,76 e 185
multas, no valor histórico total de R$792.350,9915.
Ressalta-se que, nessa primeira remessa, encontra-se o passivo relativo a 2019
referente a 71 (setenta e um) acórdãos16 que tiveram envio sobrestado para serem
remetidos utilizando os procedimentos previstos no supracitado acordo, bem como os
processos enviados pela Corte de Contas de janeiro a setembro de 2020.
Ainda deste exercício, encontra-se um lote de 15 (quinze) acórdãos para serem
encaminhados à PGE/PA na próxima remessa, em 2021, com débito no valor histórico
total de R$ 1.110.392,40 e multas no valor histórico total de R$ 20.539,20.

3.5.5 Procedimentos Apuratórios

A Tabela “Procedimentos apuratórios autuados” abaixo apresenta o
quantitativo de Procedimentos Apuratórios Preliminares – PAP´s instaurados pelas
procuradorias, bem como requerimentos, representações e demais informações
recebidas no MPC/PA, autuadas como Notícia de Fato - NF, e distribuídas às
procuradorias, conforme Resolução nº 07/201717, de 11/10/2017, e Resolução nº
26/2019, 09/12/2019, ambas do Colégio de Procuradores. A especialização da 5ª e da
6ª Procuradoria de Contas mantem-se também no âmbito de tais processos.

77/2020/MPC/PA), o TCE/PA (em 20/03 – Portaria nº 35.906) e a PGE/PA (em 07/04 - Decreto nº 609/2020),
culminando com o lockdown decretado em 05 de maio pelo Governador do Estado (Decreto nº 729)
15
Anexo “Planilha consolidada acórdãos 2019_2020
16
O passivo de 71 (setenta e um) acórdãos relativos a 2019, em valores atualizados ao longo daquele exercício,
representam o montante de R$ 17.581.638,56 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e trinta
e oito reais e cinquenta e seis centavos) em débitos e R$ 652.434,03 (seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos
e trinta e quatro reais e três centavos) e multas.
17

Alterada pela Resolução nº 03/2020 – MPC/PA – Colégio
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As NF´s corresponderam a 64% dos Processos Apuratórios autuados no
MPC/PA, enquanto os PAP’s corresponderam a 36%, conforme demonstrado abaixo
no Gráfico – “Procedimentos apuratórios autuados”.
Tabela 21 - Procedimentos apuratórios autuados

PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS PRELIMINARES - PAP
Nº

Objeto

2020/0110-6

COLHER SUBSÍDIOS ACERCA DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO
ESTADO DO PARÁ PARA A CONTENÇÃO DA PROPAGAÇÃO E O
TRATAMENTO DE EVENTUAIS INFECTADOS PELA PANDEMIA COVID
- 19

2020/0112-0

COLHER SUBSÍDIOS ACERCA DA REGULARIDADE DOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, NO QUE SE REFERE AOS
CONTRATOS Nº 15/2020 E Nº 016/2020 - DL Nº 01/2020 -SEDOP.

2020/0117-9

OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PSS Nº 02/2020, PARA
CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19. POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO ARTIGO
2º, INCISO V DO DEC EST 670/20 DE 07/04/2020.

2020/0119-2

2020/0120-9

2020/0128-3

COLETAR SUBSÍDIOS QUANTO AOS REQUISITOS E DOCUMENTOS
EXIGIDOS DE
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PARTICIPAR DAS
CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS Nº 001/2020 (PROCESSO N.º
2019/632823) E Nº 02/2020 (PROCESSO Nº
2019/632856), PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP

COLETAR SUBSÍDIOS: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS,
DECORRENTE DAS MEDIDAS DE ENFRENT AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) PROMOVIDAS PELO ESTADO DO PARÁ

COLHER SUBSÍDIOS ACERCA DA REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO, NO VALOR DE R$ 25.481.987,82, HAVIDA ENTRA A
SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES E A EMPRESA
PROTENDE MHK ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS EM
UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA

Responsável
4ª PC/8ªPC

4ª PC

6ª PC

8ª PC

4ª PC/8ªPC

4ª PC

2020/0130-1

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AÇÃO
DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NA REGIÃO INTEGRADA DO MARAJÓ

2020/0116-718

PARECER AGE 041/2020 - CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
EXISTENTE COM A EMPRESA CIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA

1ª PC

2020/0123-419

POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
POR PARTE DA EMPRESA PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA. PERANTE O IGEPREV , E DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
COM OS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS VINCULADOS AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2018.

1ª PC

1ª PC

18

Origem como Notícia de Fato: convertida em PAP - Resolução nº 07/2017-MPC/PA - Colégio alterada pela
Resolução nº 03/2020 – MPC/PA – Colégio
19 IDEM
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2020/0124-620

PARTE DE PROJEBEL SERV E COM.LTDA. PERANTE O IGEPREV E
DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM OS EMPREGADOS
TERCEIRIZADOS VINCULADOS SO CONT.ADM.05/2016

1ª PC

Total de 10 PAP’s
NOTÍCIAS DE FATO - NF
Nº

Objeto

2020/0103-9

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - OF. 168/2020 PROTO-AGE DE
24/01/2020

2020/0102-7

7ª PC

7ª PC

2020/0105-2

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES A RESPEITO DA OBRA DE
RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PA 416 EXECUTADA PELA EMPRESA
BRT CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA - CONTRATO Nº 95/2017

2ª PC

2020/0104-0

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA EQUIPENGE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA DOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 017/2018 - CPH FIRMADO COM A COMPANHIA DE
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

2ª PC

2020/0106-4

POSSÍVEL FRAUDE CONTRATUAL NO FORNECIMENTO DE
MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBA/PA

4ª PC

2020/0107-6

POSSÍVEIS DESVIOS DE DINHEIRO PÚBLICO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DE BARCARENA

1ª PC

2020/0108-8

2020/0109-0

EXPEDIENTE Nº 2020/01822-0
PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS NO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 REALIZADO PELO TCE/PA
CONTRATO Nº 035/2014 FIRMADO ENTRE BANCO DO ESTADO DO
PARÁ E GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

6ª PC

7ª PC

2020/0111-8

POSSÍVEIS IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº
034/2019 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019) FIRMADO ENTRE
SEDAP E FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA

8ª PC

2020/0113-1

CONTRATO DE GESTÃO Nº 031/2010 - POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NO CONTRATO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E GLOBAL
LAB ANÁLISES

2ª PC

2020/0114-3

PROVENTOS SALARIAIS E O PATRIMÔNIO DE ALGUNS
SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DO PARÁ - SEFA.

7ª PC

2020/0115-5

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO
REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
021/2020

4ª PC

2020/0118-0

20

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - OF. 167/2020 PROTO-AGE DE
24/01/2020

Responsável

SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME PRATICADO PELO DEPUTADO
ESTADUAL GUSTAVO SEFER

7ª PC

IDEM

82

2020/0121-0

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATORIO
CONCORRENCIA PÚBLICA NO 01/2020 - SECULT (PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 2019/466148) REFERENTE À REFORMA DO
PALACETE FACIOLA.

8ª PC

2020/0122-2

REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA AGORA SOLUÇÕES EM
TELECOMUNICAÇÕES

2ª PC

2020/0125-8

POSSÍVEL PRÁTICA DE USO IRREGULAR DE AVIÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PELA DEPUTADA ELCIONE BARBALHO
EM VISITA AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

2ª PC

2020/0127-1

2020/0129-5

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO
74/19 FIRMADO ENTRE A COSANPA E A EMPRESA BAUMINAS
CARACTERIZANDO FRAUDE NA LICITAÇÃO
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 12/2020

7ª PC

4ª PC

Total de 18 NF´S

GRÁFICO 9 - Procedimentos apuratórios autuados

3.5.6 Sessões Plenárias do TCE/PA
Em 2020, o Ministério Público de Contas participou de todas as sessões do
TCE/PA21, que foram 54 (cinquenta e quatro) ordinárias e 1 extraordinária, conforme a
tabela resumida a seguir:

A partir de 23 de Abril de 2020, o TCE-PA passou a realizar apenas sessões plenárias virtuais, 1 (uma)
semanal, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Portaria nº 35.939, de 15/04/2020, alterou
o Regimento Interno do TCE-PA - Ato nº 63/2012).
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Tabela 22 - Participação dos membros do MPC/PA nas sessões do TCE/PA
TIPO DE SESSÃO

Nº DE

PROCESSOS

SESSÕES

EM PAUTA

ORDINÁRIA

54

1.857

EXTRAORDINÁRIA

1

1

TOTAL

55

1.858

FONTE: Site do TCE/PA

Assim, a presença dos membros nas sessões do TCE/PA deu-se conforme o
gráfico a seguir, observando-se que, nos meses de janeiro e fevereiro do exercício em
análise, a Procuradoria-Geral esteve ocupada pela Procuradora Silaine Karine
Vendramin e, a partir de 1º de Março, pelo Procurador Guilherme da Costa Sperry com
mandato para o biênio 2020 – 2022.
O Procurador Stephenson Oliveira Victer não participou das sessões por estar
acumulando o exercício do cargo de Presidente da Associação Nacional do Ministério
Público de Contas – AMPCON.

Participação dos membros do MPC/PA
nas sessões do TCE/PA
8

6

SILAINE VENDRAMIN
13

FELIPE CRUZ
6

7
9

6

GUILHERME SPERRY
PATRICK MESQUITA
DEÍLA MAIA

STANLEY BOTTI
DANIELLE COSTA
GRÁFICO 10 - Participação dos membros nas sessões do TCE/PA

3.5.7

Ofícios expedidos
Em 2020, estiveram sob a gestão e guarda da Secretaria Processual um total de

125 ofícios.
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3.6 Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios
3.6.1 Da Licitação
O

Departamento

de

Aquisições,

Contratos

e

Convênios

-

DACC,

institucionalizado por meio da Portaria nº 082/2017/MPC/PA, de 04/05/2017 com
alterações introduzidas pela Portaria nº 065/2018/MPC/PA, de 28/03/2018 e nº
085/2020/MPC/PA,

de

31/03/2020,

atua

na

instrução

e

execução

dos

procedimentos administrativos necessários à formalização de processos para
alienação

de

bens,

aquisições,

contratação

de

prestação

de

serviços

e

formalização de parcerias, obedecendo à legislação vigente, de forma a garantir
a transparência de suas ações e a correta aplicação do recurso público.
O presente relatório contém breve relato sobre o Departamento de Aquisições,
Contratos e Convênios e as atividades desenvolvidas durante o período de janeiro a
dezembro de 2020.
Cabe o registro de que o ano de 2020 foi atípico em razão da pandemia
provocada pelo Coronavírus (Covid-19). Houve alteração na rotina administrativa com
consequente adaptação ao trabalho remoto e a adoção do processo eletrônico por meio
do sistema Processo Administrativo Eletrônico (PAE), do Governo do Estado do Pará.

3.6.2 Objetivo do DACC
- Instruir e executar os procedimentos necessários à formalização de processos
licitatórios, contratos, convênios e termos de parceria em geral;
- Atuar com transparência e eficácia na alienação de bens, aquisição de
produtos, contratação de prestadores de serviços e no monitoramento de sua
execução;
- Prezar pela excelência nas contratações públicas.

3.6.3 Competências do Departamento
- Planejar, organizar, gerenciar e executar as atividades relacionadas às
licitações e gestão dos convênios e contratos administrativos;
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-

Formalizar,

acompanhar

e

providenciar

as

publicações

dos

atos

administrativos, em consonância com a modalidade de disputa;
- Manter-se em contínua atualização das bases de informações e legislações
que doutrinam os certames licitatórios em suas diversas modalidades;
- Atualizar os atos normativos relativos à área de licitação, bem como informar e
orientar os demais setores e departamentos quando houver mudanças e atualizações,
bem como, desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.

