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MENSAGEM DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

O ano de 2019 foi marcado por momentos de intensa transformação política e 

social em nosso país. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, em que a informação 

transita em tal velocidade que mal conseguimos acompanhar seus detalhes e desdobramentos. 

A sociedade está cada vez mais integrada e consciente de seus direitos, com a revolução das 

redes sociais e a facilidade de acesso a equipamentos modernos de comunicação. 

Diante desse quadro e dos desafios que o Ministério Público enfrenta a cada 

dia na preservação de sua condição de defensor dos interesses da sociedade, não resta outro 

caminho senão se adequar às exigências que os novos tempos apontam para as instituições 

públicas. 

Assim, mais do que nunca, o Ministério Público deve reconstruir sua ideologia, 

focando em reforçar o princípio da unidade institucional. Nenhum membro da nossa instituição 

é maior que a nossa instituição. E a nossa instituição não é maior que a sociedade. 

Partindo dessa premissa, o planejamento e a gestão estratégica se apresentam 

como fatores decisivos no aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 

Sul (MPMS), de forma a fomentar a integração de seus diversos órgãos e setores, bem como 

divulgar aos cidadãos os resultados obtidos pela atuação de seus integrantes, seja na atividade 

finalística, seja na atividade-meio. 

Para tanto, o MPMS mais uma vez se mostrou uma instituição capaz de se 

reinventar e, principalmente, de se superar. Em 2019 unimos forças, membros e servidores, para 

concretizar o Planejamento Estratégico Institucional do MPMS para os próximos seis anos. Muito 

mais que traçar metas e objetivos para tempos futuros, o Plano Estratégico Institucional é uma 

prestação de contas para a sociedade sul-mato-grossense da nossa dedicação e trabalho em 

prol do cidadão. 

Nesse contexto, o Plano Geral de Atuação (PGA) representa uma bússola para 

o enfrentamento aos desafios do ano vindouro, dando materialidade aos objetivos definidos no 

Plano Estratégico Institucional, com projetos e iniciativas do MPMS nas suas mais diversas áreas 

de atuação, a fim de cumprir sua missão constitucional. 

Com ânimos renovados e coragem para superar desafios, apresento-lhes o 

novo Planejamento Estratégico do MPMS, composto pelo Plano Estratégico Institucional e 

Setoriais 2020-2025, pelos Planos Diretores 2020–2022 e pelo Plano Geral de Atuação 2020! 

Paulo Cezar dos Passos 
Procurador-Geral de Justiça 



 

 

APRESENTAÇÃO  

Após 10 anos da elaboração do primeiro Plano Estratégico do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul, chegou o momento de revisar os objetivos 

estratégicos, com suas respectivas iniciativas, indicadores e metas, mantendo-se a missão, a 

visão de futuro e valores dos integrantes do MPMS. 

O longo caminho percorrido até aqui representou um processo virtuoso de 

aprendizado e aperfeiçoamento da metodologia, com a necessária estruturação da Secretaria 

de Planejamento e Gestão Estratégica - SEPLANGE, o que possibilitou o arregimentamento de 

profissionais de altíssimo conhecimento técnico. Se no primeiro momento tivemos o apoio 

externo de uma consultoria especializada, conseguimos ao longo do tempo alcançar 

significativos avanços com nossa própria equipe, com o novo formato do Plano Geral de 

Atuação a partir de 2016, com a revisão dos indicadores estratégicos da área finalística e com o 

desdobramento do plano estratégico para abranger as áreas de Administração, Pessoas, 

Comunicação e Tecnologia da Informação – Planos Estratégicos Setoriais.  

Outra conquista neste período foi a realização da primeira reunião do Comitê 

de Gestão Estratégica, o que trará, a partir do ano vindouro, o necessário dinamismo na 

execução do Plano Estratégico Institucional, com possibilidade de revisões periódicas das 

iniciativas estratégicas, indicadores e metas. 

O presente relatório, que ora apresentamos, contempla o novo Mapa 

Estratégico Institucional, mantendo-se os mapas estratégicos setoriais das áreas-meio. 

Também estabelece os Planos Diretores, que direcionará a execução dos trabalhos a nível 

tático, bem como o Plano Geral de Atuação 2020, com as diretrizes operacionais a serem 

observadas no próximo ano. 

Se este é o nosso Plano Estratégico, que venha o próximo desafio: sua 

execução! Estamos prontos! 

 

Hudson Shiguer Kinashi 
Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 
Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica 

Valdemilson Massayoshi Thaada 
Diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão 



 

 

APROVAÇÃO  

Resolução nº 016/2019-CPJ, de 12 de dezembro de 2019. 

Aprova o novo Planejamento Estratégico do MPMS, composto pelo Plano 
Estratégico Institucional e pelos Planos Estratégicos Setoriais revisados para o período de 2020 a 
2025, bem como pelos Planos Diretores elaborados para o período de 2020 a 2022 e pelo Plano 
Geral de Atuação 2020. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso XV, da 
Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO que compete ao Procurador-Geral de Justiça elaborar o Plano 
Estratégico Institucional, com a participação dos órgãos de Administração Superior, de 
Administração, de Execução e Auxiliares, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar 
Estadual nº 72/1994; 

CONSIDERANDO que compete ao Procurador-Geral de Justiça apresentar ao 
Colégio de Procuradores de Justiça o Plano Estratégico Institucional do Ministério Público, 
destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições, 
nos termos do caput do art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 72/1994; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso V, da Resolução nº 005/2014-PGJ, 
de 7 de abril de 2014, que estabeleceu competência para a Supervisão de Planejamento e 
Gestão Estratégica coordenar a elaboração, o acompanhamento, o monitoramento e a 
avaliação do Plano Geral de Atuação do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso X, também da Resolução nº 
005/2014-PGJ, que estabeleceu competência para a Secretaria de Planejamento e Gestão 
promover a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul, visando encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo Único desta Resolução, o novo 
Planejamento Estratégico do MPMS, composto pelo Plano Estratégico Institucional e pelos 
Planos Estratégicos Setoriais revisados para o período de 2020 a 2025, bem como pelos Planos 
Diretores elaborados para o período de 2020 a 2022 e pelo Plano Geral de Atuação 2020. 

Art. 2º Compete à Assessoria de Comunicação deste Ministério Público 
promover a divulgação do Anexo Único desta Resolução. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Campo Grande, 12 de dezembro de 2019. 

Paulo Cezar dos Passos 
Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
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INTRODUÇÃO 

Em 5 de outubro de 1988, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, 

representantes do povo brasileiro promulgaram a Constituição da República Federativa do 

Brasil, inaugurando um novo arcabouço jurídico-institucional, alicerçado na ampliação das 

liberdades civis e na defesa dos direitos e garantias fundamentais, que permitiu avanços em 

áreas estratégicas como saúde, educação, meio ambiente, direitos do trabalhador, da criança e 

do adolescente. 

Em 2009, membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul (MPMS), imbuídos de alto senso de cumprimento de dever, inauguraram uma 

nova etapa na história do Parquet, elaborando o Plano Estratégico Institucional (PEI) com 

vigência de 2010 a 2025, por meio do qual foram priorizadas áreas estratégicas de atuação, tais 

como: cidadania, infância e juventude, cível, meio ambiente, consumir, criminal, patrimônio 

público e crime organizado. Além disso, a busca pela eficiência e eficácia na atuação 

extrajudicial e na interposição de recursos também compuseram o rol de temas priorizados pela 

Instituição. 

Sublinhe-se que a Carta Magna de 1988 definiu um plano de evolução social 

para a República Federativa do Brasil, estabelecendo os seguintes objetivos fundamentais: i) 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; ii) garantir o desenvolvimento nacional; iii) 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e iv) 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (art. 3º, incisos I a IV). 

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que elencou um mister tão 

importante e necessário para progresso da sociedade brasileira, inseriu o Ministério Público no 

rol das Instituições responsáveis pelo cumprimento de tais objetivos, eis que é defensor da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

conforme estabelece o caput do seu artigo 127, in verbis: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Vale observar que, ao longo de três décadas, a norma fundamental e suprema 

do Brasil passou por um procedimento de revisão e, até o presente momento, por mais de cem 

procedimentos de emendas constitucionais, visando atualizar o texto constitucional às novas 

realidades, tanto social quanto política e econômica. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Neste panorama natural de transformações, a estratégia institucional também 

requer ações no sentido de incorporar as novas demandas e realidades apresentadas. Assim, 

em uma década de vigência, o PEI passou por um procedimento de revisão, no qual foram 

reexaminados indicadores, metas e projetos estratégicos da área finalística, buscando conciliá-

los com os avanços tecnológicos obtidos pelo MPMS e proporcionando maior eficácia e 

efetividade no monitoramento do desempenho institucional. 

Ato contínuo, no segundo semestre de 2018, o MPMS deu início ao processo 

de revisão do PEI com o propósito de torná-lo moderno e exequível, com diretrizes alinhadas 

aos anseios do público interno, da sociedade civil, dos setores governamentais, bem como em 

harmonia com o recém aprovado Plano Estratégico Nacional do Ministério Público. 

Importante ressaltar que, nessa atualização, os norteadores do PEI, ou seja, a 

Missão, a Visão e os Valores foram mantidos, consubstanciando as principais atualizações nas 

áreas estratégicas e em seus respectivos objetivos, iniciativas, indicadores e metas. 

Além disso, aproveitou-se o momento para revisar os Planos Estratégicos 

Setoriais (PES) das áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação, 

bem como para elaborar os Planos Diretores e o Plano Geral de Atuação, que representam o 

desdobramento da estratégia Institucional em nível tático e operacional, respectivamente.  

Com relação aos pontos fortes da revisão do PEI, há que se destacar a ampla 

participação de membros e servidores da Instituição, bem como a pesquisa realizada junto à 

sociedade civil, às universidades, à Ordem dos Advogados do Brasil e aos principais órgãos dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas Estadual e Municipal, visando conhecer 

as reais expectativas de tais setores em relação a atuação do MPMS. 

Por fim, o presente documento, além da parte introdutória, está organizado em 

5 (cinco) cadernos, quais sejam:  

 Caderno 1: Revisão do Plano Estratégico Institucional; 

 Caderno 2: Plano Estratégico Institucional 2020 - 2025; 

 Caderno 3: Planos Estratégicos Setoriais 2020 - 2025; 

 Caderno 4: Planos Diretores 2020 - 2022; 

 Caderno 5: Plano Geral de Atuação 2020 
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QUEM SOMOS 

O Ministério Público, também denominado de Parquet, é uma instituição 

permanente, autônoma e essencial a função jurisdicional do Estado, designada pela 

Constituição Federal de 1988 para defender a ordem jurídica, o regime democrático, os 

interesses sociais (meio ambiente; patrimônio público, histórico e cultural; consumidor;  

portadores de deficiência; criança e adolescente; minorias étnico-sociais, entre outros) e os 

interesses individuais indisponíveis, tais como o direito à vida, à saúde, à liberdade e à educação. 

Historicamente é interessante mencionar que a origem das expressões 

“Ministério Público” e “Parquet” advém da época do Reinado de Felipe IV, o Belo, na França, em 

1302, eis que os procuradores do rei, em correspondências que trocavam entre si, 

denominavam sua função como um ofício ou ministério público, visando distingui-lo do ofício 

privado dos advogados, sendo certo que, a expressão Parquet, utilizada atualmente como 

sinônimo da Instituição, tem origem no estrado existente nas salas de audiência, onde os 

procuradores do rei podiam sentar-se lado a lado com os magistrados1. 

No tocante à organização, o Ministério Público brasileiro abrange o Ministério 

Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos Estados (MPE), não havendo entre essas 

Unidades Ministeriais qualquer relação de hierarquia ou subordinação. Ademais, o MPU 

compreende o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o 

Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). 

Por sua vez o MPE é constituído de forma autônoma em cada um dos 26 Estados da Federação. 

Vale ressaltar que o Ministério Público não está vinculado, nem pertence aos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o que lhe propicia condições de executar de forma 

efetiva o cumprimento de suas funções, sempre observando os princípios institucionais da 

unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.  

Isso posto, no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul somos 35 

Procuradores de Justiça, 184 Promotores de Justiça, 914 servidores, além do corpo de 

estagiários e demais auxiliares contribuindo para consolidar a Instituição como agente de 

transformação social, engajado na defesa dos interesses e anseios da população sul-mato-

grossense. 

                                                           
 

1 JATAHY, Carlos Roberto de Castro. Organização da justiça e das carreiras jurídicas públicas. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 
<https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/organizacao_da_justica_e_das_carreiras_juridicas_publicas_2017-
1.pdf>. Acesso em: 17 de abr. 2019. 
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MPMS 40 ANOS 

A história do MPMS se entrelaça com a criação do Estado, cuja Lei 

Complementar n. 31, de 11 de outubro de 1977, assinada pelo então Presidente Ernesto Geisel, 

desmembrou o Estado de Mato Grosso e a região sul e fez surgir, assim, uma nova unidade 

federativa. Entre 1978 e 1982, o novo Estado foi governado por um interventor nomeado pelo 

Presidente da República.  

Coube, então, ao engenheiro civil Harry Amorim Costa, nomeado Governador 

de Mato Grosso do Sul pelo Presidente Geisel, em 1978, a função de organizar 

administrativamente o novo Estado com a pujança de tornar a unidade federativa um exemplo 

de eficiência de gestão organizacional para o resto do país. Em um dos seus atos, o Governador 

Harry Amorim escolheu, para a chefia do Ministério Público Estadual, Adnil Maria da Silva 

Torraca nomeando-a como primeira Procuradora-Geral de Justiça em Mato Grosso do Sul. A 

escolha de uma mulher para assumir a chefia do Parquet demostrou, para a época, um avanço 

nos padrões de representatividade de gênero na sociedade brasileira.  

Ao conhecermos o início do MPMS, notamos que a trajetória da Instituição foi 

desenvolvida através dos desafios impostos aos membros e servidores que, ao longo de 40 

anos, tornaram o Ministério Público Estadual referência nacional no que tange à estrutura, 

transparência, modernização e principalmente conquistas e garantias aos direitos individuais e 

coletivos dos cidadãos sul-mato-grossenses. 

A atuação dos Promotores e Procuradores de Justiça e a criação de diversos 

projetos que beneficiaram a população de cada cidade de Mato Grosso do Sul, seja na área 

ambiental, direitos humanos, criminal, consumidor, saúde, patrimônio público fizeram do MPMS 

o guardião dos interesses constitucionais dos cidadãos que aqui residem.  

Entre os acontecimentos que marcaram a história do MPMS, merecem 

destaque: o Decreto Lei nº 24, de 1979, que dispõe sobre o Ministério Público do Estado; a 

realização do Primeiro Concurso para Ingresso na Carreia de Promotor de Justiça em 1979; a 

criação da Coordenadoria do Patrimônio Público em outubro de 1993; a criação das 

Procuradorias de Justiça Cível, Criminal e Especializada em agosto de 1994; o Primeiro Concurso 

Público de Provas para Ingresso na Carreira do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul em 1995; a compra do prédio da Procuradoria-Geral 

de Justiça em 1998, reformado recentemente, recebendo o nome do Procurador de Justiça 

Fadel Tajher Iunes; a instituição dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

da Infância, Meio Ambiente, Consumidor, Criminais, Eleitoral, Fundações, Cíveis, Controle 

Externo da Atividade Policial em 2002; a instituição do GAECO, também em 2002; a implantação 
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da Ouvidoria em 2009, a criação do GECOC em 2016; e por último a instituição da Escola Superior 

do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em 2018.  

E para contar cada história, cada ação e conquista de forma detalhada foi 

criado o Memorial do Ministério 

Público com a honrosa missão de 

resgatar a história do MPMS e 

realizar um trabalho sistemático de 

preservação do seu acervo histórico, 

assegurando à Administração e aos 

cidadãos o acesso às informações e 

a proteção de direitos. 

 

 

 

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista-Assecom 
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PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 10 ANOS 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), visando cumprir 

sua missão institucional com maior eficiência, eficácia e efetividade, deu início em setembro de 

2009 à elaboração do seu primeiro Plano Estratégico Institucional (PEI), intitulado “Gestão 

Estratégica MPMS – Planejando o futuro do MPE”, que foi lançando em maio de 2010,  com 

vigência para o período de 2010 a 2025. 

A metodologia adotada pelo MPMS foi o “Balanced Scorecard” (BSC), 

desenvolvida pelos professores da Harvard Business School senhores Robert Kaplan e David 

Norton, a qual permite a mensuração do progresso institucional, por meio da tradução da 

estratégia em objetivos, indicadores, metas, projetos e iniciativas estratégicas, sendo, à época, 

contratada uma consultoria especializada nessa metodologia para auxiliar o MPMS. 

Não obstante, após o lançamento do seu primeiro Plano Estratégico 

Institucional, o MPMS deparou-se com diversos desafios, dentre eles a execução, o 

monitoramento e, consequentemente, o desdobramento da estratégia em ações coordenadas 

e priorizadas, que atendessem de forma concreta as expectativas dos cidadãos sul-mato-

grossenses e dos próprios integrantes da instituição.  

Assim, os primeiros anos foram de aprendizado, aprimoramento e 

amadurecimento do processo de gestão estratégica institucional, visando adequar o método à 

realidade do Ministério Público. Esse processo de evolução é constante e segue o ciclo “PDCA”, 

que é uma metodologia de gestão e melhorias de processos, de origem americana, que se 

baseia em quatro princípios: planejamento (“plan”), execução (“do”), verificação (“check”) e 

correção-padronização (“act”). 

Com efeito, em abril 2014, considerando entre outros fatores o fato de que “o 

Plano Estratégico Institucional elaborado por este Ministério Público entre os meses de 

setembro de 2009 a maio de 2010 não teve os desdobramentos necessários em razão de 

dificuldades encontradas na sua execução, evidenciando-se a necessidade de institucionalizar 

a área de Planejamento e Gestão Estratégica, dotando-a de estrutura administrativa, física e de 

pessoal, bem como de recursos financeiros e tecnológicos”2, instituiu-se, por meio da 

Resolução nº 005/2014-PGJ, a estrutura de Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do 

MPMS. 

                                                           
 

2 Fundamento constante no preâmbulo da Resolução nº 005/2014-PGJ, de 7.4.2014. 
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Referida Resolução, em seu art. 7°, incisos I, III, IV e X, respectivamente. conferiu 

à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange), entre outras, as seguintes competências:  

 assistir o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

de Gestão e Planejamento Institucional e o Supervisor de Planejamento e 

Gestão Estratégica em questões relacionadas à formulação, desenvolvimento 

e revisão do Planejamento Estratégico Institucional;  

 promover a elaboração, a execução, o acompanhamento, o monitoramento e 

a avaliação do Planejamento Estratégico Institucional; 

 promover, em conjunto com as demais unidades administrativas e de 

execução deste Ministério Público, a elaboração, o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação dos planos de ação táticos e operacionais; e 

 promover a elaboração do Plano Geral de Atuação (PGA) do Ministério Público, 

visando encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, bem como promover o 

seu acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

Uma vez estruturada, a Secretaria de Planejamento e Gestão deu início aos 

seus trabalhos, lançando em setembro de 2014 a metodologia de Gestão por Processos no 

MPMS, visando promover o mapeamento, o redesenho, a sistematização e a normatização dos 

métodos, processos e procedimentos institucionais, para proporcionar maior produtividade e 

menos burocracia nos atos administrativos. 

Paralelamente a Seplange realizou um diagnóstico do Portal da Transparência 

do MPMS, sugerindo ao Procurador-Geral de Justiça, em setembro de 2014, as adequações 

necessárias, que levou ao lançamento de um novo Portal da Transparência em maio de 2015, 

sendo que no ranking quadrimestral de todas as unidades ministeriais, incluindo o Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), divulgado em outubro de 2015, o Portal Transparência 

do MPMS saiu do último para o primeiro lugar. 

Na área de inovação por meio do incentivo à realização de projetos, o MPMS 

destacou-se em outubro de 2014, com o projeto “Promotoria Comunitária – MP mais perto de 

Você”, de autoria do Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, que conquistou o 

1º Lugar no Prêmio CNMP, na categoria comunicação e relacionamento. Valendo frisar que o 

Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos programas e projetos do Ministério Público 

brasileiro que mais se destacaram na concretização e alinhamento do Planejamento Estratégico 

Nacional. 

Outro trabalho desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão foi o 

processo de revisão do organograma do MPMS, que teve início em janeiro de 2015 e culminou 

com a publicação da Resolução nº 033/2018-PGJ, revogando a Resolução nº 004/2002-PGJ. 
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Destaca-se que este trabalho foi de grande complexidade, haja vista que a alteração do 

organograma institucional impacta em todas as áreas, sistemas e base de dados do MPMS.  

A equipe da Seplange ainda colaborou diretamente no planejamento, 

organização, elaboração da metodologia e execução da “2ª Ação Nacional Estruturante: 

Multiplicando a Estratégia – Gestão de Custos”, ocorrida nos dias 27 e 28 de maio de 2015 em 

Campo Grande - MS. O evento, de responsabilidade da Comissão de Planejamento Estratégico 

do CNMP (CPE), teve como escopo promover a implantação da Gestão de Custos, mediante a 

adoção de Centros de Custos em todos os ramos do Ministério Público brasileiro. 

Além das atividades institucionais, a Secretaria de Planejamento e Gestão 

iniciou, em setembro de 2015, sua participação em ações social realizadas em bairros carentes 

de Campo Grande - MS, onde em parceria com instituições públicas e privadas representava o 

MPMS na integração de esforços para levar à população de baixa renda, atendimento e serviços 

relacionados à saúde, educação, lazer, empreendedorismo, direitos sociais, entretenimento, 

dentre outros. 

Por outro lado, considerando a dificuldade em monitorar os indicadores 

definidos no Plano Estratégico Institucional lançado em maio de 2010, a Secretaria de 

Planejamento e Gestão promoveu, em novembro de 2015, um evento com a participação de 

diversos Membros do MPMS que permitiu revisar os indicadores, metas e projetos estratégicos 

da área finalística, de forma a conciliá-los com os avanços tecnológicos obtidos pelo MPMS, 

proporcionando maior eficácia e efetividade no monitoramento do desempenho institucional. 

Ainda em 2015, diante do distanciamento do Plano Estratégico Institucional 

(PEI) do nível operacional do MPMS, a Secretaria de Planejamento e Gestão decidiu dar início à 

elaboração do Plano Geral de Atuação, com periodicidade anual, inicialmente voltado para a 

área finalística, visando alinhar a execução operacional aos objetivos estratégicos. 

Por conseguinte, também surgiu a necessidade de se voltar para a área 

administrativa do MPMS, sendo que em maio de 2016, a Supervisão de Planejamento e Gestão 

Estratégica desenvolveu o trabalho denominado “Pesquisa de Base”, objetivando coletar dados 

junto à estrutura administrativa do MPMS, sobre quais entraves impediam ou dificultavam o 

alcance da excelência nos processos de gestão. 

Paralelamente a Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica lançou o 

projeto Gestão por Competências no âmbito do MPMS, sendo que em agosto de 2016,  foi 

realizado um evento denominado "Grupos Focais - Competências Comuns", tendo por objetivo 

identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao bom desempenho das 

funções exercidas pelo Ministério Público, tanto na atividade-fim quanto na atividade-meio. 
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Além das atividades já elencadas, a área de Planejamento Estratégico do 

MPMS sempre teve uma atuação de destaque junto ao Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), mais especificamente junto à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), tendo 

participado de forma atuante em todas as reuniões do Fórum Nacional de Gestão e em diversas 

Ações Nacionais desenvolvidas por aquela Comissão, sendo que durante certo período o 

Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica do MPMS foi designado para assumir a 

Coordenação do Fórum Nacional de Gestão, e servidores desta casa foram designados para 

assumir a coordenação e a subcoordenação de alguns comitês temáticos, como os de Gestão 

Orçamentária, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Gestão por Processos. 

Outrossim, a Secretaria de Planejamento e Gestão sempre foi responsável por 

divulgar o Prêmio CNMP no âmbito do MPMS, bem como por atualizar e cadastrar anualmente 

os projetos institucionais no “Banco Nacional de Projetos do CNMP”, a fim de concorreram a 

referido prêmio. 

Após ter consolidado o desenvolvimento anual do Plano Geral de Atuação, que 

visava alinhar a execução operacional ao Plano Estratégico Institucional, a Secretaria de 

Planejamento e Gestão identificou a necessidade de promover o alinhamento estratégico 

também no nível tático, por meio do desenvolvimento de Planos Diretores e, ainda, a 

necessidade de detalhar o Plano Estratégico Institucional (PEI) em algumas perspectivas 

setoriais, 

Dessa forma, a partir de setembro de 2017, como uma das etapas do 

desdobramento da estratégia institucional, a Secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria 

com a Secretaria de Tecnologia da Informação, organizou o evento “Planejamento Estratégico 

de TI – PETI”, ocasião em que, sob a condução do então Líder do Programa de Modernização 

da Governança e Gestão de TI do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), Roberto 

Arteiro, foi elaborado o Plano Estratégico de TI. 

Dando sequência a este trabalho, em novembro de 2017, a Secretaria de 

Planejamento e Gestão realizou o evento denominado “Planejamento Estratégico de 

Administração, Comunicação e Pessoas”, culminando com a elaboração dos Planos 

Estratégicos Setoriais (PES) destas áreas. 

Como resultado do desdobramento da estratégia, o MPMS passou a ter no 

nível estratégico o Plano Estratégico Institucional e os Planos Estratégicos Setoriais (PES) de 

Tecnologia da Informação, de Gestão Administrativa, de Comunicação e de Pessoas, todos de 

longo prazo e com a mesma vigência. No nível operacional consolidou-se a rotina da elaboração 

anual do Plano Geral de Atuação, que é de curto prazo, com a inovação da inclusão da área-

meio no Plano Geral de Atuação elaborado em 2018, com vigência para 2019. 



 

 P á g i n a  | 20  
 

Ainda em 2018, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, o MPMS 

aderiu ao “Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo – MS Competitivo” submetendo-se à 

autoavaliação com base no Modelo de Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ), sendo que em novembro do mesmo ano recebeu o Prêmio “Qualidade da 

Gestão MS”, em reconhecimento ao modelo de gestão adotado pelo MPMS. 

Outro marco importante para a Gestão Estratégica do MPMS ocorreu em 

dezembro de 2018, quando foi realizada a primeira reunião do Comitê de Gestão Estratégica e, 

ainda em dezembro de 2018, o MPMS foi destaque em boas práticas relacionadas à evolução 

humana e qualidade de vida, com o projeto Gestão por Competências, conforme artigo 

publicado na Revista da Corregedoria Nacional do Ministério Público. 

Por fim, para concluir o desdobramento da estratégica nos níveis estratégico, 

tático e operacional, faltava a Secretaria de Planejamento e Gestão elaborar os Planos Diretores, 

que são de médio prazo, a fim de interligar o nível estratégico (longo prazo) ao nível operacional 

(curto prazo). 

Não obstante, considerando o dinamismo da sociedade e dos eventos a ela 

inerentes, a modificação da estrutura organizacional do Ministério Público e o processo de 

amadurecimento do modelo de gestão estratégica, houve a decisão do Comitê de Gestão 

Estratégica por se promover em 2019 uma revisão geral do Plano Estratégico Institucional (PEI), 

com o foco no fortalecimento e desenvolvimento institucional e no desígnio de atender de 

forma efetiva as expectativas dos cidadãos sul-mato-grossenses. 

Assim, juntamente com a revisão geral do PEI, também foram elaborados os 

Planos Diretores da área-meio e da área-fim, que correspondem ao planejamento de médio 

prazo, de forma a atender o nível tático, completando o ciclo de desdobramento da estratégia 

do MPMS, de forma a favorecer o acompanhamento do desempenho institucional nos níveis 

estratégico (longo prazo), tático (médio prazo) e operacional (curto prazo), sempre de forma 

participativa e respeitando a autonomia e a independência inerente a cada agente envolvido 

neste processo.
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INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MPMS  

Conforme mencionado no item anterior, no ano de 2010 o MPMS decidiu 

avançar no que existia de mais moderno no âmbito da gestão estratégica, lançando naquele 

ano o seu primeiro Plano Estratégico Institucional (PEI), com a definição de objetivos, metas, 

iniciativas e projetos estratégicos a serem efetivados no período de 2010 a 2025. 

Entretanto, após algum tempo constatou-se, diante dos desafios da execução 

e monitoramento do Plano Estratégico Institucional, que este plano de maneira isolada não seria 

suficiente para suprir todas as demandas institucionais, carecendo de instrumentos e 

providências complementares que envolvessem vários aspectos relevantes da gestão, tais 

como: desenvolvimento das funções de gestão de pessoas, adequação da infraestrutura e de 

ferramentas de gestão, otimização e documentação de processos e procedimentos, 

estabelecimento de sistema de controle do desempenho organizacional, aperfeiçoamento dos 

processos de comunicação,  promoção da governança de tecnologia da informação, 

desenvolvimento da gestão de riscos, etc. 

Com efeito, foram formadas várias frentes de trabalho, sendo que uma delas 

se voltou para promover o desdobramento da estratégia institucional (de longo prazo) em 

perspectivas setoriais, mais especificamente nas áreas de Tecnologia da Informação, 

Administração, Comunicação e Pessoas, que são áreas estratégicas imprescindíveis para o 

sucesso da atuação finalística do Ministério Público. 

É oportuno consignar que a promoção de ações com o objetivo de implantar 

e/ou aperfeiçoar o planejamento estratégico institucional foi objeto da recomendação do 

Tribunal de Contas da União (TCU) aos órgãos governantes superiores (OGS) no item 9.1.1 do 

Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário, que assim dispõe:  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ e ao Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP que, nos órgãos integrantes da estrutura do Poder 
Judiciário Federal e do Ministério Público da União, respectivamente: 

9.1.1. promovam ações com o objetivo de disseminar a importância do 
planejamento estratégico, procedendo, inclusive, mediante orientação 
normativa, ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de 
planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI e comitê 
diretivo de TI, com vistas a propiciar a alocação dos recursos públicos conforme 
as necessidades e prioridades da organização.” (grifo nosso) 

Além disso, o desdobramento do Plano Estratégico Institucional vai ao 

encontro do entendimento de Maximiano (2006), que assevera: 
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O planejamento estratégico deve-se desdobrar em outros planos e meios, 
sendo eles: o planejamento de áreas funcionais, políticas, planos operacionais, 
projetos e estrutura organizacional. O processo de desdobramento da estratégia 
torna-se fundamental para que haja planos e ações estratégicas bem definidas 
e que permitam um bom processo de gestão estratégica na organização3. 

Nesse diapasão, o desdobramento do Plano Estratégico Institucional em 

Planos Estratégicos Setoriais, notadamente para as áreas de Tecnologia da Informação, 

Administração, Comunicação e Pessoas, propiciou traduzir a missão e a estratégia institucional 

em termos funcionais específicos, esclarecendo o papel estratégico de cada área e 

demonstrando como as ações planejadas e coordenadas no dia-a-dia podem contribuir para o 

alcance dos fins colimados à Instituição. Além disso, tal desdobramento objetivou alinhar as 

estratégias setoriais à estratégia institucional, promovendo a sinergia de recursos, 

conhecimentos e competências. 

Adicionalmente, também houve o desdobramento da estratégia institucional 

para os níveis tático e operacional, por meio da formulação de Planos Diretores para o nível 

tático (médio prazo) e do Plano Geral de Atuação para o nível operacional (curto prazo). 

Portanto, concluído o ciclo de desdobramento da estratégia institucional, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) passou a contar com os seguintes 

instrumentos de planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional. 

 

 

 

                                                           
 

3 MAXIMIANO, Antonio C. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

PLANOS ESTRATÉGICOS SETORIAIS 

 

PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

 

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

PLANOS DIRETORES 

 

NÍVEL ESTRATÉGICO 

 

NÍVEL ESTRATÉGICO 

 

NÍVEL TÁTICO 

 

NÍVEL OPERACIONAL 
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Plano Estratégico Institucional (PEI) é o mais elevado instrumento de 

planejamento do MPMS, que contém a missão, a visão de futuro e os valores da Instituição, 

estabelecendo objetivos de longo prazo e, por meio de suas iniciativas, as melhores formas para 

alcançá-los, sendo o referencial para os Planos Estratégicos Setoriais, os Planos Diretores e o 

Plano Geral de Atuação. 

Já os Planos Diretores são instrumentos de diagnóstico, planejamento e gestão 

dos recursos e processos táticos, sendo que cada Plano Diretor tem por objetivo otimizar 

determinada área da instituição e não a instituição como um todo, portanto, trabalha com a 

decomposição dos objetivos, estratégias e políticas institucionais, de forma a interligar o nível 

operacional ao nível estratégico do MPMS, 

Por fim, o Plano Geral de Atuação (PGA), é o instrumento que corresponde ao 

planejamento de curto prazo da Instituição e representa a execução anual do Plano Estratégico 

Institucional, evidenciando as prioridades de atuação no nível operacional tanto da área 

administrativa, quanto da área finalística, sempre respeitando os objetivos descritos no Mapa 

Estratégico do MPMS. 

Esse desdobramento da estratégia permitirá ao Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso do Sul mensurar seus esforços e resultados sistematicamente e de forma 

estruturada nos seus diversos níveis de atuação, possibilitando comparar os resultados 

organizacionais ao longo do tempo, melhorando seu processo de gestão estratégica e 

favorecendo a qualidade das tomadas de decisões.  

Para os próximos passos, a Secretaria de Planejamento e Gestão, coordenada 

pela Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica e pela Procuradoria-Geral Adjunta de 

Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, constituirá nova frente de trabalho, voltada para 

a regulamentação e desenvolvimento de um modelo de governança para a Gestão Estratégica, 

bem como para a instituição de uma política de gestão de riscos no âmbito do no MPMS. 
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CONSIDERAÇÃO PRELIMINARES 

A revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI) teve início no segundo 

semestre de 2018, com a definição de seu escopo, o estabelecimento do cronograma e da 

metodologia, a formalização da previsão de custeio e a aprovação da proposta de revisão pelo 

Comitê de Gestão Estratégica do MPMS. Ademais, todo o processo de revisão do PEI foi 

alicerçado em estrita observância às instruções do Conselho Nacional do Ministério Público, 

especialmente àquelas contidas na Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 2016. 

O grande propósito da revisão do PEI foi torná-lo moderno e exequível, com 

diretrizes alinhadas aos anseios do público interno, da sociedade civil, dos setores 

governamentais, bem como em harmonia com o recém aprovado Plano Estratégico Nacional 

do Ministério Público. 

Insta esclarecer que nessa atualização, os norteadores do PEI, ou seja, a 

Missão, a Visão e os Valores foram mantidos, consubstanciando as principais atualizações nas 

áreas estratégicas e em seus respectivos objetivos, iniciativas, indicadores e metas. 

Por fim, importante destacar que todo o processo de revisão foi realizado com 

equipe da própria Instituição, particularmente os servidores da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, coordenados pela Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica e pela 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, dispensando a 

contratação de consultoria externa privada. 
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METODOLOGIA 

O procedimento metodológico para a revisão do PEI foi construído pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplange, baseado na metodologia Balanced Scorecard 

(BSC), com algumas adaptações para atender necessidades específicas do setor público, em 

particular do Ministério Público. Neste contexto, a metodologia da revisão foi dividida em quatro 

fases, sendo: planejamento; diagnóstico externo; diagnóstico interno; e construção da 

estratégica. 

Na fase do planejamento foi realizado o aprimoramento da metodologia, 

mediante detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas e os respectivos critérios 

a serem adotados, definição do cronograma e responsáveis por cada atividade, a formalização 

dos procedimentos para a realização da revisão e a obtenção das autorizações necessárias. 

Ainda foram definidas as áreas estratégicas e desenvolvidas identidades visuais para cada área 

estratégica, para a Gestão Estratégica do MPMS e para o evento de revisão do PEI. 

A fase do diagnóstico externo contemplou a realização de uma pesquisa junto 

à sociedade a fim de diagnosticar como a mesma vê e o que espera do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul. O diagnóstico externo ocorreu por meio de duas abordagens: i) 

aplicação in loco de questionários, durante a realização de ações sociais e mutirões em escolas 

públicas de Campo Grande, para identificar, entre as áreas e temas de atuação, quais as 

principais demandas eminentes da sociedade para os próximos seis anos; ii)  pesquisa de 

consulta à sociedade por meio da aplicação de questionário eletrônico, visando conhecer a 

visão e a expectativa dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas Estadual e 

Municipal, em relação ao Ministério Público Estadual. A etapa de diagnóstico preliminar 

encontra previsão legal na Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 2016, em seu art. 15, inciso 

II e § 5º. 

Na terceira fase, diagnóstico interno, foi realizado o evento “Revisando a 

Estratégia” ocasião em que Membros e Servidores participaram de várias dinâmicas: definição 

e priorização de assuntos, identificação e priorização de problemas, identificação e priorização 

de iniciativas, análise de risco, definição de métricas e definição dos objetivos estratégicos 

institucionais. Paralelamente, para as áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e 

Tecnologia da Informação, foram realizadas a revisão das iniciativas, indicadores e metas dos 

Planos Estratégicos Setoriais – PES, revisão dos projetos e ações do Plano Geral de Atuação – 

PGA e definidos os objetivos estratégicos para cada PES. 

A construção da estratégia abrangeu as seguintes etapas: i) consolidação do 

conteúdo produzido para a área finalística durante o evento “ Revisando a Estratégia”; ii) exame 



 

Revisão do Plano Estratégico Institucional P á g i n a  | 27  
 

do conteúdo desenvolvido para fins de elaboração da redação dos objetivos estratégicos e 

iniciativas estratégicas; iii) pesquisa de critérios, medidas e parâmetros, bem como de bases de 

dados, para definição de indicadores mensuráveis; iv) definição dos indicadores detalhados e 

suas metas para o período de vigência do plano (2020-2025); v) reuniões entre os integrantes da 

Seplange e dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAO’s) para fins de 

alinhamento acerca dos resultados produzidos. 

Importante mencionar que, tanto o processo de revisão do PEI, no que 

concerne à área-meio, quanto à atualização dos Planos Estratégicos Setoriais compreenderam 

ampla participação dos servidores envolvidos diretamente na incumbência de executá-los, isto 

é, foram construídos preponderantemente com contribuições dos representantes das áreas de 

Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação. Além disso, todo material 

produzido foi examinado pela equipe da Seplange que, igualmente, acrescentou contribuições 

quanto aos aspectos técnicos relacionados a planejamento, processos, projetos e indicadores.  

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 

Fazendo menção a Kaplan e Norton4, “quando uma estratégia é bem elaborada 

e compreendida, torna-se capaz de produzir avanços consideráveis nos desempenhos, por 

meio da convergência, consistência, foco e alinhamento dos recursos disponíveis da 

organização”.  

Neste sentido, um dos primeiros passos para o processo de revisão do PEI foi 

a definição das áreas estratégicas, estabelecidas com fundamento em dois significativos 

marcos institucionais, a saber: 

1. Em 2018, por meio da Resolução nº 19/2018-PGJ, de 24.7.2018, que 

alterou o art. 1º da Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3.5.2012, ficaram 

organizados e instituídos, no âmbito do MPMS, os seguintes Centros de 

Apoio Operacional:  

i. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio 

Histórico e Cultural;  

                                                           
 
4 NORTON, David; Organização Orientada para a Estratégia: como as empresas que adotam o balanced scorecard prosperam no 
novo ambiente de negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000 
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ii. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial;  

iii. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais; 

iv. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude;  

v. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos 

Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos e 

das Pessoas com Deficiência; e 

vi. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso. 

2. Também em 2018, com a aprovação dos Planos Estratégicos Setoriais, 

por meio da Resolução nº 011/2018-CPJ, de 7 de dezembro de 2018, o 

MPMS elencou as áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e 

Tecnologia da Informação como agentes estratégicos imprescindíveis 

ao sucesso da atuação finalística do Parquet. 

Desta forma, todo o processo de revisão do PEI foi estruturado nas dez áreas 

estratégicas elencadas pela Instituição, sendo seis da atividade finalística, representadas pelos 

respectivos Centros de Apoio Operacional e quatro da atividade-meio, representadas pelas 

áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação. 

DEFINIÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA CADA ÁREA ESTRATÉGICA DO MPMS 

“Identidade visual é um sistema de signos criado, organizado e disposto 

segundo critérios e princípios que visam representar, caracterizar e comunicar a identidade 

visual da marca. Pela identidade visual, o invisível se torna visível. Por meio dos elementos 

visuais outorga-se personalidade à marca, fazendo com que ela se diferencie das outras. Deste 

modo, a identidade visual é um sistema que proporciona unidade e identidade a uma empresa, 

a um grupo ou uma instituição, bem como a seus produtos ou serviços5  (ROSSI, 2017).” 

Neste passo, para a construção da identidade das áreas estratégicas 

considerou-se que estas possuem características, atribuições e composições distintas, sendo 

                                                           
 

5 ROSSI, Carolina Silva. O papel da identidade visual e do design na comunicação com empregados. In: MANSI, Viviane; 
CARRAMENHA, Bruno; PAULA, Mônica. Comunicação com líderes e empregados 2. São Paulo: Faculdade Cásper Líbero, 2017 
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pertinente desenvolver signos que lhes conferissem personalidade e exclusividade. Por outro 

lado, cuidou-se, ainda, para manter a uniformidade conceitual entre as identidades 

desenvolvidas proporcionando harmonia e coesão entre si. 

Com efeito, aplicou-se como tema para as áreas estratégicas, pedras preciosas 

e suas respectivas cores e nomenclaturas, visando expressar a importância que cada área 

estratégica representa para a Instituição, bem como a necessidade de se lapidar a pedra bruta 

para se chegar ao esplendor de cada pedra preciosa. A identidade visual estabelecida para cada 

área estratégica e sua respectiva denominação estão detalhadas na figura a seguir. 

 

 
Figura 1 - Áreas estratégicas e suas respectivas identidades visuais 
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ATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPMS 

A identidade visual da Gestão Estratégica do MPMS também foi atualizada 

nesta revisão do PEI, incorporando a logo do MPMS e combinando a simplicidade de cores e 

traços geométricos. 

 O desenvolvimento da identidade visual da Gestão Estratégica também 

adotou o conceito de pedra preciosa, no caso, o diamante, harmonizando-a com o padrão visual 

estabelecido para as áreas estratégicada da instituição, conforme se vê a seguir. 

 

Figura 2 - Nova logo da Gestão Estratégica 

DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO PEI 

A identidade visual para o processo de revisão do PEI foi construída com base 

no conceito de sinergia, colaboração, unidade e harmonia. Neste sentido, a logomarca 

desenvolvida para a revisão do PEI, retrata visualmente a estratégia institucional, reunindo em 

uma única imagem a logomarca das dez áreas estratégicas elencadas pela Instituição, 

dispostas em círculo e de forma harmônica, todas apontando para um objetivo único e central, 

que revelamos ser o cumprimento da missão institucional do MPMS. 

  

Figura 3 - Logo do evento "Revisando a Estratégia" 
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CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS 

As transformações sociais 

experimentadas pela sociedade nos últimos anos em 

diversos aspectos foram o principal determinante 

para a revisão do PEI, onde foram reexaminados 

objetivos estratégicos, projetos, iniciativas, 

indicadores e metas do Plano Estratégico 

Institucional, com a pretensão de atender as novas 

demandas sociais e tornar o Plano Estratégico 

Institucional do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul mais moderno e exequível.  

Como etapa do processo de revisão 

foi necessário identificar as demandas atuais da 

sociedade, por meio de um processo de consulta à 

sociedade. Neste diapasão, destaca-se a participação 

da sociedade civil, universidades, Ordem dos 

Advogados do Brasil e principais órgãos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas 

Estadual e Municipal. 

Como primeira etapa do diagnóstico, 

em 22.9.2018, foi dado início ao trabalho de consulta à 

sociedade por meio de aplicação in loco de 

questionários, durante a realização de ações sociais e 

mutirões em escolas públicas de Campo Grande. O 

principal propósito foi identificar, entre as áreas e 

temas de atuação, quais as principais demandas 

iminentes da sociedade para os próximos seis anos. 

A consulta à sociedade durante as ações sociais e mutirões foi coordenada 

pela Seplange e executada por dez estagiários de graduação e pós-graduação da Instituição, 

nos dias 22.9, 20.10, 10.11 e 8.12.2018, em quatro escolas distintas, e resultou na aplicação de 279 

questionários, assim distribuídos: 

Data Escola Bairro Questionários 
22.9.2018 E.M. Prof.ª Ana Lúcia de Oliveira Batista  Bairro Paulo Coelho Machado  84 

20.10.2018 E.M. Prof.ª Maria Tereza Rodrigues  Bairro Santa Emília  39 
10.11.2018 E.M. Nerone Maiolino  Bairro Jardim Vida Nova  88 
8.12.2018 E.M. Padre Tomaz Ghirardelli   Bairro Parque do Lageado  68 

Figura 4 - Estagiários da Instituição durante 
aplicação de questionário de consulta à sociedade 
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No ano de 2019 deu-se 

continuidade à pesquisa de consulta à 

sociedade como diagnóstico prévio ao processo 

de revisão do PEI, por meio de construção do 

formulário eletrônico, com o uso da plataforma 

google forms. Destaca-se que a etapa de 

diagnóstico preliminar encontra previsão legal 

na Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 

2016, em seu art. 15, inciso II e § 5º: 

“Art. 15 Ao definirem a metodologia, o cronograma, o 
custo e o procedimento a ser seguido para a 
elaboração e revisão do seu planejamento estratégico, 
o CNMP e as unidades e ramos do Ministério Público 
observarão as seguintes diretrizes: 

. . . . . 
II. participação dos membros e servidores e consulta à 
sociedade; 

. . . . . 
§5º A consulta à sociedade de que trata o inciso II será 
realizada por meio presencial ou eletrônico, tais como 
audiências públicas, reuniões e pesquisas de opinião, 
sem prejuízo de outras formas de participação popular 
e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).” 

A construção do formulário 

eletrônico contou com a participação dos 

Centros de Apoio Operacional das Promotorias 

de Justiça, por meio da estruturação dos 

assuntos considerados recorrentes em suas 

respectivas áreas: i) Direitos Constitucionais do 

Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com 

Deficiência; (ii) Patrimônio Público, Fundações e 

Eleitoral; (iii) Cível, Consumidor e Idoso; (iv) Meio 

Ambiente, Habitação e Urbanismo e Patrimônio 

Histórico e Cultural; (v) Criminal, Controle 

Externo da Atividade Policial e Execução Penal; 

(vi) Infância e Juventude. 

Para alcançar a maior adesão 

possível ao questionário, de forma a 

proporcionar uma amostra com maior 

confiabilidade e margem de erro reduzida, foi 

Figura 5 - Formulário de consulta à sociedade em 
plataforma google forms 
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elaborado um amplo trabalho de divulgação da pesquisa de consulta à sociedade. As principais 

frentes de divulgação foram por meio do portal da Instituição, onde foi disponibilizado um 

banner com acesso ao link para preenchimento do questionário. 

 

 

 

 

Figura 6 – Banner disponibilizado no portal da Instituição para acesso e preenchimento da pesquisa de consulta à 
sociedade.  

O banner contendo o questionário foi amplamente divulgado para diversos 

órgãos, tais como: Governadoria do Estado de MS, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria 

Pública, Assembleia Legislativa, Tribunais de Contas e de Justiça do Estado de MS, Tribunais 

Regionais do Trabalho e Eleitoral de MS,  Ordem dos Advogados do Brasil – seção Mato Grosso 

do Sul, prefeituras e câmaras municipais de todo o Estado e instituições de ensino superior. 

As redes sociais do MPMS também foram instrumento de comunicação da 

pesquisa. Por meio da divulgação de um vídeo institucional no facebook e instagram, elaborado 

pela Assessoria de Comunicação do MPMS, foi esclarecida a 

importância do preenchimento do formulário eletrônico por 

todos os segmentos da sociedade, com o objetivo de 

proporcionar uma construção do novo plano estratégico de 

forma coletiva e participativa. O vídeo também foi divulgado 

extensamente por meio do Whatsapp para diversos grupos 

internos e externos à Instituição.  

Paralelamente às divulgações em mídia 

digital e eletrônica, foi produzido material físico, em formato 

de panfleto, para entrega e distribuição em diversos locais. A 

abordagem física com a entrega dos panfletos incluiu 

explicação detalhada acerca do objeto do questionário, bem 

como sobre a importância da participação da população na 

definição das principais áreas de atuação do MP para os 

próximos anos. 

Ocorreram entregas de panfletos na totalidade de gabinetes das Promotorias 

de Justiça das unidades da Rua da Paz e da Chácara Cachoeira, bem como foi feita distribuição 

nos balcões de suas respectivas recepções. 

Figura 7 - Panfleto para divulgação da 
pesquisa de consulta à sociedade. 
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Também foi realizada a divulgação com distribuição de panfletos no campus 

da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), em 13 e 17 de maio de 2019, respectivamente. A abordagem ocorreu nas salas de aula 

dos cursos de Direito e Ciências Econômicas, oportunidade em que o Promotor de Justiça e 

Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, 

Paulo Roberto G. Ishikawa, explanou sobre a missão 

do Ministério Público, bem como sobre suas principais 

áreas de atuação. A explanação incluiu, ainda, o 

conceito do Planejamento Estratégico e a importância 

da participação no preenchimento do formulário de 

consulta à sociedade. 

O período de coleta de informações 

foi de 9 de abril a 28 de maio e abrangeu a sociedade, 

a sociedade civil organizada, integrantes do Ministério 

Público e os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

A consulta à sociedade foi realizada 

entre 9.4 a 28.5.2019 e resultou num total de 644 

respondentes ao questionário, contribuindo para o 

direcionamento dos trabalhos a serem desenvolvidos 

pelos Servidores, Promotores e Procuradores de 

Justiça do MPMS. 

EVENTO “REVISANDO A ESTRATÉGIA”  

Nos dias 6 e 7 de junho de 2019, o MPMS, por meio da Procuradoria-Geral 

Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, da Supervisão de Planejamento e 

Gestão Estratégica e da Secretaria de Planejamento e Gestão, promoveu o evento “Revisando 

a Estratégia”, com o propósito de reexaminar os objetivos, as iniciativas, os indicadores e as 

metas do seu Plano Estratégico Institucional (PEI), tornando-o moderno, exequível e apto a 

atender às novas demandas da sociedade.  

O encontro foi realizado no Hotel Deville Prime, em Campo Grande, e contou 

com a presença de aproximadamente 140 participantes, dentre membros e servidores que, 

conforme previsão metodológica, foram divididos em dois grandes grupos de trabalho. O 

primeiro revisou conteúdos inerentes à atividade-meio e foi composto por representantes das 

áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação. Já o segundo 

 

 Figura 8 - Promotor de Justiça e Supervisor de 
Planejamento e Gestão Estratégica Paulo 
Roberto G. Ishikawa e equipe da Seplange 
durante divulgação da pesquisa da consulta à 
sociedade no campus da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, em 17.5.2019. 
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grupo, tratou de temas relacionados à atividade finalística e foi composto por especialistas nos 

temas: Direitos Constitucionais do Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência; (ii) 

Patrimônio Público, Fundações e Eleitoral; (iii) Cível, Consumidor e Idoso; (iv) Meio Ambiente, 

Habitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; (v) Criminal, Controle Externo da 

Atividade Policial e Execução Penal; (vi) Infância e Juventude. 

As atividades desenvolvidas no decurso do evento “Revisando a Estratégia” 

estão detalhadas nos subtópicos denominados Metodologia utilizada para a área-finalística e 

Metodologia utilizada para a área-meio. 

   

   

   

   

Figura 9 - Fotos do evento "Revisando a Estratégia" 
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ÁREA FINALÍSTICA 

Análise dos pontos Fracos 

Na fase de diagnóstico estratégico, consoante preleciona Oliveira (2015), deve-

se determinar “como se está”. Essa fase realiza-se por meio de pessoas representativas das 

várias informações, que analisam e verificam todos os aspectos inerentes à realidade interna e 

externos da Instituição6”. 

Para a realização do diagnóstico estratégico, o escopo limitou-se aos fatores 

internos, os quais estão sob domínio institucional. Assim, foi enfatizado a análise e discussão dos 

assuntos e problemas de cada área de atuação, bem como as iniciativas para solucioná-los e 

métricas para medir o cumprimento destas. 

Priorização dos Problemas 

Os Grupos de 

trabalho elegeram os assuntos 

mais relevantes de cada área de 

atuação e em seguida, cada 

participante apontou em post-it, 

os problemas, que na sua 

opinião, são mais severos para a 

instituição. 

Cada participante aplicou o post-it, com a descrição dos problemas, no Canvas 

de Revisão da Estratégia, cabendo ao facilitar ler e agrupar por semelhança. Na sequência, o 

grupo de trabalho priorizou os principais problemas, sendo que cada participante aplicou até 

três post-it de priorização (bolinha vermelha), dentre os problemas presentes no Canvas de 

Revisão da Estratégia. Foram priorizados os 04 problemas mais relevantes, para os quais seriam 

identificadas iniciativas, visando mitigá-los. 

                                                           
 

6 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 33. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. 

Figura 10 - Canvas: assuntos e problemas 
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Identificação e priorização de Iniciativas 

A segunda dinâmica do 

evento contemplou a construção de 

propostas de inciativas que combatessem 

os problemas priorizados. Cada participante 

apontou em post-it até duas iniciativas, 

cabendo ao facilitador ler e agrupar por 

semelhança, as iniciativas. Na sequência, o 

grupo de trabalho priorizou as iniciativas, 

sendo que cada participante pode aplicar 

até três post-it de priorização, dentre as 

iniciativas presentes no Canvas de Revisão da Estratégia. Foram priorizadas as 04 iniciativas mais 

relevantes, para as quais seriam identificadas métricas, visando quantificá-las. 

As iniciativas devem refletir ações convergentes ao combate dos problemas, 

sendo, portanto, necessária a presença de verbo na sua descrição. 

Análise de Risco - Execução das Iniciativas 

Nesta dinâmica os participantes refletiram 

sobre a possibilidade de acontecer algum evento que 

impactasse negativamente na execução das iniciativas, 

tornando-as incertas quanto a sua aplicação e respectivo 

monitoramento. Assim, a análise de risco foi definida pela 

probabilidade de ocorrência do evento em função do 

impacto sobre execução da iniciativa. 

Cada participante descreveu em post-it até 

dois eventos por iniciativa, cabendo ao facilitador ler e 

agrupar por semelhança. 

Identificação de métricas  

Definidas as iniciativas, a terceira dinâmica abordou a 

identificação de métricas factíveis para a mensuração das iniciativas. Para 

tanto, cada participante refletiu sobre a seguinte pergunta: Como medir a 

iniciativa? Assim, cada participante registrou em post-it uma métrica para 

cada iniciativa. 

Figura 11 - Canvas: iniciativas 

Figura 12 - Canvas: análise de riscos 

Figura 13 - Canvas: 
como medir? 
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Definição de Metas e Cronograma de execução 

A quinta dinâmica do evento tratou da 

construção do cronograma de execução, ou seja, quando a 

iniciativa seria iniciada e finalizada. Também foram definidas as 

metas anuais para cada iniciativa, durante sua vigência. O Grupo 

discutiu e definiu o cronograma de execução, cabendo ao facilitar 

destacar no Canvas o cronograma de cada iniciativa. Na 

sequência, o grupo de trabalho discutiu e definiu as metas, dentre 

as iniciativas presentes no Canvas. 