3.6.4 Atividade Desenvolvidas no exercício 2020
- Acompanhamento do Plano de Compras e Contratações autorizado para o
exercício 2020;
- Instrução de processos; expedição de editais, contratos e termos; cadastro dos
procedimentos licitatórios no Portal de Compras do Governo Federal e/ou no site
Banparanet;
- Condução dos procedimentos licitatórios em todas as suas fases;
- Publicação dos editais, contratos e convênios no Diário Oficial do Estado; no
Portal de Compras do Governo Federal; no portal da transparência do MPC/PA; no site
Compraspara e, nos casos de Dispensa Eletrônica, no portal de cotação eletrônica do
Banparanet;
- Promoção da transparência das informações referentes às licitações, contratos
e convênios no site do MPC/PA;
- Aprimoramento e capacitação dos servidores.

3.6.5 Procedimento Licitatório realizado em 2020
Para

atender

as

necessidades

administrativas

foram

instaurados

os

procedimentos licitatórios, conforme especificação a seguir, os quais podem ser
acessados no link http://www.mpc.pa.gov.br/transparencia/licitacao.
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Tabela 23 - Inexigibilidades de licitação 2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO
PROCESSO

Nº

2019/490731

01/2020

2020/210888

02/2020

2020/908480

03/2020

2020/15829

04/2020

2020/183713

05/2020

2020/913594

06/2020

SÍNTESE DO OBJETO
Aquisição de elementos filtrantes
para purificadores de água
Inscrições, no “15° Congresso
Brasileiro de Pregoeiros”,
Pacote
de
inscrição
para
participação de membros e
servidores no VII Encontro
Nacional dos Tribunais de Contas
- VII ENTC
Inscrição, no “21° CBC –
Congresso
Brasileiro
de
Contabilidade
3° Congresso do Ministério
Público da Região Norte – O
Ministério Público no Estado
Democrático de Direito: Diálogo
Interinstitucional, Tecnologia e
Meio Ambiente
Contratação de serviço técnico
profissional
especializado de
treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal para os servidores e
membros do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará,
denominada “Atitude de campeão”

VALOR
R$ 1.761,00

R$ 7.893,00

R$ 10.000,00

EVENTO
CANCELAD
O

EMPRESA/
INSTITUIÇÃO
E. Y. DA R. KAWASAKI,
CNPJ nº
11.338.275/0001-56
INSTITUTO NEGÓCIOS
PÚBLICOS DO BRASIL,
CNPJ nº
10.498.974/0001-09
ASSOCIAÇÃO DOS
MEMBROS DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS
BRASIL (ATRICON),
CNPJ nº
37.161.122/0001-70
FUNDAÇÃO
BRASILEIRA DE
CONTABILIDADE (FBC),
CNPJ nº
02.428.413/0001-05

EVENTO
CANCELAD
O

R$ 9.900,00

ASSOCIAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ AMPEP, CNPJ nº
05.202.262/0001-52
GUSTAVO BORGES
LICENCIAMENTOS E
PROMOCOES LTDA,
CNPJ nº
08.326.503/0001-63

Tabela 24 - Dispensas de licitação 2020

DISPENSA DE LICITAÇAO
PROCESSO

Nº

2020/334751

01/2020

2020/355015

02/2020

2020/578722

03/2020

SÍNTESE DO OBJETO
Fornecimento de 02 (duas)
assinaturas de serviço de acesso
on-line a sistema informatizado
de pesquisa de preços
Serviços continuados de acesso
à
Rede
Mundial
de
Computadores (Internet)
Prestação de serviço bancário
de conta depósito vinculada
bloqueada para movimentação
de conta aberta em nome de
empresa
contratada
para
prestação de serviços com
dedicação exclusiva de mão de
obra, destinada unicamente ao
provisionamento de valores das

VALOR
CONTRATADO
R$ 17.600,00

EMPRESA
VENCEDORA
NP CAPACITAÇÃO E
SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA,
CNPJ nº 07.797.967/000195

R$ 2.893,80

CLARO S/A, CNPJ n°
40.432.544/0001-47

SEM CUSTOS E
TARIFAS

BANCO DO BRASIL S/A,
CNPJ nº 00.000.000/444588
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obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e outros.
Contratação de Gasolina comum
e Óleo Diesel.

Estimado em R$
12.353,28

Contratação de Prestação de
Serviços e venda de produtos

Estimado em
R$ 6.000,00

Estimado em
R$ 117.830,52

2020/529263

04/2020

2020/627778

05/2020

2020/894887

06/2020

Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação –
TIC

07/2020

Contratação de serviços de
revisão periódica em garantia
dos veículos oficiais

2020/988076

M. M. Auto Posto Ltda,
CNPJ nº 04.566.961/000119
EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, CNPJ nº
34.028.316/0018-51
EMPRESA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ PRODEPA, CNPJ nº
05.059.613/0001-18
BACABA VEÍCULOS
LTDA (THAI), CNPJ nº
07.220.448/0004-02 e
ELDORADO COMÉRCIO
VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA, CNPJ nº
37.366.665/0001-23

Serviço estimado
em R$ 370,33
(veículo Toyota) e
estimado em R$
304,00 (veículo
Chevrolet Spin).

Tabela 25 - Dispensas de licitação por Cotação Eletrônica 2020

DISPENSA POR COTAÇAO ELETRÔNICA
PROCESSO /
Responsável

Nº

2020/137911
Akyson Silva

01/2020

2020/95272
Sônia Santos

02/2020

2020/360519
Nazaré Neves

03/2020

2020/355015
Nazaré Neves

04/2020

2020/431450
Sônia Santos

05/2020

2020/569477
Nazaré Neves

06/2020

2020/529263
Akyson Silva

07/2020

SÍNTESE DO
OBJETO

VALORES
REGISTRADOS

Contratação de empresa para
fornecer certificado digital eCNPJ padrão ICP-Brasil, do
tipo A3

Estimado:
R$ 458,67
Contratado:
R$ 330,00
Economizado: R$ 128,67

Aquisição,
Manutenção
e
Recarga dos Extintores de
Combate a Incêndio

Estimado:
R$ 3.016,62
Contratado:
R$ 2.707,00
Economizado: R$ 309,62

Serviços de sanitização
desinfecção de ambientes.

Estimado:
R$ 8.900,23
Contratado:
R$ 3.999,90
Economizado: R$ 309,62

e

Contratação
de
serviços
continuados de acesso à rede
mundial de computadores
(internet)
Fornecimento de Café em Pó,
Leite em Pó, Açúcar Refinado
e Adoçante Líquido,

Contratação de empresa para
fornecer certificado digital eCPF padrão ICP-Brasil, do tipo
A3
Aquisição de Combustível –
GASOLINA COMUM, ÓLEO
DIESEL, e GÁS- GLP

Estimado:
R$ 3.185,35
Contratado:
R$ Economizado: R$ Estimado:
R$ 2.503,00
Contratado:
R$ 2.152,50
Economizado: R$ 350,50
OBS:
Apenas
itens
contratados. Itens 2 e 3
fracassados.
Estimado:
R$ 1.910,00
Contratado:
R$ 1.500,00
Economizado: R$ 410,00
Estimado:
R$ 12.579,673
Contratado:
R$ Economizado: R$ -

EMPRESA(S)
VENCEDORA(S)
OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA,
CNPJ 11.735.236/0001-92
KEYLA
SEABRA
UCHOA
02405933241,
CNPJ
nº
27.328.880.0001-86 e MAIS GAS
INDUSTRIA DE GASES LTDA,
CNPJ nº 25.089.951/0001-00
XINGU SERVIÇOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº
23.259.429/0001-01
CERTAME FRACASSADO

PAPEL E CIA PRODUTOS DE
PAPELARIAS EIRELI, CNPJ nº
19.518.277/0001- 39
OBS: Contratado apenas Café e
Adoçante.

OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA,
CNPJ 11.735.236/0001-92

CERTAME FRACASSADO
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Tabela 26 - Pregões Eletrônicos realizados 2020

PREGAO ELETRÔNICO REALIZADOS
PROCESSO

Nº

2019/571747
Sônia Santos

01/2020

2019/626248
Sônia Santos

2019/59238
Akyson Silva

2019/626248
Sônia Santos

2020/36070
Akyson Silva

2020/419545
Akyson Silva

2020/598434
Nazaré Neves

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

SÍNTESE DO
OBJETO

VALORES

Registro de Preço para
futura
aquisição
de
Material de Expediente.

Estimado: R$ 10.954,30
Contratado: R$ 8.619,30
Economizado R$ 2.335,00

Prestação de serviço de
locação de impressoras
multifuncionais,
compatíveis com acesso
via rede TCP/IP, incluindo
o serviço de manutenção
Preventiva e Corretiva
com a substituição de
Peças e Suprimentos.
Registro de Preço para
futura
aquisição
de
Monitores
de
25”
polegadas,
do
tipo
ultrawide.
Prestação de serviço de
locação de impressoras
multifuncionais,
compatíveis com acesso
via rede TCP/IP, incluindo
o serviço de manutenção
Preventiva e Corretiva
com a substituição de
Peças e Suprimentos.

Estimado: R$ 53.092,44
Contratado: R$ Economizado: R$ -

M. E. DA S.
RODRIGUES
COMÉRCIO, CNPJ
33.947.667/0001-55 e
MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
PAPELARIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ
31.920.842/0001-95

CERTAME
FRACASSADO

Estimado: R$ 47.504,40
Contratado: R$ 47.504,40
Economizado: R$ -

SISTERTEC
TECNOLOGIA E
INFORMATICA EIRELI,
CNPJ nº
36.306.932/0001-04.

Estimado: R$ 79.900,00
Contratado: R$ 33.140,00
Economizado: R$46.760,00

TC COMERCIO DE
SERVICOS E
TECNOLOGIA EIRELI,
CNPJ nº
07.679.989/0001-50

Registro de preços para
futura
aquisição
de
Notebooks

Estimado: R$ 131.380,80
Contratado: R$ 131.370,00
Economizado: R$ 10,80

Registro Preços para
futura contratação de
empresa para confecção
e
fornecimento
de
Material Gráfico.

Estimado:
R$ 10.999,50
Contratado: R$ 9.073,50
Economizado: R$ 1.926,00
OBS:
Valor
itens
contratados.
Itens
05
e
06
fracassados.

Registro de Preço, pelo
prazo de 12 meses, para
eventual
e
futura
aquisição de crachás em
PVC
com
cordão
personalizado
para
servidores e visitantes e
carteira de identidade
funcional.

EMPRESA(S)
VENCEDORA(S)

Estimado: R$ 1.610,27
Contratado: R$ 1.181,50
Economizado: R$ 428,77

Estimado: R$ 367.504,71

EFES COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELI,
CNPJ nº
10.434.081/0001-91.
GRÁFICA E EDITORA
SANTA CRUZ LTDA, CNPJ
02.373.761/0001-14,
ODMILSOM ALVES
PEREIRA, CNPJ
03.930566/0001-00,
RANNIPLAST IND. E
COMÉRCIO ARTIGOS
PLÁSTICOS LTDA, CNPJ
01.069.808/0001-98 e
ROGER ANDRÉ BRAUN,
CNPJ 29.253.577/0001-97.

D´COLAR GRAFICA E
ETIQUETAS EIRELI.
CNPJ nº
16.640.717/0001-38

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
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2020/650190
Nazaré Neves

08/2020

2020/734912
Sônia Santos

09/2020

2020/835994
Akyson Silva

10/2020

2020/866007
Akyson Silva

11/2020

2020/894811
Akyson Silva

12/2020

Aquisição
de
equipamentos
de
informática,
do
tipo
permanente
(Nobreak
3KVA; Nobreak 1,2 KVA;
Computador
Desktop;
Switch 48 e roteador wi-fi
access point)

Contratado: R$ 284.695,65
Economizado: R$82.809,06

Registro de Preço, pelo
prazo de 12 meses para
aquisição de resma de
Papel A4

Estimado:
R$
4.263,75
Contratado:
R$
3.375,00
Economizado: R$ 888,75

Registro de Preço para
fornecimento
de
certificados digitais eCPF padrão ICP-Brasil.
Registro de Preços para
aquisição
de
equipamentos
de
informática (Nobreak 1.2
KVA e Switch 48)
Prestação de serviços de
licenciamento de direitos
permanentes
e
temporários de uso de
softwares / programas de
computador.