Definição de Objetivos Estratégicos 

Para finalizar o evento de revisão da estratégia, os 

participantes consolidaram todas as iniciativas em um único objetivo 

estratégico, o qual representará a área de atuação durante a vigência 

do Mapa Estratégico. Assim, cada participante descreveu em post-it até 

duas sugestões de objetivo estratégico, cabendo ao facilitador ler e 

agrupar por semelhança. Na sequência, o grupo de trabalho priorizou 

o objetivo estratégico, sendo que cada participante aplicou até três 

post-it de priorização, dentre as sugestões de objetivos estratégicos 

presentes no Canvas de Revisão da Estratégia. 

METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ÁREA-MEIO 

O processo de Revisão do Plano Estratégico para a área-meio foi 

consubstanciado por meio da revisão dos Planos Estratégicos Setoriais (PES), construídos no 

ano de 2017 para as áreas de administração, comunicação, pessoas e tecnologia da informação.  

Importante destacar que as fases que antecederam o evento “Revisando a 

Estratégia” contemplaram o monitoramento dos indicadores e metas do PES, com o objetivo de 

mensurar o atingimento das metas estabelecidas. Por meio da consolidação de todos os 

resultados, com a respectiva análise individual dos mesmos, foi possível gerar um material 

capaz de promover um reexame pormenorizado durante o evento. Além disso, foi realizada 

reunião de alinhamento com as áreas envolvidas para apresentação e simulação da 

metodologia que foi utilizada durante o evento. 

 

 

Figura 14 - Canvas: esforço e 
cronograma dos CAOs 

Figura 15 - Canvas: objetivo 
estratégico consolidado 



 

Revisão do Plano Estratégico Institucional P á g i n a  | 39  
 

Revisão das iniciativas, indicadores e metas do PES e revisão dos projetos e ações do PGA 

Para a revisão das iniciativas, indicadores e metas do PES foram formadas 

quatro equipes de trabalho que correspondem à estrutura administrativa, envolvendo as áreas 

de administração, comunicação, pessoas e tecnologia da informação. O desenvolvimento dos 

trabalhos durante o evento foi coordenado pelas respectivas diretorias ou chefias correlatas. 

Como primeira dinâmica do evento foi realizada uma análise do 

monitoramento dos indicadores e metas do PES, bem como dos projetos e ações do plano de 

atuação, por meio da utilização do template abaixo: 

 

Figura 16 - Template da área de administração para análise do monitoramento dos indicadores e metas do PES. 

Aos integrantes das equipes de trabalho foi oportunizada a possibilidade de 

revisar todas as iniciativas, indicadores e metas do PES, além dos projetos e ações do Plano de 

Atuação. A revisão consistiu na adequação, substituição, exclusão ou inclusão de qualquer item 

previsto no PES, contudo, não foram objeto de revisão a missão, a visão, os valores e os objetivos 

estratégicos do PES.  

Definição de um único objetivo estratégico para cada PES, visando compor o Mapa do PEI 

A segunda dinâmica do evento concentrou-se na construção do Objetivo 

Estratégico do PEI para integrar o Mapa estratégico Institucional, a partir da consolidação dos 

Objetivos Estratégicos Setoriais do PES. Para tanto foram analisados os Objetivos Estratégicos 

Setoriais do PES, com ênfase nos processos internos, cujos objetivos são intrínsecos às 

respectivas áreas. Nesta segunda dinâmica foram utilizados o mapa do PES e o template a 

seguir: 
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Priorização dos projetos e ações do plano de atuação 

Nesta dinâmica os participantes fizeram uma reflexão sobre a análise conjunta 

dos projetos e ações correlacionando-os com objetivos estratégicos, previsões normativas, 

interesse institucional, recursos disponíveis e abrangência, visando estabelecer a priorização 

dos projetos e ações, conforme template abaixo: 

 

Figura 18 - Template para priorização dos projetos e ações. 

Figura 17 - Mapa do PES Administração e template para construção do objetivo estratégico institucional. 
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CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA 

Todo material produzido durante o evento 

“Revisando a Estratégia” pelos grupos da área finalística foi 

fotografado para fins de registro e arquivamento. 

Posteriormente, o conteúdo foi consolidado em sua 

totalidade em planilhas eletrônicas (Excel) e passou por 

análise técnica para fins de elaboração da redação dos 

objetivos estratégicos e das iniciativas estratégicas. 

Subsequentemente foi realizado um 

trabalho de pesquisa de critérios, medidas e parâmetros, 

bem como de bases de dados institucionais e externas, 

para definição de indicadores de esforço e desempenho 

que fossem capazes de mensurar os resultados de cada 

uma das iniciativas estratégicas definidas pelos grupos 

durante o evento. 

Com a análise, redação e definição de métricas e indicadores, a equipe da 

Seplange juntamente com integrantes dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça realizaram reuniões de alinhamento acerca dos resultados produzidos, oportunidade 

em que foram validados todos os artefatos que integram o plano estratégico da área finalística, 

quais sejam: objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, indicadores e suas respectivas 

metas para a vigência do plano (2020-2025). 

As reuniões ocorreram nos dias 22, 23 e 25 de outubro e 1º, 8 e 11 de novembro 

e contaram com a participação da Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica, 

Procuradores de Justiça Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional e servidores de 

todas as áreas envolvidas. 

Já o material produzido durante o evento “Revisando a Estratégia” pelos 

grupos da área-meio, foram  minuciosamente analisados pela equipe da Seplange ao longo de 

diversas reuniões de trabalho, que após várias discussões e avaliações técnicas promoveu os 

ajustes necessários, sendo que os resultados dos trabalhos foram devidamente encaminhados 

para as respectivas áreas para conhecimento e apresentação de eventuais críticas ou 

sugestões.

Figura 19 - Reprodução fotográfica de 
canvas preenchido durante o evento 

“Revisando a Estratégia”, ocorrido em 6 e 7 
de junho de 2019 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Charles Duhigg, “alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação 

em cadeia, mudando outros hábitos conforme eles avançam através de uma organização. Ou 

seja, alguns hábitos são mais importantes que outros na reformulação de empresas e vidas. 

Estes são os “hábitos angulares” e eles podem influenciar o modo como as pessoas trabalham, 

comem, se divertem, vivem, gastam e se comunicam. Os hábitos angulares dão início a um 

processo que, ao longo do tempo, transforma tudo”7. 

Por esse raciocínio e considerando a conclusão da revisão do Plano Estratégico 

Institucional (PEI) e dos Planos Estratégicos Setoriais (PES), bem como com a elaboração dos 

Planos Diretores (PD) e do Plano Geral de Atuação (PGA), podemos inferir que as ações de 

planejamento se tornaram um “hábito angular” no Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

do Sul que, ano a ano, aprimora-se na excelência em servir à sociedade, defendendo a ordem 

jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

É certo que existe um longo caminho pela frente e que muitos desafios 

surgirão neste futuro próximo, todavia o hábito de planejar de forma democrática, com a 

participação de membros e servidores, com consulta à sociedade, aos órgãos governamentais, 

enfatizando a comunicação e a execução da estratégia, bem como mensurando os resultados 

alcançados, nos conduzirá para superar as adversidades, mostrará os melhores rumos a seguir 

e consolidará o MPMS como agente de transformação da realidade social. 

Por fim, cumpre ressaltar que todo o processo de revisão do PEI e do PES, 

assim como a elaboração dos PDs e do PGA foi conduzido por equipe da própria Instituição, 

notadamente pelos servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão, sob a coordenação da 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional e da Supervisão 

de Planejamento e Gestão Estratégica, contando com o apoio incondicional da Administração 

Superior e com a valiosa colaboração de membros e servidores. 

 

"Nós somos aquilo que repetidamente fazemos.  
Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito"  

Frase atribuída a Aristóteles 

                                                           
 

7 DUHIGG, C. O poder do hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Rio de Janeiro: editora objetiva, 2012. 145 
p. 
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DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

O Plano Estratégico Institucional (PEI) é o mais elevado instrumento de 

planejamento do MPMS, que contém a missão, a visão de futuro e os valores da Instituição, 

estabelecendo objetivos de longo prazo e, por meio de suas iniciativas, as melhores formas para 

alcançá-los. Ademais, o PEI constitui-se no preceito de validade dos Planos Estratégicos 

Setoriais (PES), dos Planos Diretores (PD) e dos Planos Gerais de Atuação (PGA), sendo esses, o 

desdobramento da estratégia institucional nos níveis estratégico, tático e operacional, 

respectivamente. 

O PEI está representando de forma lógica e estruturada no Mapa Estratégico 

Institucional, que tem como um dos seus principais propósitos comunicar o foco e a estratégia 

de atuação escolhida pelo MPMS.  

Destarte, o presente caderno tem a finalidade de apresentar o referencial 

estratégico da Instituição, notadamente o PEI atualizado para o período de 2020 a 2025, a 

descrição detalhada de todos os seus objetivos estratégicos, bem como o novo Mapa 

Estratégico Institucional.  

 

 

 

 Nível estratégico; 

 Foco no longo prazo; 

 Envolve a Instituição como um todo; 

 Preceito de validade do PES, do PD e do PGA; 

 Representando graficamente no Mapa Estratégico 
Institucional. 

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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MAPA ESTRATÉGICO DO MPMS 
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IDENTIDADE ESTRATÉGICA DO MPMS 

MISSÃO 

Estabelece o que a organização pública faz hoje e para quem o faz. É uma 

declaração explícita das razões de sua existência. Na declaração da missão, o propósito é 

estabelecido, normalmente, em termos do papel social desempenhado pela organização. 

VISÃO 

Estabelece o que a organização pública quer ser no futuro. É o que se sonha 

para o negócio. A perseguição desse sonho é o que deve manter a organização viva. É o que a 

energiza e a inspira. A visão impulsiona a organização, enquanto a missão dá rumo a ela. 

VALORES 

São os princípios-guia da organização, que são incorporados à sua maneira de 

agir. São conjuntos de padrões éticos que norteiam a sua vida cotidiana e a dos seus integrantes. 

Mais do que uma simples declaração de princípios, os valores se revelam pelas atitudes e 

comportamentos que a organização adota diante dos desafios que enfrenta ao longo de sua 

existência.

“Credibilidade, ética, probidade, imparcialidade, 
transparência, efetividade, acessibilidade, independência, 

responsabilidade social, política e ambiental.” 

“Ser reconhecido como a instituição de maior 
credibilidade, próxima da sociedade, defensora de seus 

direitos, atuando de forma preventiva e contribuindo para 
a transformação social.” 

“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis, com 

observância dos princípios institucionais de unidade, 
indivisibilidade e independência funcional.” 
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PLANO ESTRATÉGICO DO MPMS 

 

MEIO AMBIENTE 
ESMERALDA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Adotar medidas necessárias à proteção do meio ambiente, com foco nas áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, bem como promover a gestão adequada dos recursos hídricos. 

 
Indicador único: nascentes identificadas, protegidas e regularizadas 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de nascentes que foram identificadas e 

protegidas/regularizadas por meio da execução do projeto de mapeamento, monitoramento e 

regularização das nascentes em áreas urbanas e rurais, desenvolvido pelo Centro de Apoio. 

Fórmula 1: quantidade de nascentes identificadas 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional e parceiros envolvidos 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 

GARANTIR UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PARA AS PRESENTES E 

FUTURAS GERAÇÕES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

IDENTIFICAR AS NASCENTES EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, PROMOVENDO SUA PROTEÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO. 

INICIATIVA 1 
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Fórmula 2: quantidade de nascentes protegidas/regularizadas 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Promotorias de Justiça 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 3: �quantidade de nascentes protegidas/regularizadas

quantidade de nascentes identificadas
� ×100  

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50% 55% 60% 65% 70% 75% 

 

 
Indicador 1: iniciativas voltadas à recuperação e conservação das bacias hidrográficas 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas para recuperação e 

conservação das bacias hidrográficas, por meio de procedimentos instaurados (procedimento 

preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de TAC’s e ações civis 

públicas. 

ADOTAR MEDIDAS EFETIVAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, 

COM REGULARIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES, MEDIANTE ADESÃO AO CAR E APRESENTAÇÃO DE 

PRADA (PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA / ALTERADA). 

INICIATIVA 2 
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Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à recuperação e conservação das bacias 

hidrográficas 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça e por bacia hidrográfica 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 2: propriedades com regularização perante o órgão ambiental  

Descrição do Indicador: indica a quantidade de propriedades que apresentaram o CAR - 

Cadastro Ambiental Rural (regularização perante o órgão ambiental). 

Fórmula: �quantidade de propriedades que apresentaram o CAR

quantidade total de propriedades identificadas
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 3: propriedades com áreas degradadas em processo de recuperação 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de propriedades com áreas degradadas em 

processo de recuperação (Prada). 

Fórmula: � quantidade de propriedades que apresentaram o Prada

quantidade total de propriedades degradadas e identificadas)
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 
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Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador 1: iniciativas voltadas à reparação do dano ambiental 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas para reparar o dano 

ambiental, por meio de procedimentos instaurados (procedimento preparatório e inquérito civil), 

expedição de recomendações, celebração de TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à reparação do dano ambiental 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça e por bacia hidrográfica 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 2: propriedades com regularização perante o órgão ambiental  

Descrição do Indicador: indica a quantidade de propriedades que apresentaram o CAR - 

Cadastro Ambiental Rural (regularização perante o órgão ambiental). 

Fórmula: �quantidade de propriedades que apresentaram o CAR

quantidade total de propriedades identificadas
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

ADOTAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR O DESMATAMENTO ILEGAL E REPARAR O DANO 

AMBIENTAL, COM REGULARIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES, MEDIANTE ADESÃO AO CAR E 

APRESENTAÇÃO DE PRADA (PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA / ALTERADA). 

INICIATIVA 3 
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Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 3: propriedades com áreas degradadas em processo de recuperação 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de propriedades com áreas degradadas em 

processo de recuperação (Prada). 

Fórmula: � quantidade de propriedades que apresentaram o Prada

quantidade total de propriedades degradadas e identificadas)
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 4: volume de indenizações 

Descrição do Indicador: indica o volume de indenizações ambientais, em R$ ou equivalente em 

bens, previstas em TAC's e outros instrumentos consensuais. 

Fórmula: valor (R$) previsto nos TAC's e outros instrumentos consensuais 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  
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Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: participação em cursos de capacitação para órgãos ambientais e parceiros 

Descrição do Indicador: indica a contribuição do MPMS visando o aprimoramento no trabalho 

de fiscalização em campo, dos órgãos ambientais e parceiros, mediante a participação em 

cursos. 

Fórmula 1: quantidade de participações em eventos 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 4 6 não há não há não há 

 

Fórmula 2: quantidade de técnicos e parceiros integrantes dos órgãos ambientais capacitados 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DOS DESMATAMENTOS ILEGAIS EM CAMPO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO 

EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E PARCEIROS. 

INICIATIVA 4 
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50 100 150 não há não há não há 

 

 
Indicador único: municípios com licenciamento ambiental implementado de acordo com a 

legislação 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de municípios em que o sistema de licenciamento 

ambiental esteja de acordo com a legislação e que foram objeto de atuação do MPMS. 

Fórmula: �
quantidade de municípios que possuem o licenciamento ambiental implementado 

em conformidade com a legislação específica
quantidade de municípios fiscalizados

� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional e parceiros envolvidos 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador único: destinação de bens e recursos aos órgãos ambientais  

Descrição do Indicador: Indica o volume de bens e recursos efetivamente destinados aos 

órgãos públicos ambientais por iniciativa do MP. 

Fórmula 1: quantidade de bens destinados aos órgãos ambientais por iniciativa do MPMS 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por órgão ambiental 

VERIFICAR A REGULARIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

MUNICIPAL, NOS LOCAIS ONDE ESTEJA DISPONÍVEL. 

INICIATIVA 5 
 

MELHORAR O SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MEDIANTE A ESTRUTURAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

INICIATIVA 6 
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Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 2: volume de recursos (em R$) ou em bens equivalentes destinados aos órgãos 

ambientais por iniciativa do MPMS 

Unidade de medida: R$ (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por órgão ambiental 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador único: iniciativas voltadas à implementação e melhoria do sistema de licenciamento 

ambiental 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas para implementação e 

melhoria do sistema de licenciamento ambiental, por meio de procedimentos instaurados 

(procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de 

TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à implementação e melhoria do sistema de 

licenciamento ambiental 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM IMPLEMENTAR O SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, BEM COMO 

MELHORAR SEU FUNCIONAMENTO NOS LOCAIS ONDE ESTEJAM DISPONÍVEIS. 

INICIATIVA 7 
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Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador único: iniciativas voltadas ao combate à perfuração e manutenção de poços ilegais 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas ao combate à perfuração 

e manutenção de poços ilegais, por meio de procedimentos instaurados (procedimento 

preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de TAC’s e ações civis 

públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas ao combate à perfuração e manutenção de poços 

ilegais 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim  

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional  

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM COMBATER A PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ILEGAIS EM 

ÁREAS URBANAS PROVIDAS DE REDE. 

INICIATIVA 8 
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HABITAÇÃO E URBANISMO 
ESMERALDA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais por meio do fomento à implementação de 

planos municipais de saneamento e cumprimento de metas de universalização do atendimento 

da rede de esgoto; expansão e melhoria da qualidade da coleta seletiva; fomento à prevenção 

e regularização de ocupações irregulares.  

 
Indicador 1: plano municipal de saneamento 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de municípios que possuem plano municipal de 

saneamento (esgotamento sanitário) e que foram objeto de atuação do MPMS.  

Fórmula:�quantidade de municípios que possuem plano municipal de saneamento (esgoto sanitário)

quantidade de municípios fiscalizados
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 

BUSCAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS VOLTADAS AO ORDENAMENTO E 

PLANEJAMENTO URBANO, ASSEGURANDO O DIREITO À MORADIA DIGNA E À QUALIDADE DE 

VIDA DAS PESSOAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FOMENTAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 

(ESGOTAMENTO SANITÁRIO), DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E O CUMPRIMENTO DE 

SUAS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO. 

INICIATIVA 1 
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Indicador 2: conformidade do plano municipal de saneamento com a legislação 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de municípios cujo plano municipal de 

saneamento (esgotamento sanitário) esteja de acordo com a legislação específica.  

Fórmula:�
quantidade de municípios que possuem plano municipal de saneamento (esgoto sanitário)

em conformidade com a legislação
quantidade de municípios fiscalizados e que possuem plano

� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 3: cumprimento das metas de esgotamento sanitário do plano municipal de 

saneamento 

Descrição do Indicador: indica o status de cumprimento das metas de esgotamento sanitário 

dos planos municipais de saneamento.  

Fórmula 1: �quantidade de municípios com as metas de esgotamento sanitário totalmente cumpridas

quantidade de municípios fiscalizados e que possuam plano
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 2: �quantidade de municípios com as metas de esgotamento sanitário parcialmente cumpridas

quantidade de municípios fiscalizados e que possuam plano
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: neutra 
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Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Não há Não há Não há Não há Não há Não há 

 

Fórmula 3: �quantidade de municípios com as metas de esgotamento sanitário não cumpridas

quantidade de municípios fiscalizados e que possuam plano
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: negativa 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

-10% a. a -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. 

 

 
Indicador 1: cobertura da rede pública de esgoto 

Descrição do Indicador: mede o percentual de unidades atendidas pela rede pública de 

esgoto, em municípios que foram objeto de atuação do MPMS. 

Fórmula: �quantidade de unidades atendidas pela rede pública de esgoto

quantidade de unidades existentes
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM AUMENTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS COM 

LIGAÇÕES ATIVAS NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO. 

INICIATIVA 2 
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Fonte de dados: base de dados das concessionárias e Prefeituras Municipais 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 2: unidades conectadas à rede pública de esgoto 

Descrição do Indicador: mede o percentual de unidades que possuem ligação ativa à rede de 

esgoto em relação às ligações disponíveis, em municípios que foram objeto de atuação do 

MPMS.  

Fórmula:  � quantidade de ligações ativas de esgoto

quantidade de ligações disponíveis de esgotos nos municípios
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados das concessionárias e Prefeituras Municipais 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 3: iniciativas voltadas ao aumento da quantidade de unidades residenciais com 

ligações na rede de esgoto 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas voltadas ao incremento do número 

de unidades residenciais com ligações ativas na rede pública de esgoto, por meio de 

procedimentos instaurados (procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de 

recomendações, celebração de TAC’s e ações civis públicas 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas ao aumento do número de unidades ligadas a rede 

de esgoto 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 
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Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador 1: área de cobertura porta a porta da coleta seletiva 

Descrição do Indicador: indica a proporção de unidades residenciais e comerciais que são 

atendidas pela coleta seletiva porta a porta. 

Fórmula: �quantidade de unidades residenciais e comerciais atendidas pela coleta seletiva porta a porta

quantidade total de unidades existentes na área urbana do município
� ×100  

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados das concessionárias e Prefeituras Municipais 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 2: estruturação das Unidades de Triagem de Resíduos 

Descrição do Indicador: indica a existência de unidades de triagem de resíduos devidamente 

estruturadas 

Fórmula 1:  �quantidade de municípios com UTR's totalmente estruturadas

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM A IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA NA COLETA SELETIVA 

DOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DO FOMENTO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL À SOCIEDADE E MELHOR 

ESTRUTURAÇÃO DAS USINAS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS (UTR'S) PARA ELEVAÇÃO DO VOLUME DE 

MATERIAL DESTINADO À RECICLAGEM. 

INICIATIVA 3 
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Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 2:  �quantidade de municípios com UTR's parcialmente estruturadas

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 3:  �quantidade de municípios sem UTR's parcialmente estruturadas

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: negativa 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

-10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. -10% a.a. 

 

Indicador 3: volume em toneladas de material reciclável comercializado pelas UTR's 

Descrição do Indicador: reflete o volume, em toneladas, de material reciclável que foi 

comercializado pelas Usinas de Triagem de Resíduos. 

Fórmula:  volume total de material reciclável comercializado 
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Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 4: iniciativas voltadas à implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos 

municípios 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas voltadas à implementação, 

expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, por meio de procedimentos instaurados 

(procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de 

TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula:  quantidade de iniciativas voltadas à implementação, expansão e melhoria na coleta 

seletiva dos municípios 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 
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Indicador único iniciativas voltadas à prevenção, levantamento e regularização de ocupações 

irregulares 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas voltadas à prevenção, levantamento 

e regularização de ocupações irregulares, por meio de procedimentos instaurados 

(procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de 

TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à prevenção, levantamento e regularização de 

ocupações irregulares 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM A PREVENÇÃO, O LEVANTAMENTO E A REGULARIZAÇÃO DE 

OCUPAÇÕES IRREGULARES. 

INICIATIVA 4 
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
ESMERALDA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Adotar medidas necessárias para garantir a defesa do patrimônio histórico cultural, com vistas 

a assegurar sua preservação e conservação, por meio da implementação de instrumentos 

legais de proteção, fomento à captação de recursos financeiros e responsabilização em casos 

de omissão nos tombamentos e manutenção. 

 
Indicador único iniciativas voltadas à preservação e conservação do patrimônio histórico 

cultural 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas voltadas à preservação e 

conservação do patrimônio histórico cultural, por meio de procedimentos instaurados 

(procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de 

TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à preservação e conservação do patrimônio 

histórico cultural 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

DEFENDER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL ASSEGURANDO SUA PRESERVAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

CULTURAL. 

INICIATIVA 1 
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CRIMINAL 
RUBI 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações que melhorem o trabalho de inteligência e investigação das Promotorias de 

Justiça Criminais, com a finalidade demonstrar o efetivo trabalho das Promotorias de Justiça no 

combate à criminalidade, em benefício da sociedade, resguardando-se os interesses da vítima. 

 
Indicador 1: Índice de PICs que se tornaram denúncias 

Descrição do Indicador: percentual de PICs finalizados que se tornaram denúncia. 

Fórmula:  �quantidade total de PICs que geraram denúncia no ano

quantidade total de PICs finalizados no ano
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Indicador 2: Índice de conciliação do Poder Judiciário 

Descrição do Indicador: indica o percentual de sentenças e decisões resolvidas por 

homologação de acordo em relação ao total de sentenças e decisões proferidas. 

Fórmula: �quantidade total de sentenças e decisões resolvidas por homologação de acordo

quantidade total de sentenças e decisões terminativas proferidas
�𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙  

Unidade de medida: percentual 

FOMENTAR A ATUAÇÃO RESOLUTIVA E EFICIENTE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

APRIMORAR O SISTEMA INVESTIGATIVO DO MPMS POR MEIO DOS PROCEDIMENTOS DE 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 

INICIATIVA 1 
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Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador 1: procedimentos investigatórios criminais em assuntos relacionados aos crimes 

cibernéticos 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de procedimentos investigatórios criminais 

relacionados aos crimes cibernéticos 

Fórmula: quantidade de procedimentos investigatórios criminais relacionados a crimes 

cibernéticos 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 2: ações penais em assuntos relacionados aos crimes cibernéticos 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de ações penais relacionadas aos crimes 

cibernéticos 

Fórmula: quantidade de cadastros na classe ação penal relacionados a crimes cibernéticos. 

APRIMORAR TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO COM EFETIVA PRODUÇÃO DE PROVAS VISANDO APURAÇÃO 

DE CRIMES CIBERNÉTICOS. 

INICIATIVA 2 
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Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 
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CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
RUBI 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações que visem melhorar a transparência e a eficiência da atividade policial. 

 
Indicador único: participação em cursos de capacitação 

Descrição do Indicador: indica a contribuição do MPMS visando a redução de violência junto 

aos órgãos policiais, mediante a participação em seminários e cursos. 

Fórmula 1: quantidade de participações em eventos 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Núcleo de Apoio ao CAO 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 4 Não há Não há Não há Não há 

 

Fórmula 2: quantidade de técnicos e parceiros integrantes dos órgãos capacitados 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Núcleo de Apoio ao CAO 

ATUAR NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL BUSCANDO A MAIOR EFICIÊNCIA DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INSTRUÇÃO JUNTO AOS ORGANISMOS POLICIAIS VISANDO SUA 

ORIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO. 

INICIATIVA 1 
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Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50 100 Não há Não há Não há Não há 

 

 
Indicador único: visitas ordinárias periódicas nas unidades policiais e periciais. 

Descrição do Indicador: fomenta o estreitamento institucional e a fiscalização da regularidade 

da atividade policial, com o escopo de atender o art. 17 da Resolução 002/2015 CPJ. 

Fórmula: quantidade de visitas ordinárias realizadas 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Entrância 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Gacep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Indicador único: destinação de bens e recursos às unidades investigativas 

Descrição do Indicador: indica o volume de bens e recursos efetivamente destinados às 

unidades investigativas por iniciativa do MP. 

Fórmula 1: quantidade de bens destinados às unidades investigativas por iniciativa do MPMS 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

REALIZAR VISITAS MENSAIS POR MEIO DE ESCALA ENTRE OS PROMOTORES DE JUSTIÇA CRIMINAIS E 

COM ATRIBUIÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA. 

INICIATIVA 2 
 

ADOTAR MEDIDAS EFETIVAS PARA MELHORIA ESTRUTURAL DAS UNIDADES INVESTIGATIVAS 

(DELEGACIAS DE POLÍCIA). 

INICIATIVA 3 
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Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Unidade Investigativa 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Gacep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

Fórmula 2: volume de recursos (em R$) ou em bens equivalentes destinados às unidades 

investigativas por iniciativa do MPMS 

Unidade de medida: Reais (R$) (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca e por Unidade Investigativa 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Gacep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador único: inquéritos civis instaurados 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de IC's instaurados para fins de obtenção de dados 

suplementares em assuntos relacionados ao controle externo da atividade policial. 

Fórmula 1: quantidade de IC's em assuntos relacionados ao controle externo da atividade 

policial 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: não há 

PROMOVER A INSTAURAÇÃO DE IC'S PARA OBTENÇÃO DE DADOS RELACIONADOS AO CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. 

INICIATIVA 4 
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Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 
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FISCALIZAÇÃO DA PENA 
RUBI 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações para garantir a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a igualdade e a 

individualização da pena na execução penal. 

 
Indicador 1: entes que contratam com a administração federal por meio do PNAT 

Descrição do Indicador: Revela a quantidade de empresas que realizam contratações de 

pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, em cumprimento à 

implementação da Política Nacional de Trabalho Profissional. 

Fórmula: quantidade de empresas que contratam 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: trimestral 

Segmentação: por tipo de entidade 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Agepen e do Gaep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 2: mão de obra carcerária contratada em cumprimento ao PNAT 

Descrição do Indicador: Mensura o percentual incremento de mão de obra contratada por meio 

da implementação do PNAT. 

Fórmula: quantidade de contratações realizadas 

GARANTIR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES QUE REGEM A EXECUÇÃO PENAL. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO TRABALHO PROFISSIONAL, 

NOTADAMENTE SE AS EMPRESAS CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ESTÃO 

CUMPRINDO A COTA DE CONTRATAÇÃO DE PRESOS. 

INICIATIVA 1 
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Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: trimestral 

Segmentação: presos provisórios; em regime fechado; em regime semiaberto e aberto; 

egressos do sistema prisional 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Agepen e do Gaep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: APAC's criadas e em atividades 

Descrição do Indicador: Tem por finalidade a identificação da quantidade de APAC`s criadas e 

em atividades 

Fórmula: quantidade de APAC`s criadas e em atividade 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: neutra 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: não 

Fonte de dados: base de dados do Gaep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 1 1 1 1 

 

FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE APAC'S (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 

COORDENADORES) QUE POSSUEM METODOLOGIA DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BARATA E COM 

ÍNDICES DE REINCIDÊNCIAS MENORES E COM OS 3 REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA. 

INICIATIVA 2 
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Indicador único: facções criminosas prisionais 

Descrição do Indicador: Identifica de facções criminais prisionais existentes nos presídios do 

Estado. 

Fórmula: quantidade de facções criminais prisionais identificadas 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados Gaep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: utilização de recursos do Fundo Penitenciário Estadual – (FUNPES/MS). 

Descrição do Indicador: indica o percentual de utilização dos recursos do FUNPES/MS. 

Fórmula:  � valores do FUNPES utilizados

valores totais integrantes do FUNPES
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados Gaep 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

e do Controle Externo da Atividade Policial 

IDENTIFICAR AS FACÇÕES CRIMINOSAS EXISTENTES NOS PRESÍDIOS DO ESTADO 

INICIATIVA 3 
 

SOLICITAR À SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP) NORMA 

COMPLEMENTAR PROIBINDO O CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO 

ESTADUAL – (FUNPES/MS) DE FORMA SIMILAR AO § 6 DO ART. 3 DA LC Nº 79/1994. 

INICIATIVA 4 
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Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: execução dos recursos destinados ao sistema prisional 

Descrição do Indicador: indica a dotação orçamentária da Sejusp destinada ao sistema 

prisional. 

Fórmula: dotação orçamentária 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Gaep 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

IMPULSIONAR A FISCALIZAÇÃO DO EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO SISTEMA 

PRISIONAL. 

INICIATIVA 5 
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PATRIMÔNIO PÚBLICO 
AZURITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Combater a corrupção e a improbidade administrativa, por meio de investigações e ações 

judiciais efetivas e céleres, buscando o retorno dos ativos públicos à sociedade. 

 
Indicador único: efetividade do judiciário em relação a atuação do MP em ações cíveis de 

improbidade administrativa 

Descrição do Indicador: mede o percentual de ações julgadas em relação ao número de ações 

propostas em ações cíveis de improbidade administrativa. 

Fórmula:� quantidade de ações julgadas

quantidade de ações propostas
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

FORTALECER O COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FOMENTAR JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO MEDIDAS QUE VISEM AUMENTAR A QUANTIDADE DE 

AÇÕES JULGADAS NA ÁREA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: efetividade da atuação institucional judicial cível e criminal em primeiro grau 

em ações cíveis de improbidade administrativa 

Descrição do Indicador: mede o percentual de decisões favoráveis, em primeiro grau, a tese 

do MP em ações cíveis de improbidade administrativa. 

Fórmula:�quantidade de decisões judiciais que foram favoráveis e parcialmente favoráveis

quantidade total de decisões
� ×100  

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 
Indicador único: Acordos firmados na área de improbidade administrativa. 

Descrição do Indicador: Afere a quantidade de acordos firmados na área de improbidade 

administrativa. 

Fórmula: quantidade de TAC's e acordos de não persecução penal  

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

VIABILIZAR MAIOR EFETIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO E DAS MEDIDAS JUDICIAIS, DE FORMA A 

PROPORCIONAR MAIOR NÚMERO DE DECISÕES FAVORÁVEIS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ÁREA DO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. 

INICIATIVA 2 
 

UTILIZAR MECANISMOS DE NEGOCIAÇÃO CÍVEL E CRIMINAL EM QUESTÕES DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 

INICIATIVA 3 
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Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

 
Indicador único: convênios firmados com órgãos de fiscalização 

Descrição do Indicador: Afere a quantidade de convênios firmados com órgãos de fiscalização 

para compartilhamento de dados e informações. 

Fórmula: quantidade de convênios firmados 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Neutra 

Periodicidade: anual 

Segmentação: Não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 1 1 1 1 

 

 
Indicador único: Reuniões de trabalho 

Descrição do Indicador: Este indicador demonstra a quantidade de reuniões de trabalho 

coordenadas pelo CAO do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Fórmula: Quantidade de reuniões de trabalho 

FOMENTAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PARA 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, ESPECIALMENTE, TCE, TCU, CGU, SEFAZ E 

IAGRO. 

INICIATIVA 4 
 

FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO COM MEMBROS E ÓRGÃOS COM ATUAÇÃO 

NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 

INICIATIVA 5 
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Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Métrica 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: Membros e órgãos externos 

Disponibilidade: Sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador 1: Municípios que possuem controladoria interna em funcionamento 

Descrição do Indicador: Apura a proporção dos municípios do Estado que tem a controladoria 

interna implantada e em funcionamento. 

Fórmula: �quantidade de municípios que possuem controladoria 

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: Percentual 

Polaridade: Positiva 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: Não há 

Disponibilidade: Sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

Indicador 2: Estrutura organizacional e operacional nas controladorias internas dos municípios 

Descrição do Indicador: Indica a composição da estrutura organizacional e operacional nas 

controladorias de forma a averiguar o seu regular funcionamento. 

Fórmula: Quantidade de pessoas e procedimentos relacionados a função de controladoria 

Unidade de medida: número absoluto 

FOMENTAR A CRIAÇÃO, O FUNCIONAMENTO E O APERFEIÇOAMENTO DAS CONTROLADORIAS 

INTERNAS NOS MUNICÍPIOS. 

INICIATIVA 6 
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Polaridade: Métrica 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: Por município 

Disponibilidade: Sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador 1: Transparência na gestão pública municipal 

Descrição do Indicador: Indica o posicionamento dos municípios quanto ao cumprimento dos 

itens que integram a transparência. 

Fórmula: �quantidade de municípios com notas de 5 a 10 na Escala Brasil Transparente 

quantidade total de municípios avaliados no Estado
� ×100 

Unidade de medida: Percentual 

Polaridade: Métrica 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: Não há 

Disponibilidade: Sim 

Fonte de dados: Escala Brasil Transparente 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 2: Atuação do MP visando o aperfeiçoamento da transparência 

Descrição do Indicador: Indica a quantidade de inquéritos civis, ações cíveis públicas, TAC's e 

recomendações visando o aperfeiçoamento da transparência.  

Fórmula: Quantidade de inquéritos civis, ações cíveis públicas, TAC's e recomendações visando 

o aperfeiçoamento da transparência  

Unidade de medida: número absoluto (incremento)  

Polaridade: Positiva  

FOMENTAR JUNTO AOS PODERES MUNICIPAIS O APERFEIÇOAMENTO DA TRANSPARÊNCIA. 

INICIATIVA 7 
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Periodicidade: Anual 

Segmentação: Não há  

Disponibilidade: Sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 
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FUNDAÇÕES 
AZURITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Adotar medidas visando o velamento efetivo das fundações, visando o acompanhamento do 

cumprimento de suas finalidades. 

 

Indicador único: Fundações acompanhadas e fiscalizadas 

Descrição do Indicador: mensura a quantidade de fundações acompanhadas e fiscalizadas 

Fórmula: quantidade de fundações acompanhadas e fiscalizadas 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

  

PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E OS ENTES ESTATAIS PARA 

FISCALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROMOVER O VELAMENTO EFETIVO DAS FUNDAÇÕES VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE SUA 

FINALIDADE 

INICIATIVA 1 
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ELEITORAL 
AZURITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações visando a fiscalização do regime democrático nos processos eleitorais, 

velando pela correta aplicação da legislação correlata. 

 
Indicador único: Acordos firmados na área de eleitoral 

Descrição do Indicador: Afere a quantidade de acordos firmados em matéria eleitoral no 

combate à corrupção.  

Fórmula: quantidade de TAC's e acordos de não persecução penal  

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

 

GARANTIR A REGULARIDADE E A LISURA DO PLEITO ELEITORAL. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

UTILIZAR MECANISMOS DE NEGOCIAÇÃO CÍVEL E CRIMINAL EM MATÉRIA ELEITORAL. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: Ações educativas voltadas à confiabilidade das urnas eleitorais 

Descrição do Indicador: Indica a quantidade de ações educativas voltadas à confiabilidade da 

votação eletrônica e do sigilo do voto. 

Fórmula: quantidade de ações educativas voltadas à confiabilidade da votação eletrônica e do 

sigilo do voto. 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Positiva 

Periodicidade: Bienal 

Segmentação: Não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

80 - 50 - 50 - 

 

 

REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA REFORÇAR A CONFIABILIDADE DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA 

E DO SIGILO DO VOTO. 

INICIATIVA 2 
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INFÂNCIA E JUVENTUDE 
TOPÁZIO 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Assegurar o respeito aos direitos das crianças e adolescentes, por meio da defesa da 

convivência familiar e comunitária, do enfrentamento à violência sexual e outras formas de 

violências, da erradicação do trabalho infantil e do fomento à implementação de políticas e 

programas nas áreas protetivas e socioeducativas. 

 
Indicador único: Estatística de crianças acolhidas em situação de adoção necessária 

Descrição do Indicador: Mensura a proporção de crianças em situação de adoção necessárias 

adotadas em relação à quantidade total de crianças acolhidas adotadas. 

Fórmula: �quantidade de crianças acolhidas em situação de adoção necessária que foram adotadas 

quantidade crianças acolhidas adotadas
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas - CNCA do CNJ e Centro de Apoio 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 

GARANTIR A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROMOVER A EFETIVAÇÃO DAS ADOÇÕES NECESSÁRIAS (CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS, GRUPOS 

DE IRMÃOS E CRIANÇAS COM PATOLOGIA), ESTIMULANDO, CONSCIENTIZANDO E PREPARANDO AS 

FAMÍLIAS PRETENDENTES A AMPLIAREM SEU PERFIL. 

INICIATIVA 1 
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Indicador 1: Municípios que possuem Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo 

aprovado, implementado e em execução 

Descrição do Indicador: Identifica os municípios do Estado que possuem Plano Municipal 

Decenal de Atendimento Socioeducativo aprovado, implementado e em execução. 

Fórmula: Quantidade de municípios do Estado que possuem Plano Municipal Decenal de 

Atendimento Socioeducativo aprovado, implementado e em execução. 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: Não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Promotorias de Justiça e Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

70% 75% 80% 85% 90% 100% 

 

 

Indicador 2: percentual cumprimento do Plano Municipal Decenal de Atendimento 

Socioeducativo 

Descrição do Indicador: acompanha o cronograma de execução das ações e prioridades 

previstas no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo. 

Fórmula: percentual de cumprimento do Plano Municipal Decenal de Atendimento 

Socioeducativo 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Promotorias de Justiça e Centro de Apoio Operacional 

PROMOVER A APROVAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO. 

INICIATIVA 2 
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Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

 

 
Indicador único: percentual de cumprimento do Plano Estadual Decenal de Atendimento 

Socioeducativo 

Descrição do Indicador: acompanha o cronograma de execução das ações e prioridades 

previstas no Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, verificando o 

cumprimento das metas nele estabelecidas. 

Fórmula: percentual de cumprimento do Plano Estadual Decenal de Atendimento 

Socioeducativo  

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

 

 

ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO (INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE). 

INICIATIVA 3 
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Indicador único: unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de 

semiliberdade com PIA 

Descrição do Indicador: indica o percentual de unidades para cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação e de semiliberdade com Plano Individual de Atendimento - PIA 

elaborado por equipe multidisciplinar, abordando os aspectos jurídico, de saúde, social, 

psicológico e pedagógico. 

Fórmula: 

⎝

⎜
⎛

quantidade de unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de 
semiliberdade com Plano Individual de Atendimento - PIA elaborado por equipe

multidisciplinar, abordando os aspectos jurídico, de saúde, social, psicológico e pedagógico 
quantidade total de unidades para cumprimento de 

medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade

⎠

⎟
⎞

×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 
Indicador único: doações aos fundos municipais e estadual dos direitos da criança e do 

adolescente 

Descrição do Indicador: apura o incremento realizado nos valores destinados aos fundos 

municipais e estadual dos direitos da criança e do adolescente. 

FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO (PIA) NAS UNIDADES 

PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, 

ELABORADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ABORDANDO OS ASPECTOS JURÍDICO, DE SAÚDE, 

SOCIAL, PSICOLÓGICO E PEDAGÓGICO. 

INICIATIVA 4 

PROMOVER AÇÕES DE ESTÍMULO DE DOAÇÕES DA SOCIEDADE AOS FUNDOS MUNICIPAIS E ESTADUAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

INICIATIVA 5 
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Fórmula: �
� valores destinados ao fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no ano -
valores destinados ao fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente no ano anterior 

�

valores destinados ao fundo municipal dos direitos
da criança e do adolescente no ano anterior

� 100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Promotorias de Justiça e Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 

Infância e Juventude 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 
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DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO 
ALBITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir o exercício dos direitos constitucionais do cidadão, com ênfase na efetividade das 

políticas públicas em saúde e educação.  

 
Indicador 1: índice de UBS 

Descrição do Indicador: Indica a quantidade de municípios que possuem UBS, bem como 

determina o índice de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para cada 18 ou 12 mil habitantes.  

Fórmula 1: quantidade de municípios do Estado que possuem UBS 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Ministério da Saúde e do IBGE 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Fórmula 2: [Quantidade de Unidade Básica de Saúde / (População estimada / 18 mil)] 

[Quantidade de Unidade Básica de Saúde / (População estimada / 12 mil)] 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

ZELAR PELA DEFESA E EXERCÍCIO DA CIDADANIA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GARANTIR A COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE FAMILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA NO TERRITÓRIO 

DE CADA MUNICÍPIO SUL-MATO-GROSSENSE, COM FOCO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA DE 

TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, SEGUNDO A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB). 

INICIATIVA 1 
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Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Ministério da Saúde e do IBGE 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 2: Cobertura de Atenção Básica; Cobertura de Agentes Comunitários de Saúde; 

Cobertura de Saúde Bucal. 

Descrição do Indicador: Informa a cobertura populacional das equipes de eSF e AB / Agentes 

Comunitários de Saúde/ eSB utilizada para o monitoramento do acesso aos serviços de 

Atenção Básica. 

Fórmula: fórmula conforme definição da fonte dos dados (Ministério da Saúde) 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Ministério da Saúde 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

Indicador 3: situação em relação aos medicamentos e aos equipamentos. 

Descrição do Indicador: informa a situação em relação aos equipamentos e medicamentos. 

Fórmula: fórmula conforme definição da fonte dos dados (CNES) 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim (com delay de 2 anos) 

Fonte de dados: base de dados do CNES 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 
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Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 4: Situação em relação a estrutura física, ambiência e adaptações para deficientes e 

idosos (estrutura física) 

Descrição do Indicador: Informa a situação em relação a adaptações para deficientes e idosos 

e a estrutura física e ambiência. 

Fórmula: Fórmula conforme definição da fonte dos dados (CNES) 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Métrica 

Periodicidade: Semestral 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim (com delay de 2 anos) 

Fonte de dados: base de dados do CNES 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 5: estrutura física, de pessoal e equipamentos 

Descrição do Indicador: indica as condições da estrutura física, de pessoal e equipamentos das 

unidades de saúde nos municípios do Estado. 

Fórmula: quantidades relacionadas à estrutura física, de pessoal e equipamentos das unidades 

de saúde 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: Métrica 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos 

Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 
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Indicador 1: atuação do MP na garantia do ensino profissionalizante 

Descrição do Indicador: indica o percentual de movimentos processuais com resultado para a 

garantia do ensino profissionalizante  

Fórmula: � quantidade total de TACs, Petições Iniciais e Recomendações 

quantidade total de Inquéritos Civis e Procedimentos Preparatórios finalizados
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: Positiva 

Periodicidade: Anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Sistema CNMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

Indicador 2: Escolas públicas da educação básica com matrículas em tempo integral  

Descrição do Indicador: Representa a quantidade de escolas públicas que ofertam matrículas 

para educação básica em tempo integral, comparado ao total de escolas públicas que ofertam 

matrículas para educação básica.  

Fórmula: �quantidade de escolas públicas que ofertam matrículas para educação básica em tempo integral 

quantidade total de escolas públicas que ofertam matrículas para educação básica
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Inep 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

ATUAR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E PROFISSIONALIZANTE COM O ESCOPO 

DE REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL. 

INICIATIVA 2 
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Indicador 3: Matrículas de educação profissional técnica na rede pública 

Descrição do Indicador: Busca na base do Ministério da Educação a quantidade de novas 

matrículas em educação profissional técnica na rede pública de ensino. 

Fórmula: � quantidade de matrículas da educação profissional na rede pública 

quantidade de matrículas da educação profissional nos segmentos público e privado
� ×100 

Unidade de medida: Percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Inep 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 



 

Plano Estratégico Institucional 2020 | 2025 P á g i n a  | 95  
   

 

DIREITOS HUMANOS 
ALBITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir a proteção e atendimento dos grupos vulneráveis no enfrentamento à violação dos 

direitos humanos.  

 
Indicador único: Intervenções visando a aproximação do Ministério Público com as minorias 

étnico-raciais 

Descrição do Indicador: reflete a aproximação do MP com as minorias étnico-raciais por meio 

de reuniões, audiências públicas, audiências extrajudiciais e atendimentos nas Promotorias de 

Justiça.  

Fórmula: quantidade de reuniões, audiências públicas, audiências extrajudiciais e atendimentos 

na Promotoria de Justiça  

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

20 25 30 35 40 45 

 

ZELAR PELA EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

REALIZAR PALESTRAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES E ATENDIMENTOS NA PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA COM REPRESENTANTES DAS MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS. 

INICIATIVA 1 
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DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
ALBITA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência por meio do fomento e 

fiscalização do cumprimento das políticas públicas de acessibilidade e de educação inclusiva 

nos estabelecimentos de ensino. 

 
Indicador único: iniciativas voltadas à garantia do pleno exercício da cidadania das pessoas com 

deficiência 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas para garantir o pleno 

exercício da cidadania das pessoas com deficiência, por meio de procedimentos instaurados 

(procedimento preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de 

TAC’s e ações civis públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à garantia do pleno exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP  

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégico 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MINIMIZANDO 

AS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS E ATITUDINAIS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: estrutura física, de pessoal e equipamentos 

Descrição do Indicador: indica a estrutura física, de pessoal e equipamentos das unidades de 

ensino das comarcas do Estado. 

Fórmula: quantidades relacionadas à estrutura física, de pessoal e equipamentos das unidades 

de ensino do Estado 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos 

Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

ATUAR JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA FOMENTAR E GARANTIR A EXISTÊNCIA DAS 

ESTRUTURAS ADEQUADAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA. 

INICIATIVA 2 



 

Plano Estratégico Institucional 2020 | 2025 P á g i n a  | 98  
   

 

CÍVEL 
CITRINO 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Evidenciar a atuação do Promotor de Justiça da área cível nas causas de interesses 

indisponíveis, público ou social, com medidas proativas em benefício da coletividade.  

 
Indicador único: quantidade de reuniões e expedientes 

Descrição do Indicador: mensura a quantidade de reuniões realizadas e expedientes (emitidos 

e recebidos), cujo objeto esteja relacionado a matérias de interesse institucional na área cível. 

Fórmula: quantidade de expedientes expedidos e recebidos e reuniões 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por tipo de expediente e por reunião 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

 

 

 

DESTACAR O PAPEL PROATIVO DA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA ÁREA CÍVEL. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FOMENTAR A ATUAÇÃO PROATIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, NA ÁREA CÍVEL, NA 

IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: resolutividade na atuação cível 

Descrição do Indicador: apura a resolutividade da atuação na área cível por meio de análise 

dos pareceres, ajuizamento de ações e execução de sentenças. 

Fórmula 1: quantidade de cotas e pareceres na área cível 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Fórmula 2: ações ajuizadas na área cível 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Fórmula 3: �quantidade de sentenças favoráveis e parcialmente favoráveis na área cível 

quantidade total de sentenças na área cível
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Comarca 

IDENTIFICAR E ATUAR EM SITUAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA ÁREA CÍVEL. 

INICIATIVA 2 
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Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: entendimentos aprovados 

Descrição do Indicador: quantifica os entendimentos da matéria cível aprovados durante as 

reuniões promovidas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do 

Consumidor e do Idoso. 

Fórmula: quantidade de entendimentos da matéria cível aprovados 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10 11 12 13 14 15 

 

 
Indicador único: participação dos Promotores de Justiça na construção de entendimentos 

UNIFORMIZAR A ATUAÇÃO DO MP NA ÁREA CÍVEL COM USO DE MODELOS CRIADOS POR MEIO DA 

EDIÇÃO DE ENTENDIMENTOS. 

INICIATIVA 3 

PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DOS ENTENDIMENTOS QUE VISAM A UNIFORMIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO 

MP NA ÁREA CÍVEL. 

INICIATIVA 4 
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Descrição do Indicador: afere a quantidade de respostas visando a definição dos 

entendimentos da atuação do MPMS na área cível. 

Fórmula: � quantidade de questionários respondidos

quantidade de membros que atuam na área cível
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por entendimento 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: formulário elaborado pelo Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 

 

 
Indicador único: adesão aos entendimentos 

Descrição do Indicador: afere o percentual de adesões aos entendimentos firmados na atuação 

do MP na área cível. 

Fórmula: �quantidade de adesões aos entendimentos 

quantidade total de respostas
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por entendimento 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: formulário elaborado pelo Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

DECLARAR A ADESÃO OU NÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO CENTRO DE APOIO 

OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS, DO CONSUMIDOR E DO IDOSO, COM BASE EM 

PESQUISAS JUNTOS AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NA ÁREA. 

INICIATIVA 5 
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Indicador único: estatística de celebração e homologação de acordos extrajudiciais 

Descrição do Indicador: indica a estatística dos acordos celebrados e homologados 

extrajudicialmente, cujo objeto esteja relacionado a matérias de interesse institucional na área 

cível. 

Fórmula: quantidade de acordos extrajudiciais na área cível 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

 
Indicador único: adesão em ações de orientação ao cidadão 

Descrição do Indicador: afere a quantidade de ações voltadas à orientação ao cidadão 

(palestras, audiências públicas, audiências extrajudiciais e reuniões) cujo objeto esteja 

relacionado a matérias de interesse institucional na área cível. 

Fórmula: quantidade de ações de orientações ao cidadão. 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

ATUAR NA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS NA ÁREA CÍVEL. 

INICIATIVA 6 

REALIZAR AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO POR MEIO DE PALESTRAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, 

AUDIÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS E REUNIÕES, CUJO OBJETO ESTEJA RELACIONADO A MATÉRIAS DE 

INTERESSE INSTITUCIONAL NA ÁREA CÍVEL. 

INICIATIVA 7 
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Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 
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CONSUMIDOR 
CITRINO 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover a defesa articulada dos direitos do consumidor junto às redes locais e estadual de 

proteção. 

 
Indicador único: empresas que disponibilizaram nome e contato do responsável pelos dados 

dos consumidores 

Descrição do Indicador: indica a quantidade de empresas que colocaram à disposição do 

MPMS o nome e contato do responsável pelas informações de clientes constantes em seus 

bancos de dados. 

Fórmula: quantidade de empresas que disponibilizaram ao MPMS o nome e telefone do 

responsável pelas informações dos clientes 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

BUSCAR A EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

CRIAR UM CANAL DE COMUNICAÇÃO NO MP PARA QUE OS CONSUMIDORES POSSAM TER ACESSO 

AOS RESPONSÁVEIS PELOS SEUS DADOS NAS EMPRESAS. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: reclamações em assuntos da área do consumidor 

Descrição do Indicador: monitora a quantidade de reclamações registradas junto a Ouvidoria 

do MPMS nos assuntos da área do consumidor. 

Fórmula: quantidade de reclamações registradas junto a Ouvidoria do MPMS nos assuntos 

relacionados à área do consumidor. 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: métrica 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por assunto e por Comarca 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP e do Sindec 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador único: iniciativas voltadas à efetividade dos direitos do consumidor 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de iniciativas adotadas para garantir a efetividade 

dos direitos do consumidor, por meio de procedimentos instaurados (procedimento 

preparatório e inquérito civil), expedição de recomendações, celebração de TAC’s e ações civis 

públicas. 

Fórmula: quantidade de iniciativas voltadas à efetividade dos direitos do consumidor 

Unidade de medida: número absoluto (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

LEVANTAR A ESTATÍSTICA DE RECLAMAÇÕES QUE ENVOLVAM A DEFESA DO CONSUMIDOR COM O 

OBJETIVO DE PRIORIZAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL. 

INICIATIVA 2 

PROPOR MEDIDAS QUE VISEM GARANTIR A EFETIVIDADE DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 

INICIATIVA 3 
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Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 
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IDOSO 
CITRINO 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar a implementação de políticas públicas direcionadas ao idoso, bem como fortalecer as já 

existentes, por meio da atuação no âmbito coletivo e extrajudicial. 

 
Indicador único: atendimentos realizados pelo Ministério Público na área do idoso 

Descrição do Indicador: afere a quantidade de atendimentos realizados por meio de audiências 

públicas, audiências extrajudiciais, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça. 

Fórmula: quantidade de reuniões, audiências públicas, audiências extrajudiciais e atendimentos 

na Promotoria de Justiça 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100 150 200 250 300 350 

 

 

PRIORIZAR A ATUAÇÃO NA DEFESA DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

REALIZAR PALESTRAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES E ATENDIMENTOS NA PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA NA ÁREA DO IDOSO. 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: iniciativas voltadas à proteção do idoso por meio da atuação no âmbito coletivo 

e extrajudicial. 

Descrição do Indicador: reflete a quantidade de ações voltadas à proteção do idoso por meio 

da expedição de recomendação e celebração de TAC, inquéritos civis, reuniões e audiências 

públicas. 

Fórmula: quantidade de ações extrajudiciais no âmbito coletivo (TAC’s celebrados e 

recomendações expedidas) 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por Promotoria de Justiça 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do SAJMP 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50 60 70 80 90 100 

 

 
Indicador único: relação internos/vagas declaradas em ILPI e atendimento em centros-dia. 

Descrição do Indicador: computa a relação proporcional entre os internos em ILPI e Centros-

Dias e a quantidade de vagas declaradas como existentes. 