OBS:
Valor
itens
contratados Itens 02 e 04,
fracassados

Estimado:
R$ 4.616,16
Contratado: R$ 3.527,00
Economizado: R$ 1.089,16
Estimado:
R$ 59.814,90
Contratado: R$ 42.300,00
Economizado: R$ 17.514,90

OBS: Valor item contratado
Item 02, fracassado.
Estimado: R$ 166.611,89
Contratado: R$ Economizado: R$ -

INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI, CNPJ nº
31.768.037/0001-98,
BRAZIL IT SOLUCOES
EM INFORMATICA LTDA,
CNPJ nº 36.984.127/000130 e AMAZON NUTS
COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ nº 32.192.902/000163
J R ALVES COSTA
EIRELLI, CNPJ nº
10.459.614/0001-90.

OBJECTTI SOLUÇÕES
LTDA, CNPJ nº
11.735.236/0001-92
CH TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI,
CNPJ nº 14.623.593/000157

SUSPENSO

Tabela 27 - Leilão 2020

LEILÃO
PROCESSO
2020/198734

SÍNTESE DO
OBJETO
Leilão de 02 (dois) veículos oficiais.

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÃO

Sônia Santos

Procedimento autorizado
para instrução

Tabela 28 - Procedimentos em andamento para o exercício 2021

PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021
PROCESSO
2020/564349
2020/895892
2020/1019780
2020/936733
2020/925242

SÍNTESE DO
OBJETO
Prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos
de ar-condicionado.
Serviços
de
Sanitização,
desratização,
dedetização de ambientes.

VALOR
ESTIMADO

PREGOEIRO
RESPONSÁVEL

R$ 42.106,31

Akyson Silva

R$ 10.265,83

SRP para aquisição de Notebooks

R$ 103.634,10

Aparelhos condicionadores de ar splits

R$ 71.696,13

Aquisição de aparelhos de telefonia móvel

R$ 45.788,79

Sônia Santos
Nazaré Neves
Akyson Silva
Nazaré Neves
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Tabela 29 - Demandas por Pregoeiro(a)/Coordenador(a) de Compras - 2020

DEMANDAS POR PREGOEIRO(A) - 2020
SERVIDOR
AKYSON FERREIRA DA SILVA
NAZARÉ DO SOCORRO GILLET DAS NEVES
SÔNIA DO SOCORRO SANTOS

MODALIDADE
LICITAÇÃO
Dispensa Eletrônica
Pregão Eletrônico
Dispensa Eletrônica
Pregão Eletrônico
Dispensa Eletrônica
Pregão Eletrônico
Leilão

QUANTIDADE
PROCESSOS
02
08
03
04
02
05
01

3.6.6 Atas de Registro de Preço
Foram formalizadas as seguintes atas de registro de preços, oriundas de
procedimento licitatório:

Tabela 30 - Atas de registro de preços assinadas em 2020

ARP’S ASSINADAS EM 2020


Nº
PROCESSO

Nº ARP

2019/571747


01/2020SRP

Aquisição de Material de
Expediente (Itens 1, 26, 27, 28, 
29 e 32)

2019/571747


02/2020SRP

Aquisição de Material de
Expediente (Itens 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

03/2020SRP

Aquisição
de
Monitores

Ultrawide 29 polegadas

04/2020SRP

Aquisição de Notebooks

2020/59238

2020/360709

OBJETO


2020/598434

05/2020SRP

Aquisição de crachás em PVC
com cordão personalizado para
servidores e visitantes e carteira
de identidade funcional.

2020/866007

06/2020- 
SRP

Aquisição de equipamentos de
Informática (15 nobreaks 3KVA)

2020/866007

07/2020SRP

2020/866007

08/2020SRP




2020/419545

2020/419545

09/2020SRP



10/2020- 
SRP

Equipamentos de Informática
(HP Prodesk 400 G6)
Equipamentos de Informática (6
roteadores Access Point
Corporativos)
Confecção e fornecimento de
Material Gráfico (Itens 1, 3, 4, 8,
10 e 11)
Confecção e fornecimento de
Material Gráfico (Item 02)

CONTRATADA

TÉRMINO
VIGÊNCIA

M.E. DA S. RODRIGUES
COMÉRCIO

27/02/2021

MM COMÉRCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA E SERVIÇOS
LTDA
SISTERTEC TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELI

27/02/2021

EFES – COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA EIRELLI

21/08/2021
CANCELADA

D’COLAR GRÁFICA E
ETIQUETAS EIRELLI

15/10/2021

ECG COMÉRCIO E
ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS EIRELLI
BRAZIL IT SOLUÇÕES
INFORMÁTICA LTDA

20/05/2021

09/11/2021

06/11/2021

AMAZON NUTS COMÉRCIO
DE ALIMENTOS EIRELI

09/11/2021

GRÁFICA E EDITORA SANTA
CRUZ

16/11/2021

ODMILSOM ALVES PEREIRA
16/11/2021
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2020/419545

2020/419545


11/2020SRP
12/2020- 
SRP

Confecção e fornecimento de
Material Gráfico (Item 09)
Confecção e fornecimento de 
Material Gráfico (Item 07)

RANNIPLAST IND. E
COMÉRCIO ARTIGOS
PLÁTICOS LTDA
ROGER ANDRÉ BRAUN EPP

16/11/2021

16/11/2021

Tabela 31 - Atas de Registro de Preços assinadas em anos anteriores e ainda vigentes em 2020

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 2020
Nº
PROCESSO


Nº ARP

OBJETO
Prestação

2018/446058

01/2019SRP

de

Serviço

CONTRATADA
de

Alimentação.

TÉRMINO
VIGÊNCIA

M. C. XERFAN
RECEPÇÕES, CNPJ nº

17/01/2020

05.332.940/0001-90.

2018/477530

02/2019
SRP

Pará Serviços Manutenção,

Aquisição de Material para

Construção e Comércio

Manutenção Predial.

EIRELI, CNPj n8

11/04/2020

15.004.202/0001-89
2018/477530

03/2019- 
SRP

Aquisição de Material para

.J.C. P. Prado Comércio

Manutenção Predial.

EIRELI-ME, CNPJ n°

21/04/2020

21.254.778/0001-05.
Gibbor Publicidade e
2018/544033

05/2019
SRP

Publicação de Matérias em

Publicações de Editais

Jornal.

EIRELI EPP, CNPJ n°

24/04/2020

18.876.112/0001-76.
H. de F. Pires Serviços,
2019/37416

06/2019
SRP

2019/37416

Aquisição de Material Gráfico

CNPJ n° 18.655.861/0001-73

07/2019
SRP

Aquisição de Material Gráfico

JOSÉ DE SALES
SOBRINHO SERVIÇOS
GRÁFICOS,
CNPJ n° 04.402.873/0001-81

2019/37416

08/2019- 
SRP

Aquisição de Material Gráfico

2019/37416

09/2019
SRP

Aquisição de Material Gráfico

2019/137842

10/2019SRP

2019/137842

11/2019SRP

2019/97814

12/2019



Aquisição de papel A4

2019/97814

13/2019

Aquisição de papel A4




O & P Comunicação
CNPJ nº 32.566.370/000187
Teixeira Impressão Digital e
Soluções Gráficas
CNPJ nº 17.615.848/000128
Bmaxx Comércio e
Representações Eireli.
CNPJ nº 29.906.123/000178.
L. da S. Souto Junior Eirelli
CNPJ nº 32.668.509/0001-01

crachá

DMP Comércio e Serviços
Téc.Eirelli
CNPJ nº 27.490.346/000171

Confecção de crachá em PVC

Amazonas Comércio de
Adesivos e Brindes Ltda
CNPJ nº 11.383.230/0001-01

Confecção de Cordão para

25/04/2020

13/05/2020

22/05/2020

22/05/2020

29/07/2020

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020
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Tabela 32 - Adesão a ata de registro de preços em 2020

Nº
PROCESSO

2020/76326

2020/640171

ÓRGÃO
CONCEDENTE

Tribunal de
Justiça do Estado
do Pará

Tribunal Regional
Eleitoral do
Tocantins



2020/513954

Tribunal de
Justiça do Estado
do Pará

OBJETO

VALOR
CONTRATADO

CONTRATADA

Prestação de Serviços de

Liderança Limpeza
Limpeza,
Conservação,
e Conservação
Higienização e Copeiragem
Ltda.
com
fornecimento
e
CNPJ nº
uniformes,
materiais
e
00.482.840/0001-38
equipamentos.
Fornecimento de solução em

DIGITAL PAPER
serviços de preservação e
LTDA
acesso
a
documentos
CNPJ nº
(Digitalização)
26.201.167/0001-04
ENGNEW
Prestação de serviços de CONSTRUÇÕES E
engenharia
com EMPREENDIMENT
OS EIRELI,
fornecimento de mão de
CNPJ/MF nº
obra,
materiais
e
11.117.259/0001-33
equipamentos.

Valor estimado
em
R$ 187.305,48

Valor unitário de
R$ 0,06. Total
estimado em
R$ 84.000,00

Valor estimado
em R$ 98.106,70

3.6.7 Convênios
Os Convênios e Termos de Parcerias podem ser acessados no link
http://www.mpc.pa.gov.br/transparencia/termo.
Tabela 33 - Convênios e parcerias firmados em 2020

CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS EM 2020
Nº
028/2020

S/N

S/N

SÍNTESE DO OBJETO
Intercâmbio de tecnologia e inovação,
conhecimentos e bases de dados e o
desenvolvimento conjunto de projetos
e iniciativas que possibilitem a
otimização dos recursos financeiros e
humanos, podendo, inclusive, ser
replicado para outros órgãos públicos.
Adesão do Ministério Público de
Contas ao Portal de Cursos do IRB IRB Conhecimento para divulgação de
ações de capacitação, na forma da
Portaria IRB n° 11/2020.
Descontos
nos
valores
de
mensalidades
escolares
a
beneficiários do Ministério Público de
Contas do Estado do Pará (MPC/PA) a
partir de 2021

ÓRGÃO PARCEIRO



TÉRMINO
VIGÊNCIA

Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG), Ministério Público de
Contas do Estado de Minas Gerais
(MPC/MG) e o Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais de Contas
(CNPGC)

Indeterminado

Instituto Rui Barbosa - IRB

02/07/2025

Colégio Marista Nossa Senhora de
Nazaré

31/12/2021

Tabela 34 - Convênios e parcerias firmadas em anos anteriores e ainda vigentes em 2020

VIGENTES EM 2020

Nº
009/2019

SÍNTESE DO OBJETO
Recuperação
PÚBLICOS

de


CRÉDITOS

ÓRGÃO PARCEIRO
Tribunal de Contas do Pará,
Procuradoria Geral do Estado do
Pará e Instituto de Estudos de
Protestos de Títulos Brasil

TÉRMINO
VIGÊNCIA
05/11/2021
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008/2019

007/2019

004/2019

01/2019

019/2018

023/2016

003/2016

001/2016

012/2015

Termo de Cooperação Técnica
tendo por objeto estabelecer a 
cooperação educacional, técnica e
científica para compartilhamento de
cursos,
informações,
conhecimentos.
Cooperação Técnica e intercâmbio

de informações.
Intercâmbio de informações entre os
participes visando a obtenção de
maior eficiência e tempestividade na
adoção de providências necessárias
relacionadas às matérias atinentes
ao Controle Interno.
Cooperação educacional, técnica e
científica, para compartilhamento de
cursos,
informações,
conhecimentos, metodologias e
experiências
Cessão recíproca de servidores
pertencentes
aos
quadros
permanentes dos partícipes.
Cooperação Técnica tendo como
objeto disciplinar o acesso às bases
de dados existentes referentes aos
atos constitutivos e alterações
posteriores
concernentes
às
empresas mercantis registradas na
JUCEPA.
Cooperação Técnica visando o
intercâmbio de informações de
interesse para a Fazenda Nacional,
bem como o aperfeiçoamento do
gerenciamento
da
atividade
fiscalizatória pelo MPC/PA.
Cooperação educacional, técnica e
científica e compartilhamento de
custos 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.
Cooperação Técnica mútua entre o
MPC-PA e o TJ-PA, relativas às
boas práticas de gestão pública