Fórmula: (quantidade de internos em ILPI e Centros-Dias / quantidade de vagas declaradas em 

ILPI e Centros-Dia) X 100 

Unidade de medida: percentual 

INSTAURAR PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E/OU INQUÉRITOS CIVIS, ACPS, E REALIZAR 

REUNIÕES COM TRATATIVAS OBJETIVANDO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA (TAC) E A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES EM ASSUNTOS RELACIONADOS À ÁREA DO 

IDOSO. 

INICIATIVA 2 

RECOMENDAR E FOMENTAR A GARANTIA DE SUFICIÊNCIA DE VAGAS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA DO IDOSO (ILPI) E CENTROS DIA, BEM COMO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS MEDIANTE 

CONVÊNIOS. 

INICIATIVA 3 
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Polaridade: métrica 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 
Indicador 1: municípios com conselho municipal do idoso instalado 

Descrição do Indicador: indica a proporção de municípios do Estado que possuem conselho 

municipal do idoso criado, estruturado e em funcionamento. 

Fórmula: �quantidade de municípios com conselho do idoso criado, estruturado e em funcionamento 

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

Indicador 2: municípios com fundo municipal do idoso criado 

Descrição do Indicador: indica a proporção de municípios do Estado que possuem fundo 

municipal do idoso criado. 

Fórmula: �quantidade de municípios com fundo municipal do idoso criado 

quantidade total de municípios do Estado
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

FOMENTAR A CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS 

MUNICIPAIS DO IDOSO. 

INICIATIVA 4 
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Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Centro de Apoio Operacional 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 5% a.a. 

 

 
Indicador 1: doações aos fundos e conselhos municipais e estadual do idoso 

Descrição do Indicador: apura o incremento realizado nos valores destinados aos fundos e 

conselhos municipais e estadual do idoso. 

Fórmula: �
� valores destinados ao fundo e conselhos do idoso no ano-

valores destinados ao fundo e conselhos do idoso no ano anterior
�

valores destinados ao fundo e conselhos do idoso ano anterior
� ×100 

Unidade de medida: percentual (incremento) 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por município 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: Promotorias de Justiça 

Responsável pela apuração: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, 

do Consumidor e do Idoso 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 10% a.a. 

PROMOVER AÇÕES DE ESTÍMULO DE DOAÇÕES DA SOCIEDADE AOS FUNDOS MUNICIPAIS E ESTADUAL 

DO IDOSO. 

INICIATIVA 5 



 

Plano Estratégico Institucional 2020 | 2025 P á g i n a  | 111  
   

 

ADMINISTRAÇÃO 
SAFIRA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações de gestão, visando realizar aquisições, contratações, administração de 

materiais e patrimônio, serviços e logística, com foco na legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 
Indicador único: percentual de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Administração 

(PEA) 

Descrição do Indicador: mede o percentual de cumprimento das metas do PEA, com base na 

média das médias dos indicadores, iniciativas estratégicas, objetivos, temas estratégicos e 

perspectivas 

Fórmula: média de resultado das perspectivas {média de resultado dos temas estratégicos 

[média de resultado dos objetivos (média percentual de cumprimento das metas dos 

indicadores das iniciativas de cada objetivo do PEA)]} 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por perspectiva, por tema estratégico, por objetivo, por iniciativa e por indicador 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Plano Estratégico de Administração (PEA) 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOVER A GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

EXECUTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS 

INICIATIVAS, POR MEIO DO ATINGIMENTO DAS RESPECTIVAS METAS, BEM COMO DA EFETIVAÇÃO DE 

SUAS AÇÕES 

INICIATIVA ÚNICA 
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COMUNICAÇÃO 
AMETISTA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover a comunicação social alinhada aos objetivos institucionais, por meio de ações de 

jornalismo, imprensa e marketing, visando fortalecer a imagem do MPMS. 

 
Indicador único: percentual de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Comunicação 

(PEC) 

Descrição do Indicador: mede o percentual de cumprimento das metas do PEC, com base na 

média das médias dos indicadores, iniciativas estratégicas, objetivos, temas estratégicos e 

perspectivas 

Fórmula: média de resultado das perspectivas {média de resultado dos temas estratégicos 

[média de resultado dos objetivos (média percentual de cumprimento das metas dos 

indicadores das iniciativas de cada objetivo do PEP)]} 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por perspectiva, por tema estratégico, por objetivo, por iniciativa e por indicador 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Plano Estratégico de Administração (PEC) 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CONSOLIDAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO MPMS, ALINHADA AOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONAIS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

EXECUTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE VISANDO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS, POR 

MEIO DO ATINGIMENTO DAS RESPECTIVAS METAS, BEM COMO DA EFETIVAÇÃO DE SUAS AÇÕES. 

INICIATIVA ÚNICA 
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PESSOAS 
TURQUESA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover ações de gestão de pessoas, visando a integração, o desenvolvimento, a qualidade 

de vida no trabalho, a valorização e o desempenho dos integrantes do MPMS. 

 
Indicador único: percentual de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Pessoas (PEP) 

Descrição do Indicador: mede o percentual de cumprimento das metas do PEP, com base na 

média das médias dos indicadores, iniciativas estratégicas, objetivos, temas estratégicos e 

perspectivas 

Fórmula: média de resultado das perspectivas {média de resultado dos temas estratégicos 

[média de resultado dos objetivos (média percentual de cumprimento das metas dos 

indicadores das iniciativas de cada objetivo do PEP)]} 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por perspectiva, por tema estratégico, por objetivo, por iniciativa e por indicador 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Plano Estratégico de Administração (PEP) 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

PROMOVER A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOAS E NO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

EXECUTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE PESSOAS (PEP), VISANDO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS 

INICIATIVAS, POR MEIO DO ATINGIMENTO DAS RESPECTIVAS METAS, BEM COMO DA EFETIVAÇÃO DE 

SUAS AÇÕES 

INICIATIVA ÚNICA 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ÔNIX 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Agregar valor ao MPMS a partir dos investimentos em TI,  promovendo ações para se atingir os 
objetivos estratégicos e obter benefícios por meio da utilização eficiente e inovadora de TI, 
mantendo o risco de TI em um nível aceitável, otimizando o custo da tecnologia e dos serviços 
de TI, para alcançar excelência operacional por meio da aplicação confiável e eficiente da 
tecnologia. 

 
Indicador único: percentual de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) 

Descrição do Indicador: mede o percentual de cumprimento das metas do PETI, com base na 

média das médias dos indicadores, iniciativas estratégicas, objetivos, temas estratégicos e 

perspectivas 

Fórmula: média de resultado das perspectivas {média de resultado dos temas estratégicos 

[média de resultado dos objetivos (média percentual de cumprimento das metas dos 

indicadores das iniciativas de cada objetivo do PETI)]} 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por perspectiva, por tema estratégico, por objetivo, por iniciativa e por indicador 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

PROVER SOLUÇÕES DE TI ENTREGANDO BENEFÍCIOS, MITIGANDO RISCOS E OTIMIZANDO 

RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

EXECUTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PETI), VISANDO O 

CUMPRIMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS, POR MEIO DO ATINGIMENTO DAS RESPECTIVAS METAS, 

BEM COMO DA EFETIVAÇÃO DE SUAS AÇÕES 

INICIATIVA ÚNICA 
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 GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Propor regulamentação, desenvolver e aplicar práticas de governança e gestão em todos os 

níveis institucionais, visando o alinhamento e a integração entre os processos organizacionais, a 

força de trabalho, os recursos de Tecnologia da Informação e a infraestrutura, promovendo a 

gestão de processos, projetos e indicadores, sempre com foco nos resultados para a sociedade. 

 

Indicador único: processos organizacionais contemplados pelas normas de governança 

Descrição do Indicador: mede o percentual de processos organizacionais que foram 

contemplados pelas normas de governança 

Fórmula: �quantidade de processos organizacionais contemplados pelas normas de governança 

quantidade total de processos organizacionais mapeados
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: sem segmentação 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

20% 35% 50% 65% 80% 95% 

 

 

DESENVOLVER PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO, EM TODOS OS NÍVEIS INSTITUCIONAIS, 

ORIENTADAS PARA RESULTADOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

PROMOVER A CULTURA DA GOVERNANÇA NO MPMS 

INICIATIVA 1 
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Indicador único: riscos mapeados 

Descrição do Indicador: mede o percentual de processos organizacionais com riscos 

mapeados, visando a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento e o monitoramento de 

eventos, iminentes ou futuros, com possibilidade de afetar negativamente os objetivos do 

Ministério Público 

Fórmula: �quantidade de processos organizacionais com riscos mapeados 

quantidade total de processos organizacionais mapeados
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por unidade administrativa e por área-fim e área-meio 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3% 10% 25% 45% 65% 80% 

 

 

Indicador único: Processos mapeados 

Descrição do Indicador: mede o percentual de processos organizacionais mapeados e a 

proporção de processos organizacionais automatizados no âmbito do MPMS 

Fórmula: �quantidade de processos organizacionais com riscos mapeados 

quantidade de processos organizacionais identificados
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por processos automatizados ou não e por área-fim e área-meio 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão 

PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS NO MPMS 

INICIATIVA 2 

REALIZAR O MAPEAMENTO, O REDESENHO E, QUANDO POSSÍVEL, A AUTOMATIZAÇÃO DOS 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, A FIM DE TORNAR O MPMS MAIS EFICIENTE 

INICIATIVA 3 
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Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos  

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

Indicador 1: projetos cadastrados 

Descrição do Indicador: mede a quantidade de projetos cadastrados no portfólio do MPMS,  

Fórmula: quantidade de projetos cadastrados 

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por área de atuação 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de Captação 

de Recursos 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de 

Captação de Recursos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

100 115 130 145 160 175 

 

Indicador 2: resultados dos projetos 

Descrição do Indicador: mede o resultado dos projetos cadastrados no portfólio do MPMS, 

monitorados pela Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de Captação de Recursos 

Fórmula: resultado estatístico dos projetos 

Unidade de medida: conforme projetos 

Polaridade: neutra 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por projeto 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de Captação 

de Recursos 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de 

Captação de Recursos 

PROMOVER A CULTURA DA INOVAÇÃO POR MEIO DO INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

INICIATIVA 4 
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Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

 

Indicador único: indicadores monitorados 

Descrição do Indicador: mede o percentual de indicadores estratégicos, táticos e operacionais 

efetivamente monitorados 

Fórmula: �
quantidade de indicadores estratégicos, táticos e

operacionais efetivamente monitorados 
quantidade total de indicadores estratégicos, táticos e

 operacionais definidos no âmbito da Gestão Estratégica

� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: pelos níveis estratégico, tático e operacionais e por área de atuação 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

50% 70% 85% 90% 95% 100% 

 

 

Indicador 1: gestores subsidiados 

Descrição do Indicador: mede a quantidade de gestores que foram subsidiados por meio da 

disponibilização de informações estratégicas, sejam elas estatísticas ou de riscos 

Fórmula: quantidade de gestores auxiliados por meio da disponibilização de informações 

estratégicas 

Unidade de medida: número absoluto 

REALIZAR O MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS 

INICIATIVA 5 

SUBSIDIAR OS GESTORES COM INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA AUXILIÁ-LOS NAS TOMADAS DE 

DECISÕES 

INICIATIVA 6 
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Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: não há 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

 

Indicador 2: painéis de business intelligence 

Descrição do Indicador: mede a quantidade de painéis de business intelligence desenvolvidos 

pela Secretaria de Planejamento e Gestão, visando a disponibilização de informações 

estratégicas aos gestores, para auxiliá-los nas tomadas de decisões 

Fórmula: quantidade de painéis de business intelligence desenvolvidos pela Secretaria de 

Planejamento e Gestão  

Unidade de medida: número absoluto 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: anual 

Segmentação: por assunto 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Planejamento e Gestão 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 
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 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Elaborar o planejamento orçamentário priorizando a estratégia institucional e executar o 

orçamento respeitando os princípios constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

mantendo transparência na gestão orçamentária.  

 
Indicador 1: Execução orçamentária 

Descrição do Indicador: mede o percentual de execução do orçamento 

Fórmula: �recursos empenhados no mês

�total do orçamento
12

 �
� ×100 

Unidade de medida: percentual 

Polaridade: positiva 

Periodicidade: mensal 

Segmentação: por unidade gestora e por ação orçamentária 

Disponibilidade: sim 

Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Finanças e dos sistemas e-Turmalina e e-Jade 

Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramentos de Metas e Indicadores 

Estratégicos 

Metas 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica Métrica 

BUSCAR A EXCELÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA COM PRIORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

PROMOVER A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PRIORIZANDO A ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL, RESPEITANDO 

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A TRANSPARÊNCIA 

INICIATIVA ÚNICA 



 

 

 

 

 

 

 

Planos 
Estratégicos 
Setoriais 
2020/2025 
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PLANOS ESTRATÉGICOS SETORIAIS 

De acordo com Maximiano (2006), o planejamento estratégico deve se 

desdobrar em outros planos e meios, sendo eles: o planejamento de áreas funcionais, políticas, 

planos operacionais, projetos e estrutura organizacional. O processo de desdobramento da 

estratégia torna-se fundamental para que haja planos e ações estratégicas bem definidas e que 

permitam um bom processo de gestão estratégica na organização8. 

Os Planos Estratégicos Setoriais (PES) constituem um dos desdobramentos da 

estratégia institucional, estabelecendo objetivos específicos às áreas de Administração, 

Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação, abrangendo maiores detalhamentos e 

contemplando aspectos específicos de cada área de atuação.  

No presente caderno encontram-se os PES - Plano Estratégico de 

Administração (PEA), Plano Estratégico de Comunicação (PEC), Plano Estratégico de Pessoas 

(PEP) e Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), atualizados em harmonia com a 

revisão do Plano Estratégico Institucional, e cuja vigência compreende o período de 2020 a 2025 

 

 

                                                           
 
8 MAXIMIANO, Antonio C. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

PLANOS ESTRATÉGICOS SETORIAIS 

 
 Nível estratégico; 

 Foco no longo prazo; 

 Desdobramento da estratégia institucional para as 
áreas de Administração, de Comunicação, de 
Pessoas e de Tecnologia da Informação. 
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 TRANSPORTES 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

MANTER A FROTA EM 

CONDIÇÕES ADEQUADAS DE 

SEGURANÇA 

Garantir as boas condições de uso dos 
veículos do MPMS, observando critérios de 
manutenção e segurança 

 

 

REALIZAR AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS EM USO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: veículos em uso com as revisões periódicas em dia 
Descrição do Indicador: monitora as revisões periódicas dos veículos em conformidade com o prazo e a 
quilometragem, visando garantir as boas condições de uso, observando critérios de manutenção e 
segurança, excetuados os que não estão disponíveis para utilização 
Fórmula: (quantidade de veículos com as revisões periódicas em conformidade com o prazo e 
quilometragem / quantidade total de veículos disponíveis para utilização) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Divisão de Transportes 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Transportes 

METAS 
2020 100% 
2021 100% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: realizar efetivamente o controle de datas e 
quilometragens das revisões dos veículos disponíveis 
para utilização, por meio de preenchimento de 
planilha/sistema específico.  
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: promover, em tempo hábil, o agendamento 
dos veículos para revisões periódicas junto às 
concessionárias / estabelecimentos autorizados pela 
empresa contratada para gerir a frota. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS OBSOLETOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: veículos da frota com mais de cinco anos de uso 
Descrição do Indicador: monitora o percentual de veículos que necessitam ser renovados, observado o 
prazo quinquenal 
Fórmula: (quantidade de veículos próprios com mais de cinco anos de uso / quantidade total de veículos 
próprios) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Divisão de Transportes 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Transportes 

METAS 
2020 35% 
2021 25% 
2022 15% 

 

 

 

Ação 1: manter atualizada a base de dados com a 
identificação de cada um dos veículos da frota, sua 
data de aquisição e, consequentemente, sua idade, 
bem como a lotação de cada veículo, de forma a 
estratificá-los da seguinte forma:  
a) veículos com até 5 anos de uso;  
b) veículos entre 5 e 10 anos de uso; e  
c) veículos com mais de 10 anos de uso. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: informar semestralmente a Secretaria-Geral 
acerca da idade de cada um dos veículos da frota, 
com o propósito de subsidiar as seguintes 
informações:  
a) identificação dos veículos passíveis de envio para 
leilão ou doação (mais de dez anos de uso);  
b) necessidade de aquisição de veículos para fins de 
renovação da frota. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓      ✓ 
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 TRANSPORTES 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

OTIMIZAR A GESTÃO DA FROTA 
Efetuar a gestão eficiente da frota por meio 
da otimização das rotas e da redução de 
custos 

 

 

PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS VISANDO EVITAR A REDUNDÂNCIA DE TRAJETOS E 

VIAGENS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: média mensal de quilômetros rodados 
Descrição do Indicador: mensura a razão entre a quilometragem total rodada e a quantidade de veículos 
disponíveis para utilização 
Fórmula: (quantidade total de quilômetros rodados / quantidade total de veículos disponíveis para 
utilização) 
Unidade de medida: quilômetros por veículo (número absoluto) 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por comarca e por tipo de veículo 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Divisão de Transportes 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Transportes 

METAS 
2020 -3% 
2021 -3% 
2022 -3% 

 

 

 

Ação 1: contatar as principais áreas solicitantes da 
Instituição para levantamento prévio das demandas 
de transporte. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO E DE CONSUMO DOS VEÍCULOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: média mensal do custo de manutenção 
Descrição do Indicador: mensura a razão entre o custo de manutenção e a quantidade de veículos 
disponíveis para utilização 
Fórmula: custo de manutenção total (R$) / quantidade de veículos disponíveis para utilização 
Unidade de medida: R$ por veículo (número absoluto) 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Divisão de Transportes 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Transportes 

METAS 
2020 R$ 224,00 
2021 R$ 218,00 
2022 R$ 211,00 

Indicador 2: média mensal de consumo de combustível 
Descrição do Indicador: mensura a razão entre a quantidade de quilômetros rodados e a quantidade em 
litros de combustível consumida 
Fórmula: total de quilômetros rodados pelos veículos disponíveis para utilização / quantidade de litros de 
combustível consumida  
Unidade de medida: quilômetros por litro (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por tipo de combustível, por comarca e por veículo  
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Divisão de Transportes 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Transportes 

METAS 
2020 80% do consumo previsto no manual do veículo 
2021 90% do consumo previsto no manual do veículo 
2022 95% do consumo previsto no manual do veículo 

 

 

 

Ação 1: elaborar proposta que priorize a utilização 
dos veículos da frota sempre pelo mesmo motorista, 
visando torná-lo responsável pelo mesmo. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 2: apresentar à Secretaria-Geral estudo acerca 
dos custos de manutenção dos veículos acautelados, 
que são utilizados pelo GAECO, visando verificar sua 
viabilidade/opções. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓           
 

Ação 3: instruir o processo de manutenções com no 
mínimo 3 orçamentos, salvo exceções devidamente 
justificadas. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: realizar estudo de opções (locação, serviços, 
etc.) em substituição à atual frota. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Transportes 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓      
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 SERVIÇOS GERAIS 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PRESTAR SERVIÇOS COM 

RAPIDEZ E QUALIDADE 

Prestar serviços com rapidez e qualidade, 
cumprindo os prazos preestabelecidos e 
visando a satisfação do usuário 

 

 

REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS INTEGRANTES DO MPMS QUANTO AOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: nível de satisfação com a qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas 
Descrição do Indicador: mede o nível de satisfação dos integrantes do MPMS em relação aos serviços 
prestados pelas empresas contratadas 
Fórmula: (quantidade de respostas de cada conceito da avaliação / quantidade de pessoas que responderam a 
avaliação) x 100 
Onde: conceito de avaliação significa péssimo, ruim, regular, bom e ótimo 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por conceito da avaliação, por serviço prestado e por comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da OTRS e base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 90% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2021 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2022 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 

 

 

 

Ação 1: analisar os resultados da pesquisa e 
contatar os integrantes que avaliaram os serviços 
prestados de forma insatisfatória, promovendo 
medidas para evitar novas ocorrências de 
insatisfação. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: promover a efetiva fiscalização da 
execução dos contratos, por meio do 
preenchimento de relatórios, checklist ou 
documento equivalente. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

REVISAR OS CONTRATOS PARA INCLUSÃO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS), 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EFICIÊNCIA E NO PRAZO PREESTABELECIDO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 
2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: novos contratos com o ANS estabelecido 
Descrição do Indicador: mede a proporção de novos contratos que tenham os prazos, para cumprimento 
da prestação de serviços, estabelecidos em conformidade com o ANS 
Fórmula: (quantidade de novos contratos de prestação de serviços com prazos estabelecidos conforme 
ANS / quantidade total de novos contratos) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Setor de Contratos 
Responsável pela apuração: chefia do Setor de Contratos 

METAS 
2020 100% 
2021 100% 
2022 100% 

Indicador 2: serviços realizados dentro dos prazos estabelecidos no ANS dos contratos com esta previsão 
Descrição do Indicador: mede o percentual de serviços prestados dentro dos prazos estabelecidos 
contratualmente em conformidade com o ANS  
Fórmula: (quantidade serviços prestados dentro do prazo estabelecidos no ANS / total de serviços 
prestados) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por tipo de serviço prestado 
Disponibilidade: sim (depende da ativação do indicador anterior: “novos contratos com acordo de nível 
de serviços - ANS estabelecidos”) 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Serviços Gerais (alternativamente, OTRS) 
 Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Serviços Gerais 

METAS 
2020 90% 
2021 90% 
2022 90% 

 

INICIATIVA 2 
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Ação 1: definir / revisar o catálogo de serviços do 
Departamento de Serviços Gerais, com seus 
respectivos prazos. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais e chefia do Departamento de 
Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓          
 

Ação 2: estabelecer nas futuras contratações os 
prazos de atendimento para os tipos de serviços 
prestados. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais e chefia do Setor de Contratos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: realizar reuniões de inicialização dos 
contratos, visando esclarecer os procedimentos de 
solicitação e padrões de atendimento. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: manter os registros do interstício de 
tempo entre o momento em que os prestadores 
de serviços foram demandados e a conclusão dos 
respectivos serviços. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Serviços Gerais 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

AÇÕES 



 

Plano Estratégico de Administração P á g i n a  | 133  
 

 ENGENHARIA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ADEQUAR A INFRAESTRUTURA 

FÍSICA DOS PRÉDIOS DO MPMS 

Adequar a infraestrutura física dos prédios 
próprios do MPMS, proporcionando o bem-
estar e a acessibilidade dos usuários 

 

 

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DO MPMS, ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE 

ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA INSTITUCIONAL, O CORPO DE BOMBEIROS E OS INTERESSES 

LOCAIS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: unidades próprias do MPMS adequadas a partir do plano institucional de obras e reformas 
Descrição do Indicador: identifica a quantidade de prédios próprios que estejam adequados aos critérios 
de acessibilidade, segurança institucional e interesses locais, bem como que tenham o certificado de 
vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros (CVCBM) 
Fórmula: (quantidade de prédios próprios adequados aos critérios de acessibilidade, segurança 
institucional, Corpo de Bombeiros e interesses locais / quantidade total de prédios próprios) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: conforme planejamento de cinco anos  
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Engenharia 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Engenharia 

METAS 
2020 10% 
2021 20% 
2022 30% 

 

 

 

Ação 1: realizar consulta aos interessados 
envolvidos na elaboração do Programa de 
Necessidades. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓    ✓    ✓    
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: realizar reunião com os responsáveis pelos 
prédios antes do início dos projetos de obras e 
reformas, de forma a incorporar os interesses 
locais. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓    ✓    ✓    
 

Ação 3: elaborar o material técnico necessário à 
contratação e à adequação dos prédios do MPMS, 
atendendo os critérios de acessibilidade e 
segurança institucional, o Corpo de Bombeiros e os 
interesses locais. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓    ✓    ✓ 
 

Ação 4: dar continuidade ao processo de 
regularização imobiliária, para viabilizar o processo 
de obtenção de Alvarás de Funcionamento. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: elaborar o planejamento do biênio 
2020/2022 de elaboração de projetos de obras e 
reformas. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓         
 

Ação 6: aprovar junto ao Procurador-Geral de 
Justiça o planejamento do biênio 2020/2022 de 
elaboração de projetos de obras e reformas. 
Responsável pela ação: Secretário-Geral 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

Ação 7: executar o planejamento do biênio 
2020/2022 de elaboração de projetos de obras e 
reformas. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

PROMOVER A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: variação do consumo de energia 
Descrição do Indicador: mede o percentual de variação de consumo de energia em kWh, comparando o 
mês de referência do ano atual em relação ao mesmo mês do ano anterior 
Fórmula: [(consumo de energia do mês de referência do ano atual – consumo de energia do mês de 
referência do ano anterior) / consumo de energia do mês de referência do ano anterior] X 100  

INICIATIVA 2 
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Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por fatura de energia elétrica 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados das faturas de energia 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Serviços Gerais e chefia do Departamento de 
Engenharia 

METAS 
2020 -3% 
2021 -3% 
2022 -3% 

 

 

 

Ação 1: promover a substituição gradual da 
estrutura de iluminação do MPMS, substituindo as 
lâmpadas fluorescentes e outros por lâmpadas de 
LED. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: buscar a instalação gradual de 
interruptores individuais nas dependências dos 
prédios próprios do MPMS. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: realizar estudo prévio para instalação 
gradual de sensores de presença nas áreas de uso 
comum dos prédios próprios do MPMS. 
Responsável pela ação: Comissão Interna de 
Conservação e Energia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: buscar a instalação gradual de chaves 
gerais para fins de desligamento dos aparelhos de 
ar condicionado split após o expediente de 
trabalho. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: realizar estudo de viabilidade acerca da 
instalação de fontes de energia fotovoltaica. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓        
 

Ação 6: implementar outras ações desenvolvidas 
pela Comissão Interna de Conservação de Energia 
(CICE). 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

AÇÕES 
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 ENGENHARIA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

EXECUTAR OS SERVIÇOS COM 

QUALIDADE E RAPIDEZ 

Executar os serviços de engenharia com 
eficiência e no prazo preestabelecido, visando 
a satisfação dos clientes 

 

 

REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS INTEGRANTES DO MPMS QUANTO AOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS PELAS EMPRESAS CONTRATADAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: nível de satisfação com a qualidade dos serviços de engenharia executados pelas 
empresas contratadas 
Descrição do Indicador: mede o nível de satisfação dos integrantes do MPMS em relação aos serviços de 
engenharia executados pelas empresas contratadas  
Fórmula: (quantidade de respostas de cada conceito da avaliação / quantidade de pessoas que responderam a 
avaliação) x 100 
Onde: conceito de avaliação significa péssimo, ruim, regular, bom e ótimo 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por conceito de avalição, por serviço executado e por Comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da OTRS e base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 90% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2021 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2022 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 

 

 

 

Ação 1: analisar os resultados da pesquisa e 
contatar os integrantes que avaliaram os serviços 
executados de forma insatisfatória, promovendo 
medidas para evitar novas ocorrências de 
insatisfação. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: promover a efetiva fiscalização da 
execução dos contratos, por meio do 
preenchimento de relatórios, checklist ou 
documento equivalente. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: garantir que não haja chamados com mais 
de 365 dias. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

EXECUTAR SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SISTEMA DENTRO DO ANS PREESTABELECIDO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: serviços executados dentro dos prazos estabelecidos no ANS dos contratos com essa 
previsão 
Descrição do Indicador: mede o percentual de serviços de engenharia executados dentro dos prazos 
estabelecidos contratualmente em conformidade com o ANS 
Fórmula: (quantidade de serviços de engenharia executados dentro do prazo estabelecidos no ANS / total 
de serviços de engenharia executados) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por tipo de serviço executado 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Engenharia  
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Engenharia 

METAS 
2020 90% 
2021 90% 
2022 90% 

 

 

 

Ação 1: utilizar o sistema de serviços apenas para 
demandas de atendimento previsível, abrir processo 
específico para aquelas que necessitem de projetos. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: solicitar a criação um painel (Power BI) para 
melhor administração dos chamados. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

GARANTIR A AQUISIÇÃO DE 

BENS E A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM EFICIÊNCIA 

Realizar compras e licitações com rapidez e 
foco na qualidade dos bens e serviços 

 

 

PROMOVER MEDIDAS QUE VISEM A MELHORIA DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES NAS 

SOLICITAÇÕES DE COMPRAS OU CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS, PROVENIENTES DE 

PROCESSOS LICITATÓRIOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: solicitações devolvidas por falha na especificação do bem ou serviço a ser contratado 
Descrição do Indicador: mede o percentual de solicitações devolvidas por falha na especificação do bem 
ou serviço a ser contratado 
Fórmula: (número de solicitações devolvidas por falha na especificação do bem ou serviço a ser contratado 
/ número total de solicitações de contratações de bens e serviços) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 10% 
2021 5% 
2022 0% 

 

 

 

Ação 1: elaborar um manual, com checklist a ser 
preenchido, incluindo a disponibilização de 
documentação padrão (modelos e procedimentos), e 
encaminhar aos setores demandantes para que a 
especificação do bem ou do serviço seja detalhada, 
clara e não restritiva, a fim de que possa ser atendida 
pelo maior número possível de fornecedores. 
Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise e 
Compras e Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: regulamentar e implementar o cadastro 
único de materiais no sistema e-Jade. 

Responsável pela ação: Secretário-Geral, por meio 
do DMP, Deng, Dial e SEACO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

Ação 3: devolver ao setor demandante as 
especificações inadequadas, encaminhando 
sugestões referentes às alterações necessárias, a fim 
de se obter êxito no atendimento da demanda. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise e 
Compras e Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: empenhar-se para que as solicitações de 
materiais e serviços sejam realizadas com base no 
catálogo de materiais (CATMAT) e catálogo de 
serviços (CATSERV), salvo exceções justificadas. 

Responsável pela ação: Secretário-Geral, chefia do 
Setor de Análise e Compras e Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: empenhar-se para que seja encaminhado o 
checklist preenchido junto às solicitações de 
aquisição de bens e serviços. 

Responsável pela ação: Secretário-Geral, chefia do 
Setor de Análise e Compras e Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

APURAR A VANTAJOSIDADE DAS COMPRAS/CONTRATAÇÕES LICITADAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: economia entre o valor contratado e o preço, médio e mínimo, orçado por processo 
Descrição do Indicador: mede o percentual de economia entre o valor contratado e o preço, médio e 
mínimo, por processo 
Fórmula: Média dos resultados obtidos em cada processo por meio das fórmulas:  

[(preço médio - valor contratado) / preço médio] X 100 
[(preço mínimo - valor contratado) / preço mínimo] X 100 

Sendo “preço médio” referente ao preço de mercado e “preço mínimo” o menor valor encontrado 

Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra  
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Comissão Permanente de Licitação 

INICIATIVA 2 
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Responsável pela apuração: presidente da Comissão Permanente de Licitação 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: Monitorar o valor contratado em 
comparação ao valor de mercado. 

Responsável pela ação: Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

PROMOVER A AGILIDADE NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: prazo médio entre o recebimento da demanda, a homologação do processo licitatório e 
a formalização do contrato 
Descrição do Indicador: mede o prazo médio entre o recebimento da demanda, a homologação e a 
formalização do contrato 
Fórmula: Média dos prazos 
 

(formalização do contrato 1 - recebimento da demanda 1) 
(formalização do contrato 2 - recebimento da demanda 2) 
(formalização do contrato 3 - recebimento da demanda 3) 

. 

. 
 

(formalização do contrato N - recebimento da demanda N) 

Unidade de medida: dias (número absoluto) 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por modalidade de licitação 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 X 
2021 X1 = (X – N%) 
2022 X2 = (X1 – N%) 

 

 

AÇÕES 

INICIATIVA 3 
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Ação 1: fomentar a eficiência nas especificações 
dos pedidos, de modo que as solicitações de 
compras ou serviços sejam mais completas e sem 
erros. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: fomentar a participação dos setores 
demandantes na elaboração de termo de 
referência ou projeto básico. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

PROMOVER A AGILIDADE DAS COMPRAS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: compras realizadas por meio de atas de registro de preços 
Descrição do Indicador: mede a proporção de compras realizadas por meio de atas de registro de preços 
em relação ao total de compras realizadas 
Fórmula: (quantidade de compras realizadas por meio de atas de registro de preços / quantidade de 
compras realizadas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por modalidade de licitação 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

Indicador 2: prazo médio entre o pedido de material pelo demandante e a sua respectiva entrega   
Descrição do Indicador: mede o prazo médio entre o pedido de material pelo demandante e a sua 
respectiva entrega 
 
 

INICIATIVA 4 

AÇÕES 
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Fórmula: Média dos prazos  
 

(data do empenho do material 1 - data do pedido do material 1) 
(data do empenho do material 2 - data do pedido do material 2) 
(data do empenho do material 3 - data do pedido do material 3) 

. 

. 
(data da entrega do material N - data do pedido do material N) 

Unidade de medida: dias (número absoluto) 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: Ata de registro de preços própria - prestação de serviços, ata de registro de preços própria 
- aquisição de materiais e ata de registro de preços aderida 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: informatizar o procedimento de aquisição 
e/ou contratação por meio de atas de registro de 
preços em sistema integrado. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: realizar o planejamento anual de 
aquisições, por meio de ata de registro de preços, 
considerando os bens e serviços demandados com 
frequência. 

Responsável pela ação: Secretário-Geral e chefia 
da Secretaria de Administração 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓   
 

 

 

 

AÇÕES 
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 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

REALIZAR EFETIVA GESTÃO DE 

CONTRATOS 

Garantir a efetiva gestão de contratos, 
observando prazos, saldos e demais 
obrigações acessórias 

 

 

APRIMORAR OS TERMOS CONTRATUAIS DO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: quantidade de notificações e ofícios (reclamações e pedidos de providência) por contrato 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de notificações e ofícios, para fins de reclamações e pedidos 
de providências por contrato, carta-contrato e ata de registro de preços vigentes 
Fórmula: quantidade de notificações e ofícios, para fins de reclamações e pedidos de providência por 
contrato, carta-contrato e ata de registro de preços 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por área (ex: Assecom, Deng, SEAD, Seplange, etc.) 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados das áreas 
Responsável pela apuração: gestores e fiscais dos contratos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

Indicador 2: contratos com acordo de nível de serviços (ANS) estabelecidos 
Descrição do Indicador: mede a proporção de contratos que tenham os prazos, para cumprimento da 
prestação de serviços e fornecimento de materiais, estabelecidos em conformidade com o ANS 
Fórmula: (quantidade de contratos de prestação de serviços e fornecimento de materiais com prazos 
estabelecidos conforme ANS / quantidade total de contratos) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por área (ex: Assecom, Deng, SEAD, Seplange, etc.) 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Setor de Contratos  
Responsável pela apuração: chefia do Setor de Contratos  

 

INICIATIVA 1 
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METAS 
2020 70% 
2021 75% 
2022 80% 

 

 

 

Ação 1: modelar as minutas contratuais pré-
elaboradas no sistema, revisadas pela área jurídica 
do MPMS e que permitam a atualização às normas 
e leis às quais se submetem. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de 
Contratos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: estabelecer modelos de termos de 
referência-padrão, previamente validados pela 
Assessoria Técnico Jurídica (Assetej), com a 
estrutura mínima e obrigatória já definida, e com 
prazo para revisão periódica. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de 
Contratos e chefia do Setor de Análise e Compras 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

Ação 3: estabelecer nos contratos futuros 
cláusulas claras e específicas sobre as obrigações 
da contratada, de forma a respaldar eventuais 
cobrança referentes a cumprimento dos prazos 
(ANS), qualidade e quantidade dos serviços e 
materiais, correção de erros/danos/prejuízos 
causados pela contratada e aplicações de 
penalidades. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de 
Contratos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

MONITORAR OS PRAZOS, SALDOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DOS CONTRATOS 

VIGENTES, ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: comunicações não atendidas pelos gestores e fiscais de contratos 
Descrição do Indicador: mede o percentual de comunicações não atendidas pelos gestores e fiscais de 
contratos referentes a observação dos prazos, saldos e demais obrigações acessórias 
Fórmula: (número de comunicações não atendidas pelos gestores e fiscais de contratos / número total de 
comunicações) x 100 
Unidade de medida: percentual 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 
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Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por contrato e por gestor e fiscal de contrato 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Setor de Contratos 
Responsável pela apuração: chefia do Setor de Contratos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: reunir com gestores, fiscais de contrato e 
seus respectivos suplentes, visando divulgar o Ato 
que regulamenta as atribuições dos mesmos, para 
promover a convergência de entendimento. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de 
Contratos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: registrar, em meio digital, o não 
atendimento, pelos gestores e fiscais de contratos, 
das comunicações referentes a prazos, saldos e 
demais obrigações acessórias. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de 
Contratos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A EFETIVA GESTÃO 

DE ESTOQUE E ATIVOS 

Promover a efetiva gestão de estoques e 
ativos, garantindo ao usuário a 
disponibilidade de bens (de consumo ou 
permanentes) catalogados no sistema, 
conforme sua natureza. 

 

 

MANTER ADEQUADO O ESTOQUE DE BENS DE CONSUMO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: variação do saldo de estoque de bens de consumo 
Descrição do Indicador: mede a variação percentual do saldo de estoque dos bens de consumo, visando 
reduzir a sua oscilação, de forma a torná-lo mais aderente ao estoque mínimo a ser definido 
Fórmula: [(saldo de estoque do primeiro dia do mês atual – saldo de estoque do primeiro dia do mês 
anterior) / (saldo de estoque do primeiro dia do mês anterior)] x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por material 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Almoxarifado 

METAS 
2020 Métrica 
2021 A ser definida 
2022 A ser definida 

Indicador 2: prazo médio de estoque de bens de consumo 
Descrição do Indicador: mede o tempo médio de estoque de bens de consumo, visando identificar aqueles 
que permanecem estocados por longos períodos 
Fórmula:  (data atual dos produtos em estoque – data de entrada dos produtos no estoque) 
Unidade de medida: dias 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por produto 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Almoxarifado 

METAS 
2020 Métrica 
2021 A ser definida 
2022 A ser definida 

 

 

INICIATIVA 1 
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Ação 1: cadastrar os produtos e bens no sistema. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: definir o estoque mínimo dos bens de 
consumo. 

Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: monitorar mensalmente o estoque de 
bens de consumo, em atenção às boas práticas do 
almoxarifado. 

Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: monitorar mensalmente o prazo médio de 
estoque. 

Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

MONITORAR A LOCALIZAÇÃO, A DEPRECIAÇÃO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS ATIVOS 

PERMANENTES 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: não conformidade do arrolamento da unidade administrativa 
Descrição do Indicador: mede o percentual de ativos permanentes em não conformidade com o 
arrolamento da unidade administrativa 
Fórmula: (quantidade de ativos permanentes em não conformidade no arrolamento da unidade 
administrativa / total de ativos permanentes no arrolamento da unidade administrativa) x100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Material e Patrimônio 

METAS 
2020 Métrica 
2021 A ser definida 
2022 A ser definida 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 
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Indicador 2: depreciação dos ativos permanentes 
Descrição do Indicador: mede a depreciação dos ativos permanentes, visando realizar o planejamento das 
futuras aquisições, bem como identificar o estado de conservação dos mesmos 
Fórmula: [(tempo necessário para 100% de depreciação – tempo já decorrido de depreciação) / (tempo 
necessário para 100% de depreciação)] x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por ativo permanente 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Jade  
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Material e Patrimônio 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

Indicador 3: estado de conservação dos ativos permanentes 
Descrição do Indicador: apura percentual do estado de conservação dos ativos permanentes, visando 
gerar informações para os futuros processos de aquisições 
Fórmula: (somatória de ativos permanentes classificados como ruins ou péssimos / total de ativos 
permanentes) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por estado de conservação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Material e Patrimônio 

METAS 
2020 15% 
2021 10% 
2022 5% 

 

 

 

Ação 1: elaborar projeto de renovação tecnológica 
visando automatizar o processo de controle de 
movimentação de ativos permanentes. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
 

Ação 2: elaborar proposta para responsabilização 
dos integrantes do MPMS pela gestão patrimonial 
dos bens sob sua utilização e submetê-la a 
aprovação da Secretaria-Geral. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓         
 

AÇÕES 
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Ação 3: monitorar a localização dos ativos 
permanentes, em atenção às boas práticas da 
gestão patrimonial. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: monitorar o tempo de depreciação dos 
ativos permanentes, em atenção às boas práticas 
da gestão patrimonial. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: avaliar o estado de conservação dos ativos 
permanentes próximos do exaurimento 
decorrente da depreciação, visando deliberar 
sobre o encaminhamento para baixa ou para 
reavaliação dos mesmos. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ENTREGAR PRODUTOS COM 

RAPIDEZ E QUALIDADE 

Entregar produtos com rapidez e qualidade, 
cumprindo os prazos preestabelecidos e 
visando a satisfação do usuário 

 

 

IDENTIFICAR A SATISFAÇÃO DOS INTEGRANTES DO MPMS QUANTO À QUALIDADE DOS 

MATERIAIS ENTREGUES E AVALIAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: nível de satisfação com a qualidade do material entregue 
Descrição do Indicador: mede o nível de satisfação dos integrantes do MPMS quanto a qualidade do 
material entregue. 
Fórmula: (quantidade de respostas de cada conceito da avaliação / quantidade de pessoas que responderam a 
avaliação) x 100 
Onde: conceito de avaliação significa péssimo, ruim, regular, bom e ótimo  
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por conceito de avaliação, por tipo de material (consumo ou permanente) e por comarca 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados da OTRS (STI) e base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 90% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2021 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 
2022 95% DE RESPOSTAS BOM E/OU ÓTIMO 

Indicador 2: materiais entregues dentro dos prazos estabelecidos no ANS 
Descrição do Indicador: mede o percentual de materiais entregues dentro dos prazos estabelecidos no 
ANS 
Fórmula: (quantidade materiais entregues dentro do prazo estabelecidos no ANS / total de materiais 
entregues) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por tipo de material (consumo ou permanente) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade  

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 90% 
2022 90% 

 

 

 

Ação 1: definir o estoque mínimo e ponto de 
ressuprimento dos materiais de consumo. 

Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: manter organizados os materiais de consumo 
por tipo e endereçamento de estocagem. 

Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: manter organizada a força de trabalho, 
distribuindo as tarefas para melhorar a eficiência dos 
processos de separação, embalagem e entrega. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: otimizar a logística de entrega, organizando 
os recursos disponíveis (caminhão, pessoas, etc.). 

Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: utilizar todos os recursos disponíveis no 
sistema e-Jade, eliminando os controles paralelos. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 6: avaliar a necessidade de contratação de 
colaboradores (ex: equipe de montagem) para que 
haja maior agilidade na entrega dos respectivos 
materiais. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 7: realizar conferência prévia dos bens 
materiais. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Material e Patrimônio e chefia da Divisão de 
Almoxarifado 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR OS PROCESSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Implementar a cultura interna de comunicar e 
orientar os integrantes do MPMS acerca dos 
assuntos relacionados à área de 
Administração 

 

 

COMUNICAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA ÁREA DE ATIVIDADE 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: divulgação sobre assuntos relacionados à área de Administração 
Descrição do Indicador: mensura a quantidade de acessos ao site da área de Administração no sharepoint 
Fórmula: número de acessos ao site da área de Administração no sharepoint  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: estatística do sharepoint 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: solicitar a criação de ambiente virtual 
(sharepoint) para fins de divulgação de notícias, 
normas, eventos, projetos, entre outros, relacionadas 
à área de Administração a todos os integrantes do 
MPMS.  
Responsável pela ação: Secretário-Geral e chefia da 
Secretaria de Administração 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

Ação 2: desenvolver ambiente virtual (sharepoint) 
para fins de divulgação de notícias, normas, eventos, 
projetos, entre outros, relacionadas à área de 
Administração a todos os integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: manter o ambiente virtual atualizado, por 
meio da inserção de notícias, inclusão de normas e 
suas respectivas atualizações, divulgação de eventos, 
reuniões, projetos da área e links importantes, entre 
outros. 
Responsável pela ação: chefia das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: realizar reunião mensal de alinhamento e 
apresentação de resultados por áreas. 
Responsável pela ação: Secretário-Geral 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O ATENDIMENTO 

INTERNO 

Monitorar a eficiência e a eficácia do 
atendimento interno, por meio da definição de 
indicadores para os processos mapeados, 
melhorados e automatizados 

 

 

DEFINIR INDICADORES PARA OS PROCESSOS MAPEADOS, MELHORADOS E AUTOMATIZADOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores estabelecidos 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos mapeados, melhorados e automatizados com 
indicadores estabelecidos 
Fórmula: (Total de processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores definidos/total de 
processos mapeados, melhorados e automatizados) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

METAS 
2020 90% 
2021 95% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: estabelecer, com orientação e apoio da 
Seplange, os indicadores dos processos mapeados, 
melhorados e automatizados. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: solicitar a criação de painel de Business 
Intelligence (BI) para monitorar os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e 
automatizados.  
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓    
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: desenvolver painel de Business Intelligence 
(BI) para monitorar os indicadores dos processos 
mapeados, melhorados e automatizados.  
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓ ✓  
 

Ação 4: gerenciar os indicadores definidos para os 
processos mapeados, melhorados e 
automatizados.  
Responsável pela ação: Secretário-Geral e chefias 
das respectivas unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

           ✓ 
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 PESSOAS 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO 

INTERNA 

Promover a capacitação dos integrantes da 
área de Administração, para o cumprimento 
dos objetivos estratégicos relacionados 

 

 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL, VISANDO APRIMORAR A ATUAÇÃO DA 

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: horas de capacitação por servidor da área de Administração   
Descrição do Indicador: mede a relação entre o total de horas de capacitação efetivamente realizadas e a 
quantidade de servidores da área que foram capacitados  
Fórmula: total de horas de capacitação / número de servidores capacitados 
Unidade de medida: horas de capacitação por servidor (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 8h por servidor 
2021 16h por servidor 
2022 24h por servidor 

Indicador 2: servidores da área de Administração que receberam capacitação 
Descrição do Indicador: mede o percentual de servidores da área de Administração que receberam 
capacitação. 
Fórmula: (quantidade de servidores da área que receberam capacitação / quantidade total de servidores 
da área) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos  
 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: prover aos servidores da área de 
Administração cursos de liderança, gestão, 
controle, motivação, jurisprudência do TCU, 
negociação, redação e escrita, entre outras, 
aderentes as atribuições do cargo, com o objetivo 
de otimizar a capacitação à aptidão e à 
necessidade de melhoria específica de cada 
servidor. 

Conforme cronograma da Escola Superior do 
Ministério Público - ESMP 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: prover capacitação em Gestão por 
Competência e Resultados às chefias da área de 
Administração e servidores que atuam no âmbito 
das atividades estratégicas e táticas. 

Conforme cronograma da Escola Superior do 
Ministério Público - ESMP 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: solicitar capacitações em competências 
gerencias ou especificas em circunstâncias atípicas, 
desde que aderentes às atribuições do cargo e que 
atendam aos interesses da Administração. 

Responsável pela ação: chefia das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS E MELHORAR A 

CONFIABILIDADE DOS BANCOS 

DE DADOS 

Melhorar o desempenho, reduzindo o 
retrabalho por meio da integração dos 
sistemas, e promover a análise e tratamento 
de dados para gerar informações que 
auxiliem na tomada de decisões na área de 
Administração 

 

 

PROMOVER A ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS BANCOS DE DADOS, VISANDO GERAR 

INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM NA TOMADA DE DECISÕES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: bases de dados da área de Administração analisadas, tratadas e disponibilizadas para fins 
de geração de informações que auxiliem na tomada de decisões 
Descrição do Indicador: mede o percentual das bases de dados da área de Administração analisadas, 
tratadas e disponibilizadas para fins de geração de informações que auxiliem na tomada de decisões (self 
service BI). 
Fórmula: (somatório das bases de dados da área de Administração analisadas, tratadas e disponibilizadas 
/ somatório das bases de dados da área de Administração passíveis de análise e tratamento) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do sistema e-Jade, outsourcing, sistema da central telefônica, base de 
dados das contas de consumo, entre outros 
Responsável pela apuração: Secretário-Geral / chefia do Departamento de Sistemas de Informação / 
chefia da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

METAS 
2020 75% 
2021 100% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: identificar as bases de dados da área de 
Administração passíveis de análise e tratamento. 

Responsável pela ação: Secretário-Geral 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓     ✓      
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: promover a análise, tratamento e 
disponibilização, em self service BI, das bases de 
dados da área de Administração passíveis de 
análise e tratamento.  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
 

Ação 3: desenvolver aplicações de Business 
Intelligence (BI) para fins de geração de 
informações que auxiliem na tomada de decisões. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 
 

 

 

PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO COM SEUS 

CLIENTES E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR MEIO DE SISTEMA DE PROCESSO 

ELETRÔNICO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: processos atendidos pelo processo eletrônico 
Descrição do Indicador: mede a proporção dos processos já atendidos pelo processo eletrônico em relação 
àqueles que são passíveis de integração 
Fórmula: (quantidade de processos atendidos pelo processo eletrônico / quantidade total de processos 
passíveis de integração por meio do processo eletrônico) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: mapa dos processos passíveis de integração pelo processo eletrônico e base de dados do 
sistema de processo eletrônico 
Responsável pela apuração: Secretário-Geral / chefia do Departamento de Sistemas de Informação / 
chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 30% 
2021 60% 
2022 80% 

 

 

 

Ação 1: definir o catálogo de serviços da área de 
Administração 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓          
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 2: definir o mapa dos processos passíveis de 
integração pelo processo eletrônico.  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos e chefias 
das respectivas unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓          
 

Ação 3: demandar a automatização dos processos 
passíveis de integração pelo processo eletrônico 

Responsável pela ação: Supervisor de 
Planejamento e Gestão Estratégica 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓          
 

Ação 4: monitorar a implantação do sistema de 
processo eletrônico.  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 

Adequar a infraestrutura física e tecnológica 
para que propicie condições favoráveis ao 
bom desempenho da área de Administração 

 

 

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO, PARA PROPORCIONAR MELHOR FUNCIONALIDADE E ERGONOMIA ÀS 

PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: Área em m² por pessoa 
Descrição do Indicador: mede a quantidade em m² disponibilizada por pessoa, visando atender às normas 
vigentes 
Fórmula: área total da unidade administrativa em m² / quantidade de integrantes lotados e designados na 
área 
Unidade de medida: m² (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Engenharia e da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 7m² / pessoa 
2021 7m² / pessoa 
2022 7m² / pessoa 

Indicador 2: equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de computadores que possuem mais de quatro anos de uso 
Fórmula: (nº de equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso / nº total de equipamentos 
de informática da área de Administração) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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METAS 
2020 20% 
2021 10% 
2022 0% 

Indicador 3: mobiliários com mais de 10 anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de mobiliário que possuem mais de dez anos de uso 
Fórmula: (nº de mobiliário da área de Administração com mais de dez anos de uso / nº total de mobiliário 
da área de Administração) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 30% 
2021 20% 
2022 10% 

 

 

 

Ação 1: considerar a metragem mínima por 
pessoa, estabelecida nas normas vigentes, quando 
da construção ou locação de novos espaços ou 
realização de reformas ou alteração de leiaute. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: considerar requisitos de ergonomia, bem 
como novas propostas tecnológicas, quando da 
aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e presidente da Comissão Permanente 
de Licitações 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: elaborar mapa de previsão de substituição 
de mobiliários e de microcomputadores 
considerando os prazos de 10 e 4 anos 
respectivamente  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio, chefia da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, conforme metodologia 
da Secretaria de Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓         
 

 

AÇÕES 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 3 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Identificar as necessidades de adequação da 
estrutura organizacional e da força de 
trabalho, para atender as demandas da 
unidade. 

 

 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: não cumprimento da carga horária 
Descrição do Indicador: mede a relação entre a quantidade total de horas laboradas e a quantidade de 
horas contratuais 
Fórmula: [(quantidade total de horas laboradas – quantidade de horas contratuais) / quantidade de horas 
contratuais] X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa e por servidor 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico  
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 0% 
2021 0% 
2022 0% 

Indicador 2: ranking de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Descrição do Indicador: elenca em ordem decrescente os servidores considerando a quantidade de horas 
registradas mensalmente no banco de horas 
Fórmula: quantidade de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Unidade de medida: Horas (número absoluto) 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa e por servidor 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Ação 1: realizar diagnóstico acerca da adequação 
da força de trabalho na área de Administração. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
 

Ação 2: alocar adequadamente a força de 
trabalho, considerando o mapeamento científico 
do perfil de competências dos servidores da 
Administração. 

Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: promover a gestão da força de trabalho 
considerando os resultados dos indicadores 
definidos para a iniciativa que visa buscar a 
adequação da força de trabalho da área de 
Administração.  

Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA O 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Elaborar o planejamento orçamentário da 
área de Administração alinhado com seus 
objetivos estratégicos, de forma a viabilizar a 
execução da estratégia, sempre respeitando 
os princípios constitucionais e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

 

ELABORAR ANUALMENTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, 
COM OBSERVÂNCIA DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ENVIANDO SUA PROPOSTA 

DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: aderência da proposta orçamentária ao plano estratégico setorial 
Descrição do Indicador: mede o percentual de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos do 
plano estratégico da área de Administração  
Fórmula: (quantidade de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos estratégicos / quantidade 
de itens constantes da proposta orçamentária elaborada) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade orçamentária 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: propostas orçamentárias anuais elaboradas pela área de Administração 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 70% 
2021 85% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: elaborar proposta orçamentária anual das 
unidades administrativas 
Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: submeter as propostas orçamentárias anuais 
das unidades administrativas para aprovação. 
Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓     
 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 JORNALISMO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

INTENSIFICAR AÇÕES DE 

DIVULGAÇÃO EXTERNA 

Criar mecanismos para fortalecer a imagem do 
Ministério Público perante a sociedade, por meio 
de comunicação jornalística 

 

 

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS NA PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: comunicações jornalísticas demandadas por membros 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de comunicações jornalísticas demandadas por membros à 
Assessoria de Comunicação - Assecom 
Fórmula: quantidade de comunicações jornalísticas demandadas por membros  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística 

METAS 
2020 90 
2021 100 
2022 120 

 

 

 

Ação 1: entrar em contato permanentemente via 
Skype/telefone ou outro meio de comunicação com os 
membros solicitando pautas e ampliando 
relacionamento. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA O PÚBLICO EXTERNO, 
DIVULGANDO AÇÕES FINALÍSTICAS DO MPMS DE INTERESSE DA SOCIEDADE 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 
2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: matérias publicadas para o público externo 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de matérias publicadas para o público externo relacionadas 
às ações finalísticas do MPMS 
Fórmula: quantidade de matérias publicadas para o público externo relacionadas às ações finalísticas do 
MPMS 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: contatar membros e servidores solicitando 
informações acerca de ações finalísticas do MPMS. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 

 

 

 

AÇÕES 
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 JORNALISMO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A PUBLICAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES VISANDO A 

INCLUSÃO E A INTEGRAÇÃO DO 

PÚBLICO INTERNO 

Fomentar a produção de informações de 
natureza institucional voltadas para o público 
interno, promovendo a cultura organizacional, a 
inclusão e a integração das pessoas 

 

 

AMPLIAR A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS AO PÚBLICO INTERNO (AÇÕES, 
EVENTOS, CURSOS, INICIATIVAS, BOAS PRÁTICAS, ENTRE OUTRAS) 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 
2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: matérias publicadas para o público interno 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de matérias publicadas para o público interno, tais como, 
ações, eventos, cursos, iniciativas, boas práticas, entre outras. 
Fórmula: quantidade de matérias publicadas para o público interno 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: quadrimestral 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística 

METAS 
2020 MÉTRICA 
2021 MÉTRICA 
2022 MÉTRICA 

 

 

 

Ação 1: coletar informações sobre ações, projetos e 
planejamentos junto à Secretaria-Geral, à ESMP, entre 
outras unidades administrativas, para que o Núcleo de 
Jornalismo possa produzir matérias.  
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO INTERNA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO 

MPMS 

Integrar as pessoas e as unidades 
administrativas do MPMS, por meio da 
divulgação de ações e informações de interesse 
institucional 

 

 

SENSIBILIZAR OS INTEGRANTES DO MPMS SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SUA PARTICIPAÇÃO 

PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: integrantes do MPMS contatadas 
Descrição do Indicador: apura a quantidade de integrantes contatados pela Assecom, visando sensibilizá-
los quanto a importância de sua participação para o fortalecimento da imagem da Instituição 
Fórmula: quantidade de integrantes contatados 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: a definir 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: visitar as Promotorias de Justiça do interior. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional/ Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  
 

Ação 2: entrar em contato com os membros da capital. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional/ Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: disponibilizar a Assessoria de Comunicação para 
auxiliar na divulgação das ações. 
 Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional/ Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS NO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: ações de comunicação implementadas 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de ações de comunicação, voltadas à integração das pessoas 
no MPMS 
Fórmula: quantidade de ações de comunicação implementadas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: a definir 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: propor a criação de uma comissão 
multidisciplinar, para implementação de ações internas 
voltadas à integração das pessoas no MPMS. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓        
 

Ação 2: elaborar projetos e ações de integração. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: executar os projetos e ações de integração. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional/ Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO INTERNA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO 

COM O PÚBLICO INTERNO 

Divulgar informações de interesse do público 
interno, tais como ações, eventos, resultados, 
campanhas entre outras 

 

 

DIVULGAR INICIATIVAS E AÇÕES DE INTERESSE DOS INTEGRANTES DO MPMS, POR MEIO DE 

NEWSLETTER 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: matérias publicadas nos newsletters 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de matérias publicadas por meio de newsletter 
Fórmula: quantidade de matérias publicadas nos newsletters 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: a definir 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 60 matérias 
2021 60 matérias 
2022 60 matérias 

 

 

 

Ação 1: criar um canal no SharePoint para disponibilizar 
newsletter  
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: criar e divulgar campanha publicitária sobre a 
newsletter.  
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓          
 

 

 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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UTILIZAR A INTRANET/SIMP COMO PRINCIPAL VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO INTERNA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: matérias e/ou peças divulgadas por meio da intranet / SIMP 
Descrição do Indicador: mede o número de matérias e/ou peças divulgadas por meio da intranet / SIMP 
Fórmula: quantidade de matérias e/ou peças divulgadas por meio da intranet / SIMP 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: publicar maior número de Cartões no SIMP 
mensalmente 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

COMUNICAR OS INTEGRANTES DO MPMS POR MEIO DE: E-MAILS, WHATSAPP (POST, 
VÍDEOS, CLIPPING DIÁRIO), WEB-BANNER NO PORTAL, MURAL, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE 

OUTROS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: comunicações direcionadas aos integrantes do MPMS 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de comunicações direcionadas aos integrantes do MPMS 
Fórmula: quantidade de comunicações direcionadas aos integrantes do MPMS 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 

INICIATIVA 3 
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Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: utilizar as ferramentas de comunicação de 
forma a atingir, de maneira ampla e eficaz, o público 
interno.  
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR A COMUNICAÇÃO 

DOS MEMBROS JUNTO À 

IMPRENSA 

Desenvolver o conhecimento, as habilidades e 
as atitudes necessários para o bom atendimento 
dos membros à imprensa 

 

 

ORIENTAR OS MEMBROS DO MPMS PARA QUE SE MANIFESTEM JUNTO À IMPRENSA DE 

FORMA CLARA, OBJETIVA, TRANSPARENTE E ESTRATÉGICA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: orientações a membros 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de orientações realizadas aos membros para que se 
manifestem junto à imprensa de forma clara, objetiva, transparente e estratégica  
Fórmula: quantidade de orientações a membros 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

Indicador 2: pessoas capacitadas em media training 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de pessoas capacitadas em media training, para que se 
manifestem junto à imprensa de forma clara, objetiva, transparente e estratégica 
Fórmula: número de pessoas capacitadas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística. / Escola Superior do 
Ministério Público (ESMP) 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Ação 1: acompanhar e orientar os membros em 
entrevistas e coletivas de imprensa.  
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 2: orientar os membros a acessarem 
frequentemente as redes sociais do MPMS. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓   ✓    ✓   
 

Ação 3: fomentar programas de capacitação de porta-
vozes (media training). 

Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓   ✓    ✓   
 

 

 

AÇÕES 
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APERFEIÇOAR O 

RELACIONAMENTO COM OS 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

Aprimorar o relacionamento da Assecom com 
os veículos de comunicação de forma a divulgar 
os trabalhos do MPMS, bem como prestar os 
necessários esclarecimentos aos 
questionamentos externos 

 

 

TRABALHAR A GESTÃO DA IMAGEM DA INSTITUIÇÃO JUNTO À IMPRENSA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: atendimentos à imprensa 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de atendimentos à imprensa, para divulgar os trabalhos do 
MPMS, bem como prestar os necessários esclarecimentos aos questionamentos externos 
Fórmula: quantidade de atendimentos à imprensa 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística 

METAS 
2020 500 atendimentos à imprensa 
2021 500 atendimentos à imprensa 
2022 500 atendimentos à imprensa 

 

 

 

Ação 1: promover o Prêmio Jorge Góes de Jornalismo. 
 Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓ ✓ ✓  
 

Ação 2: realizar visita às redações dos veículos de 
comunicação. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

    ✓      ✓  
 

Ação 3: Institucionalizar o “Café com o PGJ”. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓       
 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O ATENDIMENTO ÀS 

DEMANDAS INTERNAS 

Aprimorar a reprodução, criação e 
disponibilização de materiais de natureza 
multimídia relevantes para o público interno do 
MPMS, tais como as gravações e transmissões 
de reuniões, eventos e novos projetos 

 

 

FOMENTAR A UTILIZAÇÃO, PREFERENCIALMENTE, DE RECURSOS DIGITAIS PARA A 

REPRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS MULTIMÍDIA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: material multimídia reproduzido e disponibilizado em meio digital e online 
Descrição do Indicador: apura o percentual de material multimídia reproduzido e disponibilizado em meio 
digital e online 
Fórmula: quantidade de material multimídia reproduzido e disponibilizado em meio digital e online 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Produção Multimídia 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: disponibilizar as Reuniões do Colégio de 
Procuradores de Justiça online de acordo com 
orientação do CNMP e deliberação da Administração 
Superior. 
 Responsável pela ação: Coordenação de Produção 
Multimídia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: disponibilizar eventos registrados em vídeo, 
como posses de Procuradores-Gerais, seminários, 
congressos, entre outros, por meio da plataforma 
Microsoft Stream. 
Responsável pela ação: Coordenação de Imprensa e 
Produção Jornalística  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APOIAR AS ATIVIDADES DAS 

COORDENAÇÕES DE 

MARKETING, JORNALISMO E 

MEMORIAL 

Produzir materiais digitais para apoiar as 
atividades das Coordenações de Marketing, 
Jornalismo e Memorial, a fim de divulgar e 
esclarecer a função institucional do MPMS 

 

 

AMPLIAR E POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES DE 

MARKETING, JORNALISMO E MEMORIAL, POR MEIO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: produção e veiculação de peças audiovisuais 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de peças audiovisuais produzidas e veiculadas  
Fórmula: quantidade de peças audiovisuais produzidas e/ou veiculadas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Produção Multimídia 

METAS 

2020 
300 peças audiovisuais produzidas e/ou 

veiculadas 

2021 
325 peças audiovisuais produzidas e/ou 

veiculadas 

2022 
340 peças audiovisuais produzidas e/ou 

veiculadas 
 

 

 

Ação 1: registrar em vídeos os acontecimentos 
relevantes, coletivas de imprensa, eventos, datas 
comemorativas, entre outros.  
Responsável pela ação: Coordenação de Produção 
Multimídia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 MARKETING 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

DIFUNDIR A IMAGEM E A MISSÃO 

DO MPMS 

Propagar a imagem e a missão do MPMS, por 
meio de ações de marketing 

 

 

DESENVOLVER MATERIAL PUBLICITÁRIO VOLTADO AO CIDADÃO PARA DIVULGAR O MPMS E 

REFORÇAR A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO NA SOCIEDADE 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: peças publicitárias produzidas e veiculadas 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de peças publicitarias com voltadas ao cidadão para divulgar 
o MPMS e reforçar a imagem da Instituição na sociedade  
Fórmula: quantidade de peças publicitárias produzidas e veiculadas (VT, spot, outdoor, banner, redes 
sociais, entre outros) 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 

2020 
600 peças publicitárias produzidas e 

veiculadas 

2021 
650 peças publicitárias produzidas e 

veiculadas 

2022 
680 peças publicitárias produzidas e 

veiculadas 
 

 

 

Ação 1: criar campanhas que aproximem a sociedade do 
MPMS. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓     ✓  ✓   
 

 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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DESENVOLVER MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS LOCAIS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: peças publicitárias produzidas 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de peças publicitárias produzidas para atender demandas 
locais 
Fórmula: quantidade de peças publicitárias produzidas  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: otimizar peças publicitárias com temáticas 
abrangentes e que se encaixam em diversas comarcas. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
 

 

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 MARKETING 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

AMPLIAR A PRODUÇÃO DE 

CAMPANHAS PARA O PÚBLICO 

INTERNO 

Delinear estratégias para fomentar e apoiar a 
comunicação interna, por meio de ações de 
marketing 

 

 

DISSEMINAR CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO INTERNA, FOMENTANDO AÇÕES DE 

SOLIDARIEDADE, DE QUALIDADE DE VIDA E EDUCATIVAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: campanhas de mobilização interna 
Descrição do Indicador: reflete a quantidade de campanhas de mobilização interna disseminadas  
Fórmula: quantidade de campanhas de mobilização interna disseminadas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística / Coordenação de 
Marketing e Comunicação Institucional 

METAS 

2020 
10 campanhas de mobilização interna 

disseminadas 

2021 
12 campanhas de mobilização interna 

disseminadas 

2022 
12 campanhas de mobilização interna 

disseminadas 
 

 

 

Ação 1: levantar temas importantes para o público 
interno e oferecer propostas de ações à Secretaria-
Geral. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓     ✓    
 

 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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CRIAR MATERIAL DE MARKETING FOCADO NO PÚBLICO INTERNO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: peças publicitárias produzidas 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de peças publicitárias produzidas para os integrantes do 
MPMS 
Fórmula: quantidade de peças publicitárias produzidas para os integrantes do MPMS 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Marketing e Comunicação Institucional  

METAS 

2020 
72 peças publicitárias produzidas para membros e 

servidores 

2021 
85 peças publicitárias produzidas para membros e 

servidores 

2022 
85 peças publicitárias produzidas para membros e 

servidores 
 

 

 

Ação 1: quantificar e acompanhar a aplicação de 
estratégias de comunicação para o público interno. 
Responsável pela ação: Coordenação de Marketing e 
Comunicação Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 MEMORIAL 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O ACERVO 

HISTÓRICO DO MPMS 

Aumentar em quantidade e qualidade o acervo 
histórico do MPMS, por meio de pesquisa, 
armazenagem e disponibilização ao público 
interno e à sociedade 

 

 

PESQUISAR, ARMAZENAR E DISPONIBILIZAR OS BENS E REGISTROS HISTÓRICOS 

RELACIONADOS AO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: bens e registros históricos 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de bens e registros históricos, legados, segmentado por itens 
identificados, itens catalogados e unidades administrativas originárias 
Fórmula: quantidade de bens e registros históricos, segmentado por itens identificados, itens catalogados 
e unidades administrativas originárias 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por ano 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Memorial 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: atualizar e conservar as galerias de fotos dos 
Procuradores-Gerais de Justiça, Corregedores, 
Procuradores de Justiça, GAECO e Promotorias de 
Justiça. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 2: coletar permanentemente materiais (ações, 
histórias, fatos relevantes) dos Procuradores e 
Promotores de Justiça para acervo. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 3: atualizar o “carômetro” dos membros do 
Ministério Público. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓    ✓      
 

Ação 4: coletar e pesquisar permanentemente bens, 
documentos e fotos de membros e servidores para o 
acervo. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 5: pleitear um local para armazenamento de bens 
e materiais pertencentes ao memorial. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓          
 

 

 

PROMOVER O REGISTRO DOS FATOS RELEVANTES DO MPMS, POR MEIO DE ÁUDIO, VÍDEO E 

FOTOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: registros relevantes efetuados e catalogados 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de registros relevantes efetuados e catalogados 
Fórmula: quantidade de registros relevantes efetuados 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por ano 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Memorial 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: elaborar especificação do banco de dados 
próprio para armazenamento e divulgação do acervo 
virtual. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 2: solicitar ao CETI a disponibilização de banco de 
dados próprio para armazenamento e divulgação do 
acervo virtual. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 3: desenvolvimento de leiaute para hotsite do 
acervo virtual. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓          
 

Ação 4: organizar e catalogar o material relevante 
identificado. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 MEMORIAL 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

AMPLIAR A ABRANGÊNCIA DO 

MEMORIAL DO MPMS 

Aumentar o acervo histórico das unidades 
administrativas do MPMS, em quantidade e 
qualidade, em meio físico ou digital 

 

 

FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

Indicador único: unidades administrativas com galerias implantadas 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de Unidades administrativas com galeria de fotos implantadas 
Fórmula: quantidade de Unidades administrativas com galeria de fotos implantadas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por ano 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assecom 
Responsável pela apuração: Coordenação de Memorial 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: criar campanha de divulgação do hotsite do 
Memorial. 
Responsável pela ação: Coordenação de 
Memorial/Coordenação de Marketing e Comunicação 
Institucional 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓     ✓     
 

Ação 2: dar continuidade ao levantamento do histórico 
dos membros que atuaram em cada uma das unidades 
administrativas do MPMS, especialmente nas comarcas. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Ação 3: criar galeria de fotos dos membros nas 
unidades administrativas que ali atuaram. 
Responsável pela ação: Coordenação de Memorial 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR OS PROCESSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Implementar a cultura interna de comunicar e 
orientar os integrantes do MPMS acerca dos 
assuntos relacionados à área de Comunicação 

 

 

COMUNICAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA ÁREA DE ATIVIDADE 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: divulgação sobre assuntos relacionados à Assessoria de Comunicação 
Descrição do Indicador: mensura a quantidade de divulgações relacionadas a assuntos pertinentes à 
Assecom, tais como: catálogo de serviços e prazos de atendimento 
Fórmula: número de divulgações relacionadas à Assecom 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Assessoria de Comunicação 
Responsável pela apuração: Assessoria de Comunicação 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: promover a divulgação de assuntos 
relacionados aos serviços prestados pelas unidades 
administrativas da Assecom e seus respectivos prazos 
de atendimento. 
Responsável pela ação: Assessoria de Comunicação 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓    ✓ ✓     
 

 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O ATENDIMENTO 

INTERNO 

Aprimorar o atendimento interno da Assecom, 
por meio da disponibilização de canais de 
atendimento que viabilizem as solicitações, bem 
como a prestação de informações sobre o 
andamento das demandas e ciências das 
efetivas soluções 

 

 

DEFINIR INDICADORES PARA OS PROCESSOS MAPEADOS, MELHORADOS E AUTOMATIZADOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores estabelecidos 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos mapeados, melhorados e automatizados com 
indicadores estabelecidos 
Fórmula: (Total de processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores definidos/total de 
processos mapeados, melhorados e automatizados) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

METAS 
2020 90% 
2021 95% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: estabelecer, com orientação e apoio da 
Seplange, os indicadores dos processos mapeados, 
melhorados e automatizados. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: solicitar a criação de painel de Business 
Intelligence (BI) para monitorar os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e automatizados.  
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓    
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: desenvolver painel de Business Intelligence (BI) 
para monitorar os indicadores dos processos mapeados, 
melhorados e automatizados.  
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓ ✓  
 

Ação 4: gerenciar os indicadores definidos para os 
processos mapeados, melhorados e automatizados. 
Responsável pela ação: Assessoria de Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

           ✓ 
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 PESSOAS 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO 

INTERNA 

Capacitar os integrantes da Assecom para o 
cumprimento dos objetivos estratégicos 
relacionados 

 

 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL, VISANDO APRIMORAR A ATUAÇÃO DA 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: horas de capacitação por servidor da área de Comunicação  
Descrição do Indicador: mede a relação entre o total de horas de capacitação efetivamente realizadas e a 
quantidade de servidores da área que foram capacitados  
Fórmula: total de horas de capacitação / número de servidores capacitados 
Unidade de medida: horas de capacitação por servidor (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 8h por servidor 
2021 16h por servidor 
2022 24h por servidor 

Indicador 2: servidores da área de Comunicação que receberam capacitação 
Descrição do Indicador: mede o percentual de servidores da área de Comunicação que receberam 
capacitação. 
Fórmula: (quantidade de servidores da área que receberam capacitação / quantidade total de servidores 
da área) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos  
 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: prover aos servidores da Assecom capacitação 
técnica em software gráficos, bem como em 
conhecimentos aderentes as atribuições do cargo, com 
o objetivo de otimizar a capacitação à aptidão e à 
necessidade de melhoria específica de cada servidor. 
Responsável pela ação: Conforme cronograma da 
Escola Superior do Ministério Público - ESMP. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓        
 

 

AÇÕES 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS E MELHORAR A 

CONFIABILIDADE DOS BANCOS 

DE DADOS 

Melhorar o desempenho, reduzindo o retrabalho 
por meio da integração dos sistemas, e 
promover a análise e tratamento de dados para 
gerar informações que auxiliem na tomada de 
decisões na área de Comunicação 

 

 

PROMOVER A ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS BANCOS DE DADOS, VISANDO GERAR 

INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM NA TOMADA DE DECISÕES NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: bases de dados da área de Comunicação analisadas, tratadas e disponibilizadas para fins 
de geração de informações que auxiliem na tomada de decisões 
Descrição do Indicador: mede o percentual das bases de dados da área de Comunicação analisadas, 
tratadas e disponibilizadas para fins de geração de informações que auxiliem na tomada de decisões (self 
service BI) 
Fórmula: (somatório das bases de dados da área de Comunicação analisadas, tratadas e disponibilizadas / 
somatório das bases de dados da área de Comunicação passíveis de análise e tratamento) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados dos sistemas de Comunicação. 
Responsável pela apuração: Secretário-Geral / chefia do Departamento de Sistemas de Informação / 
chefia da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

METAS 
2020 75% 
2021 100% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: identificar as bases de dados da área de 
Comunicação passíveis de análise e tratamento. 
Responsável pela ação: Assessoria de Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓     ✓      
 

Ação 2: promover a análise, tratamento e 
disponibilização, em self service BI, das bases de dados 
da área de Comunicação passíveis de análise e 
tratamento. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: desenvolver aplicações de Business Intelligence 
(BI) para fins de geração de informações que auxiliem 
na tomada de decisões. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 
 

Ação 4: demandar o desenvolvimento de aplicação de 
Business Intelligence (BI) com base nas informações do 
sistema Super Clipping. 
Responsável pela ação: Assessoria de Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓           
 

Ação 5: criar ou buscar junto à STI sistema para 
organizar a documentação da Assecom. 
Responsável pela ação: Assessoria de Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 

Adequar a infraestrutura física e tecnológica 
para que propicie condições favoráveis ao bom 
desempenho da Assecom 

 

 

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ÁREA DE 

COMUNICAÇÃO, PARA PROPORCIONAR MELHOR FUNCIONALIDADE E ERGONOMIA ÀS 

PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: área em m² por pessoa 
Descrição do Indicador: mede a quantidade em m² disponibilizada por pessoa, visando atender às normas 
vigentes 
Fórmula: área total da unidade administrativa em m² / quantidade de integrantes lotados e designados na 
área 
Unidade de medida: m² (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Engenharia e da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 7m² / pessoa 
2021 7m² / pessoa 
2022 7m² / pessoa 

Indicador 2: equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de computadores que possuem mais de quatro anos de uso 
Fórmula: (nº de equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso / nº total de equipamentos 
de informática da área de Pessoas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 20% 
2021 10% 
2022 0% 

Indicador 3: mobiliários com mais de 10 anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de mobiliário que possuem mais de dez anos de uso 
Fórmula: (nº de mobiliário da área de Pessoas com mais de dez anos de uso / nº total de mobiliário da 
área de Pessoas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 30% 
2021 20% 
2022 10% 

 

 

 

Ação 1: considerar a metragem mínima por 
pessoa, estabelecida nas normas vigentes, quando 
houver reformas ou alteração de leiaute da 
Assessoria de Comunicação. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: considerar requisitos de ergonomia, bem 
como novas propostas tecnológicas, quando da 
aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e presidente da Comissão Permanente 
de Licitações 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: elaborar mapa de previsão de substituição 
de mobiliários e de microcomputadores 
considerando os prazos de 10 e 4 anos 
respectivamente. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio, chefia da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, conforme metodologia 
da Secretaria de Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓         
 

AÇÕES 
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Ação 4: avaliar a necessidade de aquisição e 
substituição de computadores específicos e 
câmeras fotográficas. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓         
 

Ação 5: Solicitar a disponibilização de espaço 
interno, para armazenamento de materiais. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓         
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 3 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Identificar as necessidades de adequação da 
estrutura organizacional e da força de trabalho, 
para atender as demandas da unidade 

 

 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: não cumprimento da carga horária 
Descrição do Indicador: mede a relação entre a quantidade total de horas laboradas e a quantidade de 
horas contratuais 
Fórmula: [(quantidade total de horas laboradas – quantidade de horas contratuais) / quantidade de horas 
contratuais] X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 0% 
2021 0% 
2022 0% 

Indicador 2: ranking de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Descrição do Indicador: elenca em ordem decrescente os servidores considerando a quantidade de horas 
registradas mensalmente no banco de horas 
Fórmula: quantidade de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Unidade de medida: horas (número absoluto) 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa e por servidor 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Ação 1: realizar diagnóstico acerca da adequação 
da força de trabalho na área de Comunicação. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
 

Ação 2: alocar adequadamente a força de 
trabalho, considerando o mapeamento científico 
do perfil de competências dos servidores da área 
de Comunicação. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: promover a gestão da força de trabalho 
considerando os resultados dos indicadores 
definidos para a iniciativa que visa buscar a 
adequação da força de trabalho da área de 
Comunicação.  

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA O 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Elaborar o planejamento orçamentário da 
Assecom alinhado com seus objetivos 
estratégicos, de forma a garantir a execução da 
estratégia, sempre respeitando os princípios 
constitucionais e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

 

 

ELABORAR ANUALMENTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, 
COM OBSERVÂNCIA DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ENVIANDO SUA PROPOSTA 

DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: aderência da proposta orçamentária ao plano estratégico setorial 
Descrição do Indicador: mede o percentual de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos do 
plano estratégico da área de Comunicação  
Fórmula: (quantidade de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos estratégicos / quantidade 
de itens constantes da proposta orçamentária elaborada) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade orçamentária 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: propostas orçamentárias anuais elaboradas pela área de Comunicação 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 70% 
2021 85% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: consultar as Unidades administrativas e os 
Membros quanto à necessidade de serviços e bens 
de comunicação. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓      
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 2: elaborar proposta orçamentária anual da 
Assecom. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓     
 

Ação 3: submeter a proposta orçamentária anual 
da Assecom para aprovação. 

Responsável pela ação: Assessoria de 
Comunicação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓     
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 PROVIMENTO DE PESSOAS 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS 

PESSOAS NO MPMS 

Promover a integração das pessoas no MPMS, 
em especial as recém-ingressadas, alinhando 
interesses e expectativas pessoais e 
institucionais, proporcionando meios para 
melhorar a relação entre estes e os demais 
integrantes da Instituição 

 

 

PROMOVER A AMBIENTAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS RECÉM INGRESSADAS NO 

MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: ambientação e capacitação de pessoas recém ingressadas 
Descrição do Indicador: mede a proporção de pessoas recém ingressadas que foram ambientadas e 
capacitadas 
Fórmula: (quantidade de pessoas ingressadas que foram ambientadas e capacitadas / quantidade de 
pessoas que ingressaram) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: membros, servidores, estagiários, menores-aprendizes e terceirizados 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 70% 
2021 85% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: indicar os integrantes que comporão a comissão 
multidisciplinar responsável pela elaboração dos cursos 
de ambientação e capacitação das pessoas recém 
ingressadas no MPMS. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

Ação 2: elaborar curso nas modalidades EAD e/ou 
presencial de ambientação e capacitação para os 
membros recém ingressados, em parceria com a ESMP-
MS, contemplando entre outros os seguintes 
conteúdos: Lei Orgânica do MPMS; Regimentos Internos 
e organogramas da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), 
do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho 
Superior do MPMS, da Corregedoria do MPMS e da 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ouvidoria do MPMS; Resolução das atribuições das 
Promotorias de Justiça; conduta ética; planejamento 
estratégico do MPMS; Sistema de Automação do 
Judiciário (SAJMP); Sistema Gestor de Tabela 
Taxonômica; Portal de Serviços do e-Jade e e-Turmalina; 
modelos e procedimentos administrativos e de gestão 
de pessoas. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
designada para este fim 
Ação 3: elaborar curso nas modalidades EAD e/ou 
presencial de ambientação e capacitação para os 
servidores recém ingressados, em parceria com a ESMP-
MS, contemplando entre outros os seguintes 
conteúdos: Lei Orgânica do MPMS; Regimentos Internos 
e organogramas da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), 
do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho 
Superior do MPMS, da Corregedoria do MPMS e da 
Ouvidoria do MPMS; Estatuto e Plano de Cargos e 
Carreiras dos Servidores do MPMS; conduta ética; 
planejamento estratégico do MPMS; Sistema de 
Automação do Judiciário (SAJMP); Sistema Gestor de 
Tabela Taxonômica; Portal de Serviços do e-Jade e e-
Turmalina; modelos e procedimentos administrativos e 
de gestão de pessoas. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
designada para este fim 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
 

Ação 4: elaborar curso nas modalidades EAD e/ou 
presencial de ambientação e capacitação para os 
estagiários e menores-aprendizes recém ingressados, 
em parceria com a ESMP-MS, contemplando entre 
outros os seguintes conteúdos: noções gerais acerca 
dos atos e normas; estrutura organizacional; resolução 
que regulamenta o estágio no MPMS; noções do 
planejamento estratégico do MPMS; noções do Sistema 
de Automação do Judiciário (SAJMP); Portal de Serviços 
do e-Jade e e-Turmalina; conduta ética; modelos e 
procedimentos administrativos e de gestão de pessoas. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
designada para este fim 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
 

Ação 5: elaborar curso nas modalidades EAD e/ou 
presencial de ambientação e capacitação para os 
terceirizados recém ingressados, em parceria com a 
ESMP-MS, contemplando entre outros os seguintes 
conteúdos: estrutura organizacional; noções do 
contrato de terceirização; noções do planejamento 
estratégico do MPMS; conduta ética. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
designada para este fim 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       
 

Ação 6: promover curso de ambientação e capacitação 
das pessoas recém ingressadas no MPMS, em parceria 
com a ESMP-MS. 
Responsável pela ação: de acordo com o cronograma 
da ESMP-MS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 7: atualizar e divulgar cartilhas de boas-vindas aos 
novos integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 PROVIMENTO DE PESSOAS 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 

PESSOAS, VISANDO ATENDER AS 

REAIS NECESSIDADES DO 

MPMS 

Aprimorar o processo de recrutamento e 
seleção de pessoas, elegendo critérios ideais 
de avaliação, fundamentados nas 
características e competências necessárias 
para o bom desempenho das funções 
institucionais 

 

 

APRIMORAR O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAS, ELEGENDO CRITÉRIOS IDEAIS DE 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: conformidade do processo de seleção ao mapeamento de competências do MPMS 
Descrição do Indicador: avalia se o processo de seleção está contemplando as competências comuns, 
gerenciais e específicas mapeadas, por meio da aderência de seu conteúdo programático.  
Fórmula: (número de pontos ou itens no edital aderentes ao mapeamento de competências / número 
total de pontos ou itens) X 100  
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: conforme cronograma de realização de concursos  
Segmentação: por cargo e carreira 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: mapa de competências comuns, gerenciais e específicas e editais dos concursos 
Responsável pela apuração: presidentes das Comissões de Concurso e de Gestão por Competências 

METAS 
2020 80% 
2021 100% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: realizar estudo e propor a inclusão de curso de 
formação de caráter classificatório e eliminatório no 
processo de seleção de membros e servidores. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: incluir nos editais de concurso matérias 
relativas às competências comuns, gerenciais e 
específicas dos respectivos cargos  
Responsável pela ação: presidentes das Comissões de 
Concurso e de Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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PROMOVER A LOTAÇÃO DAS PESSOAS RECÉM INGRESSADAS OBSERVANDO SEUS 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES (CHA’S) E AQUELES EXIGIDOS PARA OS CARGOS 

E FUNÇÕES 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: lotações em conformidade com o mapeamento de competências do MPMS 
Descrição do Indicador: avalia se a lotação das pessoas está em conformidade com as competências 
comuns, gerenciais e específicas mapeadas.  
Fórmula: (número de lotações advindas da utilização do banco de dados / número total de lotações) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: conforme cronograma de realização de concursos  
Segmentação: por cargo e carreira 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Corregedoria 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 50% 
2021 75% 
2022 - 

Indicador 2: resultado da avaliação do estágio probatório das pessoas recém-ingressadas no MPMS. 
Descrição do Indicador: avalia o nível de desempenho das pessoas recém-ingressas, verificando se o 
processo de seleção proporcionou o ingresso de pessoas preparadas para atender às necessidades do 
MPMS. 
Fórmula: média dos resultados do Boletim de Avaliação do Estágio Probatório 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por item do boletim, por cargo e carreira 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Turmalina  
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: buscar a contratação de um sistema que realize 
o levantamento do perfil comportamental das pessoas 
recém ingressadas, de forma a promover o alinhamento 
com os CHA’s dos cargos e funções. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão de 
Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 
✓ ✓ ✓ ✓         

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 2: criar painéis de gestão dos CHA’s exigidos para 
os cargos e funções, bem como dos integrantes do 
MPMS. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão de 
Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓     
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 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

DESENVOLVER A GESTÃO POR 

COMPETÊNCIA NO MPMS 

Instituir e aprimorar a gestão por 
competência, por meio do mapeamento das 
competências comuns, gerenciais e 
específicas, tanto pessoais como 
institucionais, estabelecendo os planos de 
realocação, de capacitação e de 
recrutamento e seleção. 