Ministério Público do Estado do
Pará

03/10/2024

Tribunal de Contas dos Municípios TCM

29/09/2020

Auditoria Geral do Estado do Pará –
AGE/PA

10/02/2022

Defensoria Pública do Estado do
Pará – DPE

14/03/2024

Estado do Pará

27/12/2020

Junta Comercial do Estado do Pará
– JUCEPA

09/05/2021

Superintendência
Regional
da
Receita Federal na 2ª Região Fiscal

15/12/2021

Tribunal de Contas do Estado do
Pará – TCE/PA

28/04/2022

Tribunal de Justiça do Estado do
Pará

29/01/2025
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3.6.8 Contratos e Termos Aditivos
Os contratos e termos aditivos assinados no ano de 2020 estão relacionados a seguir e estão disponíveis no site
http://www.mpc.pa.gov.br/transparencia/contrato.
Tabela 35 - Contratos assinados em 2020
CONTRATOS ASSINADOS EM 2020
PROCESSO
2020/98332
2019/388423

Nº
CONTRATO
01/2020
02/2020

2019/490731

SÍNTESE DO OBJETO
Serviço de alimentação com
fornecimento de material
Serviço
de
desinsetização,
desratização e descupinização
Aquisição de elemento filtrante

03/2020
2019/37416
04/2020

Serviço de confecção de material
gráfico

2020/334751

05/2020

Banco de Preços

2020/59238

06/2020

Aquisição
de
Monitores
Ultrawide 25"
Aquisição de Mangueira de
incêndio predial
Serviço de inspeção técnica,
manutenção e 1º, 2º e 3º níveis
de extintores
Serviços de Sanitização e
Desinfecção de ambientes
Limpeza e Conservação

2020/95272
07/2020
2020/95272
08/2020
2020/360519
2020/76326
2020/355015

09/2020
10/2020

2020/292252

11/2020
12/2020

2020/578722
2020/52963

13/2020
14/2020

CNPJ

VALOR
FIRMADO

CONTRATADA
M C XRFAN RECEPÇÕES ME - "AS
MULATAS"
XINGU SERVIÇOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA

05.332.940/0001-00
23.259.429/0001-01

R$

E Y DA R KAWASAKI ME

11.338.275/0001-56

R$ 1.761,00

H DE F PIRES SERVIÇOS
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA

18.655.861/0001-73

R$ 9.670,70

07.797.697/0001-95

R$ 17.600,00

27/05/2021

SISTERTEC
TECNOLOGIA
INFORMÁTICA - EIRELI

36.306.932/0001-04

R$ 23.752,20

15/06/2021

27.328.880/0001-86

R$ 1.890,00

R$ 43.744,80

VENCIMENTO
31/12/2021
16/03/2021

5.400,00
29/3/2021
22/04/2021

E

19/06/2021
KEYLA SEABRA UCHOA

24/06/2021
MAIS GÁS IND. DE GASES LTDA
XINGU SERVIÇOS E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA
LIDERANÇA
LIMPEZA
E
CONSERVAÇÃO

25.089.951/0001-00

R$ 817,00

23.259.429/0001-01
00.482.840/0001-38

R$ 3.999,90
R$ 187.305,48

31/08/2021

22/04/2021

Banda Larga

CLARO S/A

40.432.544/0001-47

R$ 3.185,35

27/07/2021

Locação de
impressoras

TC COMERCIO DE
SERVICOS E TECNOLOGIA
EIRELI
BANCO DO BRASIL S/A
M. M. AUTO POSTO LTDA

07.679.989/0001-50

R$ 33.136,00

13/08/2021

00.000.000/0001-91
04.566.961/0001-19

R$ 0,00
R$ 12.353,28

27/08/2025
29/10/2021

BB Conta-Vinculada
Combustível
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2020/640171
2020/513954

15/2020
16/2020

Digitalização
Manutenção Predial

2020/513954

16/2020

Manutenção Predial

2020/894887

17/2020

Transmissão de
dados

2020/650190

18/2020

2020/627778

017991440

Aquisição de
Computadores
Postagem

2020/598434

1003597564

Energia Elétrica

DIGITAL PAPEL LTDA
ENGNEW CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENGNEW CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
EMPRESA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ –
PRODEPA
BRAZIL IT SOLUÇÕES
INFORMÁTICA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
(CORREIOS)
CENTRAIS ELÉTRICAS DO
PARÁ S/A

26.201.167/0001-04
11.117.259/0001-33

R$ 84.000,00
R$ 98.106,70

20/10/2021
11/11/2021

11.117.259/0001-33

R$ 98.106,70

11/11/2021

05.059.613/0001-18

R$ 127.649,73

11/12/2021

36.984.127/0001-30

R$ 122.790,00

17/12/2021

34.028.316/0018-51

R$ 6.000,00

23/10/2021

04.895.728/0001-80

R$ 78.411,26

29/09/2025

Tabela 36 - Contratos firmados em anos anteriores e ainda vigentes em 2020

CONTRATOS VIGENTES EM 2020
Nº

TÉRMINO
SÍNTESE DO OBJETO

CONTRATADA / VALOR

01/2019

Manutenção Ar veículo OFV 9756.

04/2019

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM)
ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO-SEDE

16/2019

Aquisição de Ar condicionado

JPELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.415.706/0001-08
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
EPP
CNPJ: 00.489.015/0001-65
R$ 14.610,00
Luciana da Silva Torrichelle Soares
CNPJ nº 34.488.867/0001-50
Valor R$ 1.212,00
JPELL Com. e Serviços LTDA
CNPJ nº 26.415.706/0001-08
Valor R$ 4.718,00
MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA
DA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ n° 11.427.054/0001-54

17/2019

Aquisição de 2 SPLITs

Reprografia
01/2015

ADITIVO

VIGÊNCIA

Não

29/01/2020

1º TA
Prazo

20/02/2020

Não

26/02/2020

Não

27/02/2020

1° TA –
Acréscimo
02/09/2020
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R$ 23.400,00

2018NE
00158

Aquisição de Certificados Digitais

07/2018

Prestação de Serviços de Estágio

07/2015

Limpeza e Conservação

06/2019

07/2019

Prestação de Serviço de Recarga de extintor

Certificação Digital

12/2016

Banda Larga

08/2019

Seguro Predial

09/2019

Café, Leite, Açúcar e Adoçante

16/2016

Passagem Aérea

10/2019

Fornecimento de 20 (vinte) Computadores

11/2019

Fornecimento de Combustível

2° e 3º TAPrazo
4º TA – Prazo
e Quant.
5º TA Prazo

SOLUTI–Soluções em Negócios Inteligentes, CNPJ
09.461.647/0001-95.
R$ 1.100,00
Usina de Talentos Ltda,
CNPJ nº 01.711.278/0001-30.

Não

Amazônia Clean Limpeza e Conservação Ltda - EPP
CNPJ nº 10.587.618/0001-53
Valor: R$ 147.958,32
Mais Gás Ind. de Gases Ltda
CNPJ 25.089.951/0001-00
Valor R$ 817,00
DIGISEC-Certificação Digital
CNPJ nº 18.799.897/0001-20
Valor R$ 1.100,00
Claro S/A
CNPJ nº 40.432.544/0001-47
Valor: R$ 489,64
Liberty Seguros S/A
CNPJ n° 61.550.141/0001-72
Valor: R$ 4.166,94
Mendes & Souza Com. Alimentos
CNPJ nº 30.445.162/0001-02
Valor: R$ 4.807,20
Facto Turismo
CNPJ nº 14.807.420/0001-99
Valor: R$ 80.000,00
Dutech Informática Ltda
CNPJ nº 09.353.190/0001-87
Valor: R$ 77.720,00
M M Auto Posto Ltda
CNPJ 04.566.961/0001-19





1º TA
Prazo e
Quant.
2º TA
1º TA - prazo
2º TA – quant.
3º TA – prazo
4º TA – Prazo
5º TA - Prazo

03/04/2021

24/04/2021

29/05/2020

Não

30/05/2020

Não

09/06/2020

1º, 2º TA e 3º
TA - prazo

26/07/2020

Não

24/07/2020

Não

01/08/2020

1º TA,
2º TA e 3º TA
– prazo
4º TA - prazo

09/07/2021

Não

30/07/2020

Não

02/09/2020
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12/2019

Fornecimento de Gás de Cozinha

18/2018

Seguro para 02 veículos.

36/2017

Pagamento Eletrônico

40/2017
CCER
1003597564

Energia Elétrica

13/2019

Serviços de Análise Bacteriológica

19/2018

Prestação de Serviços de Correios.

14/2019

Serviço de Limpeza, Vedação. e Desinfecção dos
Reservatórios de Água

15/2019

Manutenção Preventiva e corretiva de ar condicionado

24/2018

Concurso Público para 01 vaga de Procurador e de
servidores.

25/2016

Telefonia Fixa – Claro S/A

18/2019

Aquisição de Veículo (COROLLA)

19/2019

Aquisição de Veículo (SPIN)



Valor: R$ 12.540,00
K B Pinheiro Com. de Gás
CNPJ 11.519.067/0001-53
Valor: R$ 437,90
Mapfre Seguros Gerais S/A
CNPJ 61.074.175/0001-38
Valor: R$ 4.306,00
Banco do Brasil S/A
CNPJ nº 00.000.000/4445-88
R$ 114,70
CELPA
CNPJ nº 04.895.728/0001-80
R$ 72.000,00
Água Norte
CNPJ nº 15.622.879/0001-80
Valor R$ 4.785,00
EBCT
CNPJ 34.028.316/0018-51.
R$ 4.000,00 (estimado)
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL CNPJ nº
05.972.711/0001-41
Valor R$ 2.088,00
Twister Com. e Serv. LTDA
CNPJ nº 05.477.939/0001-65
Valor R$ 7.900,00
CEBRASPE
CNPJ 09.353.109/0001-87
Valor: R$ 941.765,25 (estimado)
CLARO S/A
CNPJ n° 40.432.544/0001-47
R$ 4.211,76
KASA MOTORS
CNPJ nº 05.471.879/0001-73
Valor R$ 112.639,67
AMORIM E ALVES COM. DE VEÍCULOS
CNPJ nº 12.661.958/0001-02
Valor R$ 93.100,00
PRODEPA
CNPJ n° 05.059.613/0001-18

Não



1º TA
2º TA Prazo
3º TA
1º TA e 2º
prazo

09/09/2020

24/09/2020

25/09/2021

Não

28/09/2020

1º TA

11/10/2021

1º TA
Prazo

13/10/2020

Não

06/11/2020

Não

26/11/2020

1º TA
Valor
2º TA
Prazo
1º TA
2º TA
Prazo

03/12/2020

04/12/2021

Não

10/12/2020

Não

10/12/2020

1° TA – prazo,
supressão

13/12/2020
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26/2016

Link de DADOS



R$ 57.153,48

2º TA, 3º TAPrazo

3.6.9 Processos Licitatórios em números
Informação sobre os procedimentos licitatórios realizados no período de 2015 a 2020.
Tabela 37 - Processos licitatórios em números

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES REALIZADAS / ANO
MODALIDADE
LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

08

0

0

0

0

0

INEXIGIBILIDADE

08

10

06

08

09

06
(02 Canceladas)
07

DISPENSA TRADICIONAL

16

04

03

04

04

(02 decorrentes de cotação
eletrônica fracassada).

PREGÃO ELETRÔNICO

03

16

22

18

11

DISPENSA POR COTAÇÃO ELETRÔNICA

03

15

11

19

18

17
(11 finalizados, 01 Suspenso
e 05 em andamento).
07
(05 finalizados e 02
fracassados).

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO ARP

01

03

02

01

01

03 autorizadas

01

01

02

02

05

0

DESFAZIMENTO DE BENS

0

01

0

01

02

0

PARTÍCIPE EM REGISTRO DE PREÇOS

0

0

02

03

0

0

LEILÃO DE VEÍCULOS

0

0

01

0

01
(instrução)

01 (autorizado)
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3.6.10 Avaliação das Atividades
A equipe do Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios - DACC
empreendeu esforços tentando superar as limitações decorrentes do período de
pandemia, visando exercer suas atividades com eficiência, eficácia e efetividade.
Neste sentido, o desenvolvimento de suas ações foi pautado no planejamento
e no plano de compras e contratações autorizado para o exercício 2020.
Com o empenho e incentivo da Gestão do MPC/PA, os servidores do DACC
participaram de vários cursos, seminários e palestras promovidos ou indicados pelo
CEAF e entidades parceiras, contribuindo assim com a capacitação do quadro.
O MPC/PA investiu na capacitação dos pregoeiros Akyson Ferreira da Silva,
Nazaré do Socorro Gillet das Neves e Sônia do Socorro Santos com a participação
dos servidores no 15° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e no evento nacional
SummitGov Compras Públicas.
Os servidores Gilvanete Azevedo Ferreira e Sérgio dos Santos Campista
receberam formação para atuar como Pregoeiros, através da Escola de Governança
Pública do Estado do Pará – EGPA.
O ano 2020 foi de desafios e de muita aprendizagem, havendo necessidade de
readaptações, superação de possíveis falhas e enfrentamento de variáveis em
decorrência da pandemia. Assim, a Equipe do DACC continua firme no propósito de
desenvolver suas atividades com maestria, pautada nos objetivos da Gestão e no
Planejamento de Compras e Contratações.

3.7 Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações

Este Relatório tem como objetivo prestar contas das atividades desenvolvidas
pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações - DTIT, no
exercício de 2020, aos membros, servidores e sociedade em geral.
O DTIT está vinculado à Secretaria, conforme Estrutura Administrativa
definida pela Portaria nº 082/2017/MPC/PA, de 04/05/2017, com as alterações
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introduzidas

pela

Portaria

nº

065/2018/MPC/PA,

de

28/03/2018,

e

nº

085/2020/MPC/PA, de 31/03/2020.
As responsabilidades do DTIT são as atividades e soluções que envolvam
recursos de computação visando a produção, o armazenamento, a transmissão, o
acesso, a segurança e o uso de informações geradas ou processada por este Parquet
Especializado de Contas.
Este documento encontra-se estruturado por gestão da tecnologia de
informação, suporte à eventos, trabalhos e comunicação do MPC-PA, suporte à
usuários e desenvolvimento de sistemas.
3.7.1 Gestão da Tecnologia da Informação

A gestão no Exercício de 2020 foi voltada para o cumprimento do
planejamento estratégico, plano de gestão, apoio e participação de ações de
capacitação, além da gerência de serviços de informática e de telecomunicação
contratados, fiscalizando a execução e participando do processo de contratação,
através de procedimentos licitatórios, ou de renovação contratual pela vantajosidade
administrativa em relação ao preço contratado e a boa qualidade do serviço prestado.
Iniciamos o exercício trabalhando em licitações visando a contratação de
serviço de reprografia. Devido à problemas enfrentados em processos licitatórios, foi
necessária a realização de 02 (dois) certames para a contratação da empresa atual
de reprografia, tendo seu início em setembro de 2020.
Realizamos apoio nas declarações de DIRF e Rais, executando instalações
de programas, importações de informações do sistema da folha de pagamento e
relatórios para complemento de dados e conferência deles.
Em virtude da troca de gestão ocorrida em março de 2020, o DTIT realizou
apoio na adaptação na infraestrutura física dos equipamentos de T.I. e
Telecomunicações, além de atualizações no site.
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Também devido a troca de gestão, se fez necessária a contratação de novo
certificado digital e-CNPJ, realizado através da Dispensa Eletrônica nº 01/2020,
possibilitando a assinatura digital de declarações obrigatórias ao longo dos Exercícios
2020 e 2021, competentes à gestão atual.
Devido as informações que circulavam entre fevereiro e meados de março
sobre a possibilidade de suspensão de serviços em razão da pandemia da COVID19, o DTIT estudou e preparou o acesso remoto para todos os usuários que
necessitariam deste tipo de acesso.
Tal medida propiciou a continuidade do trabalho durante o lockdown que
ocorreu no Estado, bem como durante o período de expediente em escala de
revezamento entre trabalho presencial e remoto como medida de prevenção e
enfrentamento à pandemia, situação última que permanece até os dias atuais.

Figura 9 - Divulgação das medidas de segurança para enfrentamento da pandemia

Tendo em vista a proximidade da implantação do Sistema de Processo
Eletrônico do TCE/PA, o e-TCE, para o qual se faz necessária a utilização de
certificado digital pelos membros deste Órgão Ministerial para assinatura de alguns
documentos eletrônicos, e considerando os problemas enfrentados no início de 2019
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com a utilização apenas dos certificados em nuvem, armazenados no HSM do
TCE/PA, providenciamos a aquisição de 05 (cinco) certificados digitais, do tipo A3 eCPF com token, através da Dispensa Eletrônica nº 06/2020-MPC/PA, objetivando a
redundância do referido serviço para os membros que tinham apenas um certificado
digital, o tipo em nuvem, além de prover o primeiro certificado digital para a nova
Procuradora de Contas empossada em março de 2020.
Observando a Ação de Aprimorar as Soluções de TI do Plano Estratégico
2019-2024, este departamento, após analisar as soluções existentes para Sistema de
Processo Eletrônico, levantou a possibilidade de utilizar uma versão exclusiva, com
base de dados própria do MPC/PA e mantida separada da demais, do Processo
Administrativo Eletrônico – PAE, sistema desenvolvido pela Empresa de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA e gerido pela
Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD.
Para tanto, realizou contatos com aquelas instituições para verificar
viabilidade e forma de realização desta contratação, resultando em solicitação, via
ofício do MPC/PA, da contratação da solução supracitada para sistema de processo
eletrônico deste Órgão Ministerial. Ressaltamos que este processo foi impactado pela
pandemia de Covid-19, estando em tramitação até os dias atuais.
A equipe deste departamento, sendo composta por poucos servidores efetivos
e poucos estagiários, é responsável pelo suporte a usuários, pela administração da
rede e dos ativos de TI e telecomunicações, desenvolvimento e manutenção de
sistemas e sites, planejamento das atividades da área, dentre outros serviços – o
tempo dispensado ao desenvolvimento dos sistemas se torna demasiadamente
inferior às inúmeras necessidades deste Parquet Especializado de Contas, que são
crescentes.
Neste sentido, foi realizado em 2020 grande parte da documentação inicial do
processo de contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção, tipo fábrica
de software, como estudo técnico preliminar, termo de referência, metodologia de
desenvolvimento, parte das cotações de preços e análise de duas atas de registros
de preços sobre a possibilidade de adesão. Porém, após a conclusão de que seria
mais vantajoso para este Órgão realizar certame próprio para contratar os serviços
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necessários, a revisão da documentação e a efetivação da contratação ficou para
2021.
Em observância ao Plano Estratégico 2019 – 2024 e ao Plano de Gestão 2020
– 2021, o DTIT analisou soluções para suprir a necessidade de aumentar a segurança
e disponibilidade das informações deste Órgão Ministerial, bem como melhorar
também a eficiência de alguns serviços de armazenamento e comunicação
(armazenamento em nuvem, e-mail, videoconferência, etc.).
Objetivando a contratação da melhor solução, foram iniciados estudos sobre
legislação a ser observada e soluções disponíveis para atender as necessidades do
MPC/PA. Porém devido à problemas físicos ocorridos no Servidor de Arquivos da rede
deste Órgão, que tomou bastante tempo da equipe do DTIT para normalizar e
solucionar o serviço supracitado, causando o menor impacto possível às atividades
das outras unidades do MPC/PA, bem como a ocorrência de problema de saúde
enfrentado por um membro da equipe diretamente ligado a este projeto, o mesmo
deverá ser concluído em 2021.
Foi realizado também no ano de 2020, após análise de viabilidade e
vantajosidade, adesão a uma ata de registro de preços para prestação de serviço de
preservação e acesso a documentos do Ministério Público de Contas do Estado do
Pará, resultando no Contrato nº 15/2020, que teve início dos serviços em janeiro de
2021.
O DTIT trabalhou ainda para realização do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2020,
ocorrido com êxito, para registro de preços para aquisição de certificados digitais eCPF padrão ICP-Brasil, do tipo A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses a partir da
emissão, visando a substituição de certificados que irão vencer no primeiro semestre
de 2021.
Seguindo a Ação de Modernizar a Infraestrutura de T.I. do Plano da Gestão
para 2020, realizamos a aquisição de 30 (trinta) monitores de 25 polegadas, do tipo
Ultrawide, através da Ata de Registro de Preços nº 03/2020/MPC/PA, oriunda do
Pregão Eletrônico n° 03/2020-SRP/MPC/PA, objetivando a renovação de monitores
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antigos, bem como atender o aumento do número de usuários devido à admissão de
novos servidores efetivos provenientes de concurso público.
Também na mesma ação foi realizado procedimento licitatório para renovação
de notebooks, através do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021, resultando na Ata de
Registro de nº 04/2020/MPC/PA. Porém, durante o processo de aquisição, verificouse que a empresa detentora da ARP sofreu penalidade, após a assinatura da referida
ata, por outro órgão público, ficando impedida de licitar e contratar com o poder
público. Dada a oportunidade de defesa à empresa, a ARP foi cancelada e teve início
um novo procedimento licitatório para realizar esta aquisição, devendo ser concluído
no exercício de 2021.
Ainda nesta Ação foi realizado processo licitatório objetivando a renovação de
50 (cinquenta) nobreaks de 1200 Va, 08 (oito) nobreaks de 3KVa, 30 (trinta)
computadores, 01 (um) switch gerenciável e 05 (cinco) roteadores wi-fi, através do
Pregão Eletrônico SRP nº 08/2020. Neste processo, foram fracassados os itens
referentes aos nobreaks de 1200 Va e ao switch gerenciável. Foram solicitados os
nobreaks de 3Kva, os computadores e os roteadores wi-fi. Os nobreaks de 3Kva não
foram entregues, ocorrendo descumprimento contratual - este processo encontra-se
em notificação para empresa para após sua defesa, se for o caso, ocorrer o
cancelamento da ARP e realização de nova licitação. Os computadores foram
solicitados no final do exercício de 2020, tendo sido entregues no exercício de 2021,
estando em fase de análise para aceitação do objeto. E os roteadores wi-fi, foram
entregues no exercício de 2020, estando disponíveis para utilização.
Visando o registro de preços dos itens fracassados mencionados no parágrafo
anterior, foi realizado o Pregão Eletrônico SRP nº 11/2020, resultando no registro de
preços dos nobreaks de 1200va, que deverão ser adquiridos em 2021, devido o
processo finalizar próximo ao encerramento do exercício de 2020, e em novo fracasso
do item referente ao switch gerenciável, devendo este ser incluído em novo processo
de aquisição de equipamentos em 2021, sendo que o DTIT participou da elaboração
do Plano de Compras para o exercício de 2021.
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Após avaliação dos ativos de T. I. deste Órgão Ministerial, informamos que
todas as aquisições supracitadas foram realizadas com base em atas de registro de
preços vigentes, oriundas de certames realizados pelo MPC-PA, resultando em uma
infraestrutura de Tecnologia da Informação e Telecomunicações atualizada no
percentual de 68,41% (sessenta e oito inteiros e quarenta e um centésimos por cento),
possibilitando a manutenção da qualidade de trabalho dos usuários e a eficiência dos
recursos tecnológicos.
3.7.2 Suporte a Eventos, Trabalhos e Comunicação

O DTIT, no início do ano de 2020, apoiou a realização de dois eventos, sendo
um deles uma palestra sobre “Renúncia de Receita como Política Afirmativa de
Direitos Humanos”, conforme imagem abaixo:

Figura 10 - Palestra sobre Renúncia de Receita como Política Afirmativa de Direitos Humanos

E o outro evento sendo um treinamento sobre o sistema de Processo
Administrativo Eletrônico - PAE, da SEPLAD/PA, o qual acabou, em virtude da
pandemia, sendo bastante utilizado desde abril/2020, conforme imagem abaixo:
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Figura 11 - Treinamento sobre o sistema PAE

No início de abril de 2020, o DTIT analisou diversas soluções para indicação
de uma, que foi o Google Meet, para utilização nos eventos de capacitação e reuniões
virtuais, devido a pandemia viral, que seriam promovidas por este Órgão Ministerial.
Iniciando pela longa capacitação dos servidores efetivos recém empossados oriundos
de concurso público, por meio de várias palestras por videoconferência para
apresentação de todas as unidades do MPC/PA.
Após este ciclo de capacitação, o DTIT treinou a equipe do CEAF,
proporcionando à mesma maior autonomia na organização de eventos de capacitação
para servidores e membros do Órgão.
O DTIT manteve-se ativo no apoio aos eventos de capacitação promovidos pelo
CEAF, porém com pequenas intervenções quando se fizeram necessárias, ao longo
de todo o exercício de 2020.
Este departamento também promoveu apoio aos eventos de reuniões
presenciais que necessitaram de recursos de responsabilidade do DTIT, tanto na Sala
de Reuniões quanto no Salão Nobre.
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3.7.3 Suporte a Usuários

Sobre este tema, foram praticadas as rotineiras trocas de suprimentos das
impressoras, bem como a gerência das manutenções das impressoras locadas pela
empresa prestadora deste serviço. Também foram realizadas as manutenções
oriundas de garantia das máquinas que apresentaram problemas físicos. Nestes
casos de computadores, monitores, notebooks e nobreaks que apresentaram
problemas, e foram realizadas as substituições por equipamentos reservas
recolhendo-se os defeituosos para devida manutenção realizada pelas empresas
responsáveis pela garantia.
O DTIT auxiliou seus usuários sob demanda em trabalhos como textos,
planilhas e digitalização de documentos, problemas de equipamentos, na utilização
de sistemas internos, como o sistema que alimenta os sites do MPC-PA na intranet e
internet, além do auxílio praticado na utilização de sistemas externo, como os do
Banco do Brasil, sistema dos Correios – SIGEP, SIGIRH, PAE, utilização de webmails,
entre outros, tendo atendido mais de 2.000 (dois mil) chamados durante o ano de
2020.
Também foram efetuadas as devidas substituições de monitores, após
efetivação do processo de aquisição e chegadas dos equipamentos. As trocas foram
realizadas em acordo com a Administração, em horário que causassem a menor
interferência possível nas atividades dos referidos usuários.
3.7.4 Desenvolvimento de Sistemas

Sobre este tema, o exercício inteiro foi muito dedicado ao desenvolvimento do
sistema DIPRO 4.0, já em plataforma Web, chegando à 95% do projeto, incluindo
testes, faltando poucas funcionalidades e a importação dos dados do sistema atual.
Este novo sistema visa atender as novas regras de distribuição pretendidas e
realizando-as por procuradorias. Com o avanço do desenvolvimento de seus módulos,
objetivamos um maior controle de informações processadas pelo MPC-PA, e o
armazenamento de manifestações das procuradorias para publicidade e futuras
consultas, possibilitando assim, o aumento de transparência e produtividade.
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Figura 12 - DIPRO 4.0 - Módulo da Secretaria Processual

Figura 13 - DIPRO 4.0 - Módulo das Procuradorias
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Figura 14 - DIPRO 4.0 - Módulo do Procurador-Geral de Contas

Figura 15 - DIPRO 4.0 - Módulo dos Processos Internos

Foram realizadas também modificações no site do Órgão na internet, no
layout de algumas páginas e funcionalidades internas, conforme imagens abaixo:
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Figura 16 - Menu Institucional - Criação do Organograma da Estrutura Geral

Figura 17 - Menu CEAF - Criação da Biblioteca Virtual do CEAF

111

Figura 18 - Menu Transparência - Inclusão de informações sobre pessoal

Além de realizar ajustes no site quanto à Lei de Acesso à Informação,
solicitados pelo TCE/PA, como acessibilidade, pesquisa rápida textual, etc.

Figura 19 - Imagem demonstrando tradutor em libras, alto contraste, pesquisa rápida textual, etc.

112

Em virtude da adesão ao sistema de ouvidoria Fala BR, realizamos integração
deste sistema no site do MPC/PA, mantendo o módulo de acesso à informação pelo
sistema próprio do órgão, resultando em alteração do layout da página da Ouvidoria.

Figura 20 - Página atual da Ouvidoria

O DTIT realizou também modificações de layouts e funcionalidades em
algumas páginas da intranet do Órgão, como no módulo do CEAF e a criação do
módulo da Assessoria de Relações Institucionais - ARINST.

Figura 21 - Módulo do CEAF
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Figura 22 - Módulo da Assessoria de Relações Institucionais - ARINST

3.8 Departamento Administrativo
Este Relatório tem como objetivo prestar contas das atividades desenvolvidas
pelo Departamento Administrativo – DADM, no exercício de 2020, aos membros,
servidores e sociedade em geral.
Este documento encontra-se estruturado pela Seção de Logística, Manutenção
e Segurança (SLMSEG) e Seção de Material e Patrimônio.

3.8.1 Manutenções Preventivas e Corretivas

Visando garantir a conservação do patrimônio público em boas condições de
funcionamento, e também de oferecer aos membros, servidores e usuários do
MPC/PA, segurança e conforto necessários à execução de suas tarefas, são
realizados procedimentos regulares e programados de manutenções preventivas,
evitando deteriorações inesperadas com custos adicionais e imprevistos. Não
obstante, em determinadas circunstâncias, são necessárias manutenções corretivas
para sanar defeitos que ocorrem com o uso e desgaste natural dos equipamentos.
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3.8.1.1 Grupo Gerador de Energia
Dando seguimento ao programa de manutenção, foram realizadas no ano de
2020, três manutenções preventivas no grupo gerador de energia instalado no
MPC/PA, sendo duas etapas através do 1º TA ao Contrato nº 20/2018/MPC/PA, com
vigência até novembro/2020, ocorridas nos meses de março e julho de 2020;
Considerando a importância em manter contrato vigente para a realização do
serviço em questão, foi elaborado por este Departamento Administrativo Termo de
Referência e pesquisa de mercado, comprovando a vantagem econômica em realizar
o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2018/MPC/PA, prorrogando a vigência por mais
12 (doze) meses;
Através deste último contrato, foi realizada a terceira manutenção do ano, no
mês de novembro de 2020;
As próximas etapas estão programadas para os meses de março e julho de
2021.
3.8.1.2 Veículos Oficiais
No final do exercício de 2019, foram adquiridos 02 (dois) veículos oficiais novos,
totalizando 04 (quatro) veículos oficiais na frota do MPC/PA;
Considerando que, os 02 (dois) veículos antigos permaneceram durante o ano
de 2020 sem uso, aguardando a finalização do processo de leilão, que em virtude da
pandemia do covid-19 não foi concluído, não houve necessidade de manutenções;
Foram realizadas manutenções preventivas nos dois veículos novos, de acordo
com as programações de garantia das respectivas fabricantes, as quais ocorreram no
final de dezembro de 2020.

3.8.1.3 Aparelhos de Ar Condicionado
Em cumprimento às legislações vigentes, foram realizadas manutenções
preventivas trimestrais, semestrais e anuais em todos os aparelhos de Ar
Condicionado (Splits e ACJ) instalados no edifício-sede do MPC/PA, através do
Contrato 15/2019/MPC/PA, cuja vigência expirou em novembro de 2020.
Durante o ano de 2020, foram realizadas 25 (vinte e cinco) manutenções
corretivas: manutenções em gabinetes dos aparelhos, troca de sensores, troca de
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esponjoso, desobstruções de drenos, troca de capacitores, ajustes de aletas, ajustes
de controle remoto, correção de vazamentos e recarga de gás.
Embora a empresa contratada, tenha manifestado interesse em renovar o
referido contrato, e ainda, a fiscalização tenha se manifestado favorável à renovação
(em virtude da boa prestação dos serviços durante o período contratado, além do valor
proposto ser compatível com o referencial), a empresa não apresentou as
documentações necessárias para a referida renovação.
Assim, foi iniciado processo licitatório, porém, sem lograr êxito, sendo
necessária abertura de novo certame, para o início de 2021.

3.8.1.4 Extintores e mangueiras de Combate a Incêndio
Foram realizadas recargas nos 13 (treze) extintores de combate a incêndio
dispostos no edifício-sede do MPC/PA, conforme normas técnicas e legislação
vigente, com próxima recarga programada para junho/2021.
Foram adquiridas 10 (dez) mangueiras de incêndio predial, para substituir as
instaladas que apresentavam algumas avarias.

3.8.1.5 Elevador
Dando seguimento ao programa de manutenção, foram realizadas durante o
ano de 2020, 12 (doze) manutenções preventivas no elevador instalado no MPC/PA;
Através do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019/MPC/PA, com vigência até
fevereiro/2020, foram realizadas duas etapas, ocorridas nos meses de janeiro e
fevereiro de 2020;
Considerando a importância em manter contrato vigente para a prestação do
serviço em questão, foi elaborado por este departamento Termo de Referência e
pesquisa de mercado, comprovando a vantagem econômica em realizar o 2º Termo
Aditivo ao Contrato acima citado, prorrogando a vigência por mais 12 (doze) meses;
Através deste 2º TA, foram realizadas as manutenções preventivas, mensais,
de março à dezembro;
Durante o ano de 2020, foram necessárias 09 (nove) manutenções corretivas,
panes geralmente ocasionadas por picos de energia que desconfiguram o
equipamento, além da substituição de 02 (duas) botoeiras.
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Figura 24 - Equipamento desconfigurado
após pico de energia

Figura 23 - Botoeira danificada

3.8.1.6 Manutenção Predial
Todo bem imóvel necessita para manter suas instalações em perfeitas
condições de utilização e funcionamento de manutenção periódica;
Considerando o relatório de Gestão de 2019, onde foram apontadas
necessidade de reformas e reparos nas instalações do edifício-sede do MPC/PA, e
que a solicitação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas – SEDOP, para execução dos serviços não logrou êxito;
Foi elaborado termo de referência e mapa referencial de preço para subsidiar
a contratação de serviços de manutenção predial, onde foi demonstrada vantagem
econômica em aderir à ARP nº 038/2019 do TJPA para a execução de reparos e
manutenções;
Assim, através do Contrato nº 16/2020/MPC/PA, foram iniciados os serviços de
impermeabilizações das lajes e shafts, ficando programado para o ano de 2021 os
demais serviços, tais como: impermeabilização de telhado, pintura, substituição de
louças e metais sanitários, recomposição de forros, instalação de grades, dentre
outros;
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Figura 26 - Impermeabilização da calha do telhado

Figura 25 - Impermeabilização da calha do telhado

principal

do Salão Nobre

3.8.1.7 Filtros de Água
Em cumprimento às recomendações do fabricante, e visando garantir a
qualidade da água potável oferecida aos membros, servidores e colaboradores deste
MPC/PA, é necessária a substituição periódica dos elementos filtrantes dos três filtros
purificadores de água instalados no MPC/PA.
Considerando a pandemia da COVID-19 desde março de 2020, gerando
dificuldade de fornecimento de vários insumos no mercado local e nacional, inclusive
dos refis para os referidos purificadores;
Considerando ainda que a pandemia ocasionou lockdown em vários locais no
país, inclusive em nosso município, resultando na paralização dos trabalhos
presenciais em várias instituições, incluindo este MPC/PA, no período de março à
julho de 2020;
Considerando que após o retorno das atividades presencias, estas seguiram
em regime de escala de trabalho presencial/remoto;
A substituição dos elementos filtrantes, que vinha ocorrendo semestralmente,
ocorreu apenas uma vez no ano, não acarretando, porém, em prejuízo aos usuários
deste órgão Ministerial, uma vez que com a diminuição significativa no consumo de
água potável, a vida útil dos refis foi consequentemente ampliada.
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3.8.2 Aquisições de Bens e Contratações de Serviços
Visando garantir o pleno funcionamento do MPC/PA no que se refere tanto aos
bens móveis quanto imóveis, são necessárias aquisições de bens e serviços,
conforme descrito abaixo:

3.8.2.1 Seguro Predial
Considerando a importância em manter o seguro predial do edifício-sede do
MPC/PA vigente, foi elaborado por este Departamento Administrativo Termo de
Referência e pesquisa de mercado, para renovação ou nova contratação;
Considerando a vantagem econômica apresentada, foi realizada o 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 08/2019 MPC-PA, com a Seguradora Liberty Seguros, com
vigência até junho/2021.

3.8.2.2 Seguro Veicular
Considerando a importância em manter vigente o seguro dos veículos oficias
pertencentes ao MPC/PA;
Foi realizado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2018 MPC/PA, para seguro
dos dois veículos novos oficiais do MPC/PA (Toyota Corolla e Chevrolet Spin),
prorrogando a vigência até setembro/2021.

3.8.2.3 Licenciamento Anual de Veículos Oficiais
Foram realizados os licenciamentos anuais dos 04 (quatro) veículos oficiais, de
acordo com as datas programadas de cada um;
Para os veículos antigos, que se encontram guardados aguardando a
finalização do processo de leilão, ocorreram nos meses de julho e agosto;
Para os veículos novos, em novembro/2020 foi realizado do Corolla e para o
veículo Spin, está programado para março de 2021.
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3.8.2.4 Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água, com análise
bacteriológica da água.
Em cumprimento às noras vigentes, são realizadas de forma quadrimestral os
serviços de limpeza e desinfecção nos reservatórios de água (cisternas e caixas
d’água) do MPC/PA, com análise bacteriológica da água, coletada em um ponto do
prédio, após cada serviço de limpeza;
Através do Contrato nº 14/2019/MPC/PA, cuja vigência expirou em novembro de
2020, foram realizadas duas etapas, uma em abril (que em virtude da pandemia do
covid-19 sofreu um pequeno atraso no cronograma) e outra em novembro;
Considerando a importância em manter contrato vigente para execução do
objetivo em questão, foi elaborado por este Departamento Administrativo, Termo de
Referência e pesquisa de mercado, para renovação ou nova contratação;
Considerando a vantagem econômica apresentada, foi realizado o 1º Termo
Aditivo ao contrato nº 14/2019/MPC/PA, com vigência até novembro de 2021, através
do qual foi realizada a terceira etapa anual, em novembro de 2020;

Figura 28 - Limpeza e desinfecção

Figura 27 - Limpeza e desinfecção dos

dos reservatórios de água

reservatórios de água
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3.8.2.5 Análise Bacteriológica da Água.
Em cumprimento às normas vigentes, são realizadas de forma mensal, análises
bacteriológicas da água, retirando amostras em pontos distintos do edifício-sede do
MPC/PA, totalizando 33 (trinta e três) análises no período de doze meses;
Através do Contrato nº 13/2019/MPC/PA, cuja vigência expirou em outubro de
2020, foram realizadas 31 (trinta e uma) análises;
Considerando a importância em manter contra vigente para execução do
objetivo em questão, foi elaborado por este Departamento Administrativo, Termo de
Referência e pesquisa de mercado, para renovação ou nova contratação;
Considerando a vantagem econômica apresentada, foi realizado o 1º Termo
Aditivo ao contrato nº 13/2019/MPC/PA, com vigência até outubro de 2021, através
do qual foram realizadas 02 (duas) análises, ficando o saldo de 31 (trinta e uma)
análises para serem realizadas no ano de 2021.

3.8.2.6 Controle Integrado de Pragas e Vetores Urbanos
Em cumprimento às normas vigentes, foram realizadas de forma trimestral,
através do Contrato nº 02/2020, resultante do Pregão Eletrônico nº 10/2019, os
serviços de Controle Integrado de Pragas e Vetores Urbanos no edifício-sede do
MPC/PA, cuja vigência irá expirar em março de 2021.
Através do contrato acima citado, foram realizadas 03 (três) etapas durante o
ano de 2020, nos meses de abril, julho e outubro, ficando a quarta etapa programada
para o mês de fevereiro de 2021;
Considerando a importância em manter contrato vigente para a execução dos
serviços em questão, foi elaborado Termo de Referência e Mapa de Preço Referencial
para subsidiar nova licitação tanto para o serviço de Controle de Pragas quanto para
o serviço de Sanitização, em contrato único, visando facilitar a fiscalização da
execução dos serviços.
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Figura 29 - Serviço de Controle de Pragas

Figura 30 - Serviço de Controle de Pragas

3.8.2.7 Sanitização
Considerando a pandemia do Covid-19, foi realizado processo licitatório para
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de sanitização
ambiental, visando manter os ambientes de trabalho livres de agentes patogênicos,
tais como: vírus, bactérias, ácaros e fungos, buscando assim, minimizar os riscos à
saúde dos membros, servidores e usuários em geral do edifício-sede do MPC/PA;
Através do Contrato nº 09/2020/MPC/PA, resultante da Dispensa Eletrônica nº
03/2020, com vigência até abril/2021, foram realizadas 06 (seis) etapas, ficando 04
(quatro) para o ano de 2021.

Figura 31 - Serviços de Sanitização

Figura 32 - Serviços de Sanitização
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3.8.2.8 Combustível
No ano de 2020, através do Contrato nº 11/2019/MPC/PA, resultante da
Cotação Eletrônica nº 07/2019 MPC/PA, com vigência até setembro/2020, foram
fornecidos 398,80l (trezentos e noventa e oito litros e oitocentos mililitros) de gasolina
comum.
Em razão da pandemia da COVID-19, houve uma redução significativa no
consumo de combustível no ano de 2020, porém, é imprescindível a manutenção de
contrato vigente para o fornecimento deste objeto, para atender às necessidades do
MPC/PA.
Assim, foi elaborado por este departamento, Termo de Referência e Mapa
Comparativo de Preços para subsidiar o processo licitatório para aquisição de
combustível, do tipo gasolina comum e óleo diesel, para atender aos carros oficiais do
órgão e ao gerador de energia, respectivamente.
Através do Contrato nº 14/2020, vigente até outubro/2021, foram fornecidos 63l
(sessenta e três) litros de gasolina e 40l (quarenta) litros de óleo diesel.
É realizado o controle mensal de abastecimento de cada veículo, através de
requisição de abastecimento emitida por servidor do DADM em conjunto com o agente
operador de veículo responsável pelo abastecimento, e Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor.
3.8.2.9 Material de Expediente
Através

das

Atas

de

Registro

de

Preço

nº

01/2020/MPC/PA

e

02/2020/MPC/PA, resultantes do Pregão Eletrônico nº 01/2020/MPC/PA, foram
solicitados materiais de expediente para atender as demandas deste Órgão Ministerial
durante o exercício de 2020.
3.8.2.10

Café, leite, açúcar e adoçante

Considerando a necessidade de manutenção e reposição dos estoques de café
em pó, leite em pó, açúcar refinado e adoçante líquido, com o objetivo de suprir a
demanda do MPC/PA;
123

Através do Contrato nº 09/2019, resultante da Cotação Eletrônica nº 05/2019,
que encerrou em agosto de 2020, foram adquiridos no ano de 2020: 180 (cento e
oitenta) pacotes de café em pó (250g); 460 (quatrocentos e sessenta) pacotes de leite
em pó (200g); 80 (oitenta) pacotes de açúcar refinado (1 kg) e 08 (oito) frascos de
adoçante líquido (100ml).
Considerando a importância em manter contrato vigente para o fornecimento
destes itens, foi elaborado Termo de Referência e Mapa de Preço Referencial para
subsidiar nova licitação, com previsão de finalização em início de 2021.

3.8.2.11 Crachá e Carteira Funcional
Considerando o ingresso de novos servidores através do concurso público
realizado em 2019, foram adquiridos crachás através da Ata de Registro de Preço nº
13/2019/MPC/PA resultantes do Pregão Eletrônico nº 05/2019/MPC/PA, com vigência
até agosto/2020.
Considerando o fim da vigência da referida ARP, foi elaborado por este
Departamento Administrativo Termo de Referência e Mapa de Preço Referencial para
subsidiar processo licitatório para aquisição de crachás e carteiras funcionais, através
do Pregão Eletrônico 07/2020/MPC/PA, que resultou na ARP 05/2020/MPC/PA,
vigente até outubro de 2021.
3.8.3 Prestação de Serviços Contínuos

3.8.3.1 Serviço terceirizado de limpeza e conservação
Considerando a necessidade e importância da prestação de serviços
continuados de limpeza e conservação com fornecimento de mão de obra no edifíciosede do MPC/PA;
Considerando que a vigência do 6º Termo Aditivo ao contrato nº
07/2015/MPC/PA se encerrou em agosto de 2020;
Considerando a impossibilidade de nova prorrogação do prazo de vigência,
embora a empresa tenha prestado os serviços de forma satisfatória, em virtude de ter
atingido limite permitido na Lei 8.666/93;
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Foi elaborado por este Departamento Administrativo Termo de Referência e
Mapa de Preço Referencial para subsidiar nova contratação, sendo demonstrada
vantagem econômica para adesão à ARP nº 02/2020/TJPA, proveniente do Pregão
Eletrônico nº 44/2019/TJPA, para a contratação em questão.
É atribuição deste departamento, o gerenciamento da equipe, com a
organização da rotina de trabalho de cada colaborador e escalas de trabalho, bem
como o controle semanal dos materiais de limpeza utilizados e solicitações de forma
mensal para a empresa contratada.

Figura 34 - Limpeza da Fachada

Figura 33 - Limpeza Interna

3.8.4 Patrimônio
3.8.4.1

Cadastro dos bens patrimoniais

De acordo com encaminhamento do Departamento de Finanças e
Planejamento – DFPLAN, é realizado por este Departamento Administrativo, o
cadastro de cada bem móvel permanente adquirido pelo MPC/PA, de acordo com a
Nota Fiscal, Nota de Empenho e Nota de Liquidação correspondente, no “Sistema de
Controle de Bens Patrimoniais – 2.0”.
No exercício de 2020 foram cadastrados 39 (trinta e nove) unidades de bens
móveis permanentes, totalizando o valor de R$ 123.934,96 (cento e vinte e três mil,
novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).
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3.8.4.2

Inventário de bens patrimoniais

Conforme Portaria nº 267/2020/MPC/PA para realização de inventário dos bens
móveis permanentes existentes no MPC/PA, foi realizado por este departamento a
conferência dos bens acima citados, gerando os valores descritos na tabela abaixo,
conforme relatório do “Sistema de Controle de Bens Patrimoniais – 2.0” a seguir:
Tabela 38 - Bens Patrimoniais 2020

Descrição

Valor

Total de Bens Adquiridos em 2020 22

123.934,96

Total de Bens Baixados em 2020

0,00

Total de Bens Imóveis em 2020

2.297.000,00

Total de Bens Móveis em 2020

1.043.059,80

Total de Bens Patrimoniais – 2020 22

3.340.059,80

Figura 35

Não está incluso o valor de R$ 140.899,68, da conta contábil 123110801 (estoque interno – restos a
pagar não processados) por ainda não terem sido patrimoniados, portanto, não constam do relatório
do sistema de patrimônio.
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3.9

Departamento de Gestão de Pessoas
As atividades de destaque na política de Gestão de Pessoas do MPC-PA

executadas durante o exercício de 2020, inclusive aquelas destinadas à
operacionalização de soluções apontadas pela legislação e pela Administração
Superior do órgão, frente às demandas oriundas de membros e servidores, ativos e
inativos, bem como dos pensionistas, são as que estão abaixo descritas.

3.9.1

Provimento de Cargos Efetivos
No ano de 2020, em razão da homologação dos concursos públicos realizados

para o cargo de Procurador de Contas e de servidores, foram nomeados e
empossados 01 (um) novo membro e 23 (vinte e três) novos servidores efetivos, de
forma que o exercício encerrou-se com o quadro de membros totalmente provido (08
cargos ocupados) e o quadro de servidores passou a contar com mais de 86% dos
seus cargos efetivos preenchidos (46 cargos), representando uma expressiva
elevação no quantitativo de cargos efetivos providos, pois, desde a ampliação desse
quantitativo (em 2015), o órgão vinha contando com cerca de apenas de 43% do seu
pessoal efetivo (23 cargos providos), levando-se em conta os cargos em extinção (11
cargos).
Em outros termos, a posse de 23 novos servidores efetivos resultou no
preenchimento de aproximadamente 77% dos 30 cargos efetivos que estavam vagos,
sendo que, com a admissão desses novos servidores, foram providos cargos de
Analista

Ministerial

(especialidades:

Administração,

Ciências

Contábeis,

Comunicação Social, Controle Externo e Tecnologia da Informação) e de Assistente
Ministerial (Controle Externo e Informática).
Dessa forma, de um total de 53, o órgão passou a ter apenas 07 (sete) cargos
efetivos vagos (menos de 15%), todos de Analista Ministerial, sendo 05 (cinco) da
especialidade de Controle Externo, 01 (um) de Direito e 01 (um) de Tecnologia da
Informação.
Ressalta-se ainda que a posse dos novos servidores possibilitou que o
quantitativo de pessoal efetivo do órgão ocupando cargos em comissão saltasse de
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03 (cerca de 10%) para 10 (mais de 32%), diante de um total de 31 cargos em
comissão.
Além disso, 07 funções de confiança do órgão que estavam vagas passaram a
ser ocupadas por novos servidores admitidos, de tal sorte que o quantitativo de
funções de confiança ocupadas por servidores efetivos do órgão saltou de 12 para 19.
Salienta-se que a ação de provimento dos cargos efetivos do órgão está em
consonância com o Plano Estratégico 2019-2024, que tem como uma das metas
prover 100% dos cargos efetivos até 2023. Além disso, a lotação dos novos servidores
foi realizada com base na Gestão por Competências, utilizando-se para isso a
formação acadêmica e a experiência profissional de cada um.
Ainda em relação ao provimento de cargos efetivos, merece registro o fato de
que, mesmo diante da suspensão do expediente presencial do órgão, para evitar
aglomeração, em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), o órgão seguiu
com o compromisso de dar posse aos candidatos aprovados no concurso público,
fazendo-o de modo virtual, com o uso da internet, tratando-se de um feito inédito no
âmbito do MPC/PA.

3.9.2 Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração deste MPC completou, em 2020,
mais de dois anos desde sua implantação, tempo suficiente para assegurar que vem
seguindo na direção de bem cumprir seu objetivo, qual seja: estabelecer um sistema
permanente de desenvolvimento funcional do servidor, vinculado às metas individuais,
da sua unidade de lotação e institucionais, obedecidos os critérios de igualdade de
oportunidades, competência, mérito e qualificação profissional, além de garantir, ao
final e ao cabo, a eficiência dos serviços prestados por este órgão à sociedade.


Avaliação de Desempenho

Cumprindo a regulamentação sobre a avaliação de desempenho, uma das
políticas de gestão de pessoas implantadas no contexto do PCCR e que tem
reconhecimento por meio de gratificação específica (GDP), foram concluídos, no ano
de 2020, dois ciclos avaliativos de servidores, sempre em busca do desenvolvimento
profissional.
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O primeiro deles refere-se ao período de outubro/2019 a março/2020, concluído
em abril/2020, no qual foi avaliado o total 52 (cinquenta e dois) servidores com mais
de 90 (noventa) dias de efetivo exercício no MPC, sendo tanto servidores do órgão,
como servidores cedidos de outros órgãos, inclusive os cedidos que ocupam função
comissionada no MPC, embora para estes últimos a avaliação não se transmute em
remuneração, por impedimento legal.
Como resultado desse ciclo avaliativo, no que tange às quotas avaliativas
relativas ao comprometimento, qualidade, produtividade no trabalho, trabalho em
equipe, relacionamento interpessoal, assiduidade, pontualidade, disciplina e conduta
profissional, constatou-se uma média de 69,5 pontos obtidos pelos avaliados, frente a
um total de 70,0 pontos possíveis, correspondentes a 70% do valor total da respectiva
gratificação, apresentando uma singela melhora em comparação ao mesmo período
de 2019.
Quanto ao quesito “capacitação”, outra quota avaliativa estimulada no PCCR,
verificou-se, após concluído o primeiro ciclo avaliativo de 2020, a participação de 89%
dos servidores ativos em cursos, eventos e treinamentos relacionados com as
atividades administrativas do órgão ou de controle externo, sendo verificado um
crescimento, se comparado ao mesmo período de 2019, do interesse do servidor na
aquisição de novos conhecimentos e na reciclagem dos já existentes, incentivado e/ou
conduzido sobretudo pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional deste
MPC (CEAF).
Desse total, mais de 97% cumpriram a carga horária mínima exigida de 45
(quarenta e cinco) horas semestrais para aquisição de 30 pontos, máximo previsto
durante o ciclo avaliatório, que se refere a 30% do total da gratificação de desempenho
e produtividade, ocorrendo uma elevação de 02 (dois) pontos percentuais em
comparação ao mesmo período de 2019.
O segundo ciclo avaliativo diz respeito ao período de abril a setembro/2020,
cuja conclusão efetivou-se em outubro do mesmo ano. Nesse ciclo, foram avaliados
70 servidores com mais de 90 (noventa) dias de efetivo exercício no MPC, incluindo
os cedidos de outros órgãos.
Cabe esclarecer que a elevação no número de servidores avaliados no
segundo ciclo foi decorrente sobretudo da posse dos novos servidores efetivos, que
ocorreu no final de março de 2020 até meados de abril do mesmo ano.
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Em relação aos quesitos de comprometimento, qualidade, produtividade no
trabalho, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, assiduidade, pontualidade,
disciplina e conduta profissional, obteve-se no segundo ciclo uma média de 69,93
pontos obtidos pelos avaliados, maior resultado desde a implantação da GDP.
Quanto à “capacitação”, no segundo ciclo avaliativo, constatou-se a
participação de mais de 96% dos servidores em cursos, eventos e treinamentos
relacionados com as atividades administrativas do órgão ou de controle externo, maior
resultado obtido desde a implantação da GDP, revelando um maior engajamento do
servidor para a aquisição de novos conhecimentos e na reciclagem dos já existentes.
Do total de avaliados, todos cumpriram a carga horária mínima exigida de 45
(quarenta e cinco) horas semestrais para aquisição de 30 pontos, resultado que revela
que o objetivo proposto alcançou eficácia máxima, além de demonstrar a assimilação
por parte dos servidores do funcionamento da GDP, no que tange à quota de
capacitação.


Titulação

Em relação ao item titulação, que também proporciona aos servidores
gratificação específica (GTIT), foram validados em 2020, para fins da sobredita
gratificação, 21 diplomas ou certificados apresentados pelos servidores de cursos
havidos com as atividades do MPC, sendo 02 (dois) de graduação, 16 (dezesseis) de
pós-graduação lato sensu (especialização) e 03 (três) de mestrado.
Destaca-se que a elevação no número de titulações validadas também foi
decorrente especialmente da posse dos 23 servidores efetivos, dos quais poucos não
possuíam titulação capaz de garantir-lhes a percepção da GTIT.



Progressão na carreira

O PCCR prevê a possibilidade de progressão funcional dos servidores efetivos
ao longo do seu vínculo funcional com o MPC, podendo a movimentação ocorrer por
dois critérios: antiguidade e merecimento.
No caso da progressão por antiguidade, foram promovidas as movimentações
na carreira de tão-somente 04 (quatro) servidores ao longo de 2020, que cumpriram
no ano o requisito temporal exigido para progressão funcional por antiguidade (365
dias de efetivo exercício no cargo).
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O inexpressivo número de progressões por antiguidade apurado no ano foi
ocasionado pelo advento da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que, em função
da pandemia da COVID-19, proibiu, a partir de 28/05/2020 até 31/12/2021, entre
outras medidas, o aumento de despesa com pessoal em decorrência da aquisição de
determinado tempo de serviço, tal como funciona a progressão por antiguidade, sendo
que o mesmo impedimento, acrescente-se, foi estendido ao adicional por tempo de
serviço (ATS) e à licença-prêmio, cujos direitos também são adquiridos pelo
transcurso do tempo de serviço.
No que tange à movimentação por merecimento, em maio de 2020, ocorreu,
desde a implantação do PCCR (2018), a primeira avaliação para progressão por esse
critério, por se dar a cada 02 (dois) anos.
Dos 23 (vinte e três) servidores efetivos do órgão aptos à aludida progressão,
apenas 21 (vinte e um) deles foram submetidos à avaliação, por terem se enquadrado
nas regras previstas na norma regulamentadora (Resolução nº 11/2018 – MPC/PA –
Conselho), o que correspondeu a uma participação de 91% dos servidores.
O resultado da avaliação por merecimento possibilitou a progressão de todos
os 21 (vinte e um) servidores, em duas referências da tabela salarial, significando que
100% dos avaliados atingiram a progressão máxima estabelecida na sobredita
resolução.
Nesse sentido, embora ainda tenha se tratado da primeira progressão por
merecimento, verificou-se um resultado bastante satisfatório, sobretudo porque o
objetivo da progressão por merecimento é de que o servidor contribua para a melhoria
dos serviços, buscando a excelência geral da instituição.

3.9.3 Benefícios
Os benefícios que são concedidos e estão devidamente regulamentados no
âmbito do MPC são 04 (quatro): auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte
e auxílio-natalidade.
O auxílio-alimentação, benefício destinado a todos os membros e servidores
em atividade no MPC (inclusive os cedidos de outros órgãos), desde que cumpridos
os requisitos exigidos, atendeu 73 (setenta e três) beneficiários durante o ano de 2020,
mantendo-se o valor do benefício inalterado ao longo do ano.
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O auxílio-saúde, por sua vez, é um benefício concedido em pecúnia para o
ressarcimento total ou parcial, limitado ao teto, dos pagamentos mensais efetivamente
realizados a planos de saúde de titularidade de membros e servidores em atividade
no MPC (inclusive os cedidos de outros órgãos), cumpridas as condições e critérios
exigidos. Aproximadamente 64 (sessenta e quatro) servidores foram contemplados
com referido auxílio no ano de 2020, mantendo-se o teto do valor do benefício
inalterado ao longo do ano.
Quanto ao auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas
mensais realizadas com o deslocamento residência-trabalho-residência dos
servidores efetivos do órgão (inclusive os cedidos de outros órgãos), cumpre relatar
que não houve concessão desse benefício em 2020 a nenhum servidor, porque não
houve pedido nesse sentido.
O auxílio-natalidade, por fim, benefício destinado a membro ou servidor em
atividade que apresenta a certidão de nascimento para inscrição de dependente, foi
concedido a apenas 02 (dois) servidores em 2020. Como esse benefício corresponde
a 01 (um) salário mínimo, seu valor sofreu o mesmo reajuste dado ao salário mínimo
nacional em 2020 (R$ 47,00).

3.9.4 Estágio Não Obrigatório
O Programa de Estágio deste MPC se destina ao estágio não obrigatório, de
caráter pedagógico e supervisionado, a alunos dos três últimos anos ou semestres
equivalentes do curso de Direito, de Administração, de Contabilidade, Comunicação
Social, Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Sistemas de Informação,
Engenharia de Computação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas) e de outras
áreas afins às funções ministeriais e necessárias à boa gestão do órgão.
Desde sua implantação (2016), o órgão tem optado por delegar as funções
administrativas de gerência do estágio à empresa especializada na administração de
estágios. Tal mister tem sido desempenhado desde 2018 pela empresa Usina de
Talentos, contratada especialmente para esse fim. O contrato firmado com referida
empresa prevê o quantitativo de 18 (dezoito) vagas de estágio não obrigatórios neste
MPC, sendo que, no final de 2020, encontravam-se preenchidas apenas 06 (seis)
dessas vagas de estágios.
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Cabe esclarecer, nesse sentido, que o reduzido número de vagas preenchidas
pode ser justificado pela impossibilidade de novas contratações de estagiários após a
vigência da Portaria nº 110/2020-MPC/PA, de 30/04/2020, que dispõe sobre medidas
temporárias e excepcionais decorrentes da pandemia do Novo Coronavírus (Covid19), sendo possibilitada apenas as reposições.
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