 

 

MAPEAR AS COMPETÊNCIAS COMUNS, GERENCIAIS E ESPECÍFICAS DO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: competências mapeadas 
Descrição do Indicador: mede o percentual de competências comuns, gerenciais e específicas mapeadas 
Fórmula: (competências mapeadas / total de competências identificadas) X 100  
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por competência 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Comissão de Gestão por Competências 
Responsável pela apuração: presidente da Comissão de Gestão por Competências 

METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: mapear as competências do MPMS. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
de Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: utilizar o sistema e-Turmalina para o 
cadastramento das competências. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS NO ÂMBITO DO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: espaço de aprendizagem 
Descrição do Indicador: mede o espaço de aprendizagem decorrente das diferenças entre as 
competências identificadas e as mapeadas nas respectivas pessoas que responderam ao questionário (N), 
considerando a importância (I) e o domínio (D) dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAS´s) de cada 
competência 
Fórmula: ((∑(I(5-D))/N)/20)x100 
Onde: ∑ = somatória; I = importância; 5 = maior domínio possível; D = domínio identificado; N = número 
de respostas; 20 = maior necessidade de capacitação. 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por competência 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: banco de dados da Comissão de Gestão por Competências 
Responsável pela apuração: presidente da Comissão de Gestão por Competências 

METAS 

2020 

Competências comuns: Integração: 24% Organização: 22% Foco no resultado: 20% 
Comunicação: 20% Atendimento: 16%  
Competências Gerenciais: Gestão de pessoas: 36% Gestão de rotinas: 28% Gestão de 
resultados: 35% Gestão da inovação: 38% 

2021 

Competências comuns: Integração: 19% Organização: 17% Foco no resultado: 15% 
Comunicação: 15% Atendimento: 11%  
Competências Gerenciais: Gestão de pessoas: 31% Gestão de rotinas: 23% Gestão de 
resultados: 30% Gestão da inovação: 33% 

2022 

Competências comuns: Integração: 10% Organização: 10% Foco no resultado: 10% 
Comunicação: 10% Atendimento: 5%  
Competências Gerenciais: Gestão de pessoas: 26% Gestão de rotinas: 18% Gestão de 
resultados: 25% Gestão da inovação: 28% 

 

 

 

Ação 1: aplicar questionário para identificar as 
lacunas de competências específicas dos 
integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
de Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓ ✓ ✓   
 

Ação 2: realizar pesquisa para identificar cursos de 
capacitação existentes, visando definir a trilha de 
aprendizagem para suprir as lacunas de 
competências identificadas. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
de Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 3: formalizar a entrega da proposta de plano 
de capacitação das competências à ESMP-MS. 
Responsável pela ação: presidente da Comissão 
de Gestão por Competências 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓ ✓ ✓ 
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 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER O CONTÍNUO 

DESENVOLVIMENTO DOS 

INTEGRANTES DO MPMS 

Promover o contínuo desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessários ao cumprimento dos objetivos e 
metas institucionais 

 

 

PROMOVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO OBSERVANDO-SE O PLANO DE CAPACITAÇÃO DA 

ESMP-MS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: pessoas capacitadas 
Descrição do Indicador: mede a proporção de pessoas capacitadas em relação ao total de integrantes do 
MPMS 
Fórmula: (número de pessoas capacitadas / número total de integrantes da Instituição) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por cargo, carreira, competências, comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Base de dados da ESMP-MS e da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: Chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 X2 = (X1 + 10%) 
2021 X3 = (X2 + 10%) 
2022 X4 = (X3 + 10%) 

Indicador 2: horas de capacitação por pessoa 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de horas de capacitação por pessoa  
Fórmula: número total de horas de capacitação / número total de pessoas capacitadas 
Unidade de medida: horas 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por cargo, carreira, competências, comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Base de dados da ESMP-MS e da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: Chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 13 
2021 14 
2022 15 

 

 

INICIATIVA 1 
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Ação 1: elaborar e executar o cronograma do 
plano de capacitação. 
Responsável pela ação: Diretoria da ESMP-MS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

IDENTIFICAR E UTILIZAR OS INTEGRANTES DO MPMS QUE POSSUEM QUALIFICAÇÃO E 

POTENCIAL PARA CAPACITAR E INSTRUIR 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: integrantes designados para promover capacitação 
Descrição do Indicador: mede o percentual de integrantes designados para promover 
capacitação/instrução por meio de cursos, palestras e elaboração e distribuição de material, etc., em 
relação às pessoas identificadas para capacitar 
Fórmula: número de integrantes designados para promover capacitação / total de pessoas que possuem 
qualificação e potencial para instruir 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por cargo e carreira 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Base dados da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

Responsável pela apuração: Chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas METAS 
2020 10% 
2021 15% 
2022 20% 

 

 

 

Ação 1: identificar integrantes do MPMS que 
possuem qualificação, potencial e interesse em 
promover capacitação. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: manter atualizado o cadastro do sistema e-
turmalina em relação aos integrantes do MPMS 
que possuem qualificação e potencial para 
promover capacitação. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 3: formalizar a entrega para ESMP-MS da 
relação dos integrantes do MPMS que possuem 
qualificação, potencial e interesse em promover 
capacitação. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 QUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

DESENVOLVER E MANTER A 

QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

Promover ações que induzam à qualidade de 
vida no trabalho nas suas dimensões 
biológica, psicológica, social, organizacional e 
espiritual, com aprimoramento permanente 
das condições, processos e instrumentos de 
trabalho 

 

 

IMPLEMENTAR AÇÕES E PROJETOS QUE PROMOVAM A QVT 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: ações e projetos de QVT executados  
Descrição do Indicador: mede o número de ações e projetos executados para a promoção da QVT 
Fórmula: número de ações e projetos executados para a promoção da QVT  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: Chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 25 
2021 30 
2022 35 

Indicador 2: absenteísmo 
Descrição do Indicador: mede o número de dias de afastamentos do trabalho decorrentes de licenças 
médicas 
Fórmula: (número de dias de afastamentos do trabalho decorrentes de licenças médicas / número total de 
integrantes da Instituição) 
Unidade de medida: Número absoluto (dias por pessoa) 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: Por comarca, cargo, carreira e CID 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do e-Turmalina 
Responsável pela apuração: Chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

INICIATIVA 1 
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Ação 1: incluir no curso de formação dos novos 
integrantes orientações referentes à QVT. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

            
 

Ação 2: realizar campanhas de exames de saúde 
periódicos com foco nos integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓      ✓   
 

Ação 3: instituir e manter programa de prevenção, 
orientação e comunicação sobre saúde e 
segurança no trabalho. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: atualizar estudo ergonômico visando a 
adequação dos postos de trabalho, bem como a 
capacitação quanto à utilização. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓ ✓   
 

Ação 5: instituir e manter a prática da ginástica 
laboral. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 6: elaborar projeto para criar um espaço 
destinado ao centro de convivência dos 
integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓        
 

Ação 7: promover treinamento de primeiros 
socorros. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

    ✓      ✓  
 

Ação 8: promover a criação da comissão interna de 
prevenção de acidentes. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

      ✓ ✓ ✓    
 

 

 

IMPLEMENTAR PESQUISA ANUAL NO ÂMBITO DO MPMS PARA AFERIR A PERCEPÇÃO DAS 

PESSOAS EM RELAÇÃO A SUA QUALIDADE DE VIDA 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: resultado da pesquisa de Qualidade de Vida  
Descrição do Indicador: mede a percepção das pessoas em relação a sua qualidade de vida 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 
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Fórmula: (somatório das notas atribuídas) / (número total de respostas) 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por dimensão e temas 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da pesquisa 
Responsável pela apuração: Chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: elaborar questionários da pesquisa de 
qualidade de vida, com base na metodologia 
conhecida como “Roda da Vida” ou metodologia 
semelhante. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: aplicar a pesquisa, compilar os resultados 
e fechar o diagnóstico. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓ ✓ ✓  
 

Ação 3: encaminhar o diagnóstico à Administração 
Superior e à Diretoria da ESMP-MS. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

           ✓ 
 

 

 

PROMOVER ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AOS INTEGRANTES DO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: pessoas atendidas 
Descrição do Indicador: indica o número de pessoas que receberam atendimento psicológico e social no 
âmbito do MPMS 
Fórmula: número de pessoas atendidas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por tipo de atendimento, por cargo, carreira e comarca 
Disponibilidade: sim 

AÇÕES 

INICIATIVA 3 
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Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: Chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: apresentar projeto de estruturação de 
Assessoria Psicossocial na Secretaria de Gestão de 
Pessoas. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓ ✓         
 

Ação 2: abrir canais de acesso para os integrantes 
do MPMS à Assessoria Psicossocial. 
 Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓ ✓ ✓   
 

Ação 3: Criar painéis de controle de afastamentos. 
Responsável pela ação: chefia da Divisão de 
Monitoramento de Metas e Indicadores 
Estratégicos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
 

 

 

PROMOVER A GESTÃO E O CONTROLE DO HOME OFFICE NO ÂMBITO DO MPMS. 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: resultado home office 
Descrição do Indicador: mede o percentual de integrantes trabalhando em regime de home office que 
alcançaram a meta de produtividade  
Fórmula: (Número de integrantes que cumpriram a meta de produtividade estipulada para o home office / 
Número de integrantes trabalhando em regime de home office) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por cargo e comarca 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas e dos sistemas informatizados do 
MPMS 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

AÇÕES 

INICIATIVA 4 
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METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: acompanhar o cumprimento do programa 
de trabalho, disponibilidade e produtividade dos 
integrantes que trabalham no regime de home 
office. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

AÇÕES 
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 QUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APERFEIÇOAR AS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS NO MPMS 

Promover ações de inclusão, de cooperação e 
de solidariedade nas relações de trabalho, 
com respeito à individualidade dos integrantes 
da Instituição em todas as suas dimensões, de 
forma a propiciar melhor clima organizacional 
e evitar o assédio no ambiente de trabalho. 

 

 

IMPLEMENTAR PESQUISA ANUAL NO ÂMBITO DO MPMS PARA AFERIR A PERCEPÇÃO DAS 

PESSOAS EM RELAÇÃO AO CLIMA ORGANIZACIONAL. 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: resultado da pesquisa de clima organizacional 
Descrição do Indicador: mede a percepção dos integrantes quanto a fatores que influenciam na satisfação 
e na motivação 
Fórmula: [(somatório das notas atribuídas) / (somatório das notas máximas possível)] x 100 e/ou 
[(total de itens avaliados como "bom" e "ótimo”) / (total de itens respondidos)] x 100  
Definição da fórmula está vinculada ao tipo de questionário que será aplicado 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por cargo, carreira, comarca e unidades administrativas 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da pesquisa 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 90% 
2021 100% 
2022 - 

 

 

 

Ação 1: elaborar questionários da pesquisa de 
Clima Organizacional. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: aplicar a pesquisa, compilar os resultados 
e fechar o diagnóstico. 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓ ✓ ✓  
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 3: encaminhar o diagnóstico à Administração 
Superior e à Diretoria da ESMP-MS 
Responsável pela ação: Chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

           ✓ 
 

 

 

ELABORAR AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE ESTIMULEM A INCLUSÃO, A COOPERAÇÃO E A 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DO MPMS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS E 

CONVÊNIOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: quantidade de ações de conscientização promovidas 
Descrição do Indicador: mede o número de ações de conscientização executadas  
Fórmula: número de ações de conscientização executadas (palestras, workshop, dinâmicas em grupo, 
manuais, materiais de divulgação, etc.) 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 X2 = (X1 + 40%) 
2021 X3 = (X2 + 40%) 
2022 - 

 

 

 

Ação 1: realizar ações voltadas à inclusão, à 
cooperação e à solidariedade. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: criar campanhas de fomento de diálogo 
pacífico para solução de conflitos, humanizando as 
relações de trabalho e de clima organizacional. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓        
 

Ação 3: realizar ações de mediações nos casos de 
conflitos. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 



 

Plano Estratégico de Pessoas P á g i n a  | 222  
 

Ação 4: promover palestras e workshops 
juntamente com a ESMP-MS sobre gestão de 
conflitos. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓     ✓    
 

 

 

 



 

Plano Estratégico de Pessoas P á g i n a  | 223  
 

 GESTÃO DA CARREIRA, DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

VALORIZAR OS INTEGRANTES 

DO MPMS POR SEU 

DESEMPENHO, SUA DEDICAÇÃO 

E SUA PROATIVIDADE 

Promover o reconhecimento e a valorização 
dos integrantes do MPMS pelo efetivo 
desempenho de suas funções, dedicação ou 
adoção de iniciativas inovadoras, que 
contribuam para os objetivos institucionais 

 

 

PROMOVER E DIVULGAR AÇÕES DE RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS INTEGRANTES 

DO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: elogios e reconhecimentos 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de registros de elogios e reconhecimentos averbados no 
assentamento funcional 
Fórmula: quantidade de registro de elogios e reconhecimentos nos assentamentos funcionais 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por cargo e carreira 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do E-turmalina 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Gestão de Pessoas e Secretaria de Gestão de 
Pessoas 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: apresentar proposta de reconhecimento 
aos integrantes que se destacaram com boas 
práticas. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓     
 

Ação 2: divulgar os integrantes que se destacaram, 
em determinados períodos, no exercício de suas 
atribuições. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓      ✓ 
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 3: realizar o Dia do Servidor Público. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓   
 

Ação 4: promover ação de preparação para a 
aposentadoria. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓      ✓ 
 

Ação 5: fomentar a realização de curso de 
educação financeira. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓   
 

 

 

CRIAR CANAL PARA A APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES DE INICIATIVAS PARA MELHORIA DA 

GESTÃO DO MPMS (BANCO DE IDEIAS) 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: iniciativas sugeridas 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de iniciativas para melhoria da gestão sugeridas pelos 
integrantes. 
Fórmula: quantidade de sugestões de iniciativas para melhoria da gestão do MPMS recebidas 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por área (Tecnologia da Informação, Processos, Pessoas, etc.) 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 50% a.a. 
2021 50% a.a. 
2022 50% a.a. 

 

 

 

Ação 1: criar no portal de serviços um canal de 
apresentação de sugestões para a melhoria da 
área de Pessoas. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

    ✓        
 

 

 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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INSTITUIR PRÊMIOS A MEMBROS E SERVIDORES QUE SE DESTACAREM PELA DEDICAÇÃO E 

PELO COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: integrantes do MPMS premiados 
Descrição do Indicador: indica a quantidade de integrantes do MPMS que foram contemplados com 
premiações 
Fórmula: quantidade de integrantes contemplados com premiações devido a sua dedicação e 
comprometimento 
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: base de dados da Instituição 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: apresentar proposta de premiação aos 
integrantes que se destacaram com boas práticas. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓     
 

 

 

INICIATIVA 3 

AÇÕES 
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 GESTÃO DA CARREIRA, DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR OS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DOS INTEGRANTES 

DO MPMS 

Instituir mecanismos de avaliação com 
critérios objetivos, que retratem o efetivo 
desempenho dos integrantes do MPMS e 
induzam estes ao enfrentamento de desafios e 
cumprimento de metas 

 

 

REVER E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, DEFININDO PARÂMETROS 

OBJETIVOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022 ✓ 

Indicador Único: critérios objetivos na avaliação de desempenho 
Descrição do Indicador: mede o percentual de critérios objetivos na avaliação de desempenho dos 
servidores do MPMS 
Fórmula: (quantidade de critérios objetivos de avaliação de desempenho / quantidade total de critérios de 
avaliação de desempenho) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: não há 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do E-turmalina 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 50% 
2021 60% 
2022 70% 

 

 

 

Ação 1: revisar a legislação de avaliação de 
desempenho juntamente com a comissão 
responsável pela criação do estatuto e do Plano de 
Cargos e Carreiras dos servidores. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      
 

Ação 2: criar parâmetros de controle para 
mensuração da produtividade dos servidores. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓         
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

Ação 3: criar painéis de Business Intelligence (BI) 
para a gestão de desempenho. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

ESTABELECER E MONITORAR METAS DE DESEMPENHO PARA OS INTEGRANTES DA 

INSTITUIÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: cumprimento de metas 
Descrição do Indicador: mede o percentual médio de cumprimento das metas estabelecidas para os 
integrantes do MPMS nas avaliações de desempenho 
Fórmula: média do percentual de cumprimento das metas individuais  
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por cargo e unidade administrativa 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: base de dados dos sistemas da Instituição 

Responsável pela apuração: chefias das respectivas unidades administrativas 

METAS 
2020 75% 
2021 85% 
2022 95% 

 

 

 

Ação 1: revisar o mapeamento e definir 
indicadores para os processos de trabalhos do 
MPMS 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: automatizar os processos e realizar 
diagnósticos de desempenho, visando a definição 
de metas 
Responsável pela ação: Chefias das unidades 
administrativas com apoio da chefia do 
Departamento de Planejamento e Gestão por 
Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 3: definir metas para os indicadores 
estabelecidos 
Responsável pela ação: chefias das unidades 
administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: promover a gestão das metas  
Responsável pela ação: chefias das unidades 
administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 CONDUTA ÉTICA 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

MANTER POLÍTICA ÉTICA E 

COMPORTAMENTO 

SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 

Instituir uma política ética no âmbito do MPMS, 
estabelecendo comportamentos e atitudes 
direcionados para a preservação da honra e da 
tradição de seus integrantes, por meio da 
dignidade, do decoro, do zelo, da eficácia e da 
consciência dos princípios morais, seja no exercício 
do cargo ou função, ou fora dele.   

 

 

ESTIMULAR A CONDUTA ÉTICA E COMPORTAMENTO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: apurações disciplinares 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de apurações disciplinares instauradas por violação à conduta 
ética 
Fórmula: quantidade de apurações disciplinares instauradas por violação à conduta ética  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por tipo de conduta 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: base de dados da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão Administrativa e Corregedoria-
Geral do MPMS 
Responsável pela apuração: em chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas / chefia da Procuradoria-Geral 
Adjunta de Justiça Administrativa / Presidente da Comissão de Conduta Ética 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

Indicador 2: apurações disciplinares com aplicação de penalidade 
Descrição do Indicador: mede o percentual de apurações disciplinares resultantes em aplicação de 
penalidade  
Fórmula: (número de apurações disciplinares com aplicação de penalidade / número total de apurações 
disciplinares instauradas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por tipo de conduta, por cargo e carreira  
Disponibilidade: não 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Fonte de dados: base de dados da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão Administrativa e Corregedoria-
Geral do MPMS 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas / chefia da Procuradoria-Geral 
Adjunta de Justiça Administrativa / Presidente da Comissão de Conduta Ética 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: propor a formação de comissão para 
elaborar projeto normativo, visando estabelecer o 
Código de Ética do MPMS. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓         
 

Ação 2: elaborar projeto normativo para 
estabelecer o Código de Ética do MPMS. 

Responsável pela ação: Comissão para elaboração 
do Código de Ética 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: fomentar políticas de boas práticas de 
conduta ética. 

 Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas / chefia da Procuradoria-Geral 
Adjunta de Justiça Administrativa / chefia da 
Corregedoria-Geral do MPMS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

AÇÕES 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR OS PROCESSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

Implementar a cultura interna de comunicar e 
orientar os integrantes do MPMS acerca dos 
assuntos relacionados à área de Pessoas 

 

 

COMUNICAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA ÁREA DE ATIVIDADE 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: divulgação sobre assuntos relacionados à área de Pessoas 
Descrição do Indicador: mensura a quantidade de acessos ao site da área de Pessoas no sharepoint 
Fórmula: número de acessos ao site da área de Pessoas no sharepoint  
Unidade de medida: número absoluto 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: estatística do sharepoint 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

 

Ação 1: solicitar a criação de ambiente virtual 
(sharepoint) para fins de divulgação de notícias, 
normas, eventos, projetos, entre outros, 
relacionadas à área de Pessoas a todos os 
integrantes do MPMS.  
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

Ação 2: desenvolver ambiente virtual (sharepoint) 
para fins de divulgação de notícias, normas, 
eventos, projetos, entre outros, relacionadas à 
área de Pessoas a todos os integrantes do MPMS. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓            
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: manter o ambiente virtual atualizado, por 
meio da inserção de notícias, inclusão de normas e 
suas respectivas atualizações, divulgação de 
eventos, reuniões, projetos da área e links 
importantes, entre outros. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: realizar reunião mensal de alinhamento e 
apresentação de resultados. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

APRIMORAR O ATENDIMENTO 

INTERNO 

Monitorar a eficiência e a eficácia do 
atendimento interno, por meio da definição de 
indicadores para os processos mapeados, 
melhorados e automatizados 

 

 

DEFINIR INDICADORES PARA OS PROCESSOS MAPEADOS, MELHORADOS E AUTOMATIZADOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores estabelecidos 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos mapeados, melhorados e automatizados com 
indicadores estabelecidos 
Fórmula: (Total de processos mapeados, melhorados e automatizados com indicadores definidos/total de 
processos mapeados, melhorados e automatizados) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

METAS 
2020 90% 
2021 95% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: estabelecer, com orientação e apoio da 
Seplange, os indicadores dos processos mapeados, 
melhorados e automatizados. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: solicitar a criação de painel de Business 
Intelligence (BI) para monitorar os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e 
automatizados.  
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

        ✓    
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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Ação 3: desenvolver painel de Business Intelligence 
(BI) para monitorar os indicadores dos processos 
mapeados, melhorados e automatizados.  
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

         ✓ ✓  
 

Ação 4: gerenciar os indicadores definidos para os 
processos mapeados, melhorados e 
automatizados.  
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

           ✓ 
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 PESSOAS 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO 

INTERNA 

Promover a capacitação dos integrantes da 
área de Pessoas, para o cumprimento dos 
objetivos estratégicos relacionados 

 

 

PROMOVER A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL, VISANDO APRIMORAR A ATUAÇÃO DA 

ÁREA DE PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: horas de capacitação por servidor da área de Pessoas  
Descrição do Indicador: mede a relação entre o total de horas de capacitação efetivamente realizadas e a 
quantidade de servidores da área que foram capacitados  
Fórmula: total de horas de capacitação / número de servidores capacitados 
Unidade de medida: horas de capacitação por servidor (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 8h por servidor 
2021 16h por servidor 
2022 24h por servidor 

Indicador 2: servidores da área de Pessoas que receberam capacitação 
Descrição do Indicador: mede o percentual de servidores da área de Pessoas que receberam capacitação. 
Fórmula: (quantidade de servidores da área que receberam capacitação / quantidade total de servidores 
da área) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados da ESMP-MS e do e-Turmalina – módulo de competências 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos  
 
 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: prover aos servidores da área de Pessoas 
cursos de liderança, gestão, controle, motivação, 
jurisprudência do TCU, negociação, redação e 
escrita, entre outras, aderentes as atribuições do 
cargo, com o objetivo de otimizar a capacitação à 
aptidão e à necessidade de melhoria específica de 
cada servidor. 

Conforme cronograma da Escola Superior do 
Ministério Público – ESMP-MS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: prover capacitação em Gestão por 
Competências e Resultados às chefias da área de 
Pessoas e servidores que atuam no âmbito das 
atividades estratégicas e táticas. 

Conforme cronograma da Escola Superior do 
Ministério Público – ESMP-MS 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: solicitar capacitações em competências 
gerencias ou especificas em circunstâncias atípicas, 
desde que aderentes às atribuições do cargo e que 
atendam aos interesses da Pessoas. 

Responsável pela ação: chefia das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 



 

Plano Estratégico de Pessoas P á g i n a  | 237  
 

 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A INTEGRAÇÃO DOS 

SISTEMAS E MELHORAR A 

CONFIABILIDADE DOS BANCOS 

DE DADOS 

Melhorar o desempenho, reduzindo o 
retrabalho por meio da integração dos 
sistemas, e promover a análise e tratamento 
de dados para gerar informações que 
auxiliem na tomada de decisões na área de 
Pessoas 

 

 

PROMOVER A ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS BANCOS DE DADOS, VISANDO GERAR 

INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM NA TOMADA DE DECISÕES NA ÁREA DE PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: bases de dados da área de Pessoas analisadas, tratadas e disponibilizadas para fins de 
geração de informações que auxiliem na tomada de decisões 
Descrição do Indicador: mede o percentual das bases de dados da área de Pessoas analisadas, tratadas e 
disponibilizadas para fins de geração de informações que auxiliem na tomada de decisões (self service BI). 
Fórmula: (somatório das bases de dados da área de Pessoas analisadas, tratadas e disponibilizadas / 
somatório das bases de dados da área de Pessoas passíveis de análise e tratamento) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do sistema e-Jade 
Responsável pela apuração: chefia da Secretaria de Gestão de Pessoas 

METAS 
2020 75% 
2021 100% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: identificar as bases de dados da área de 
Pessoas passíveis de análise e tratamento. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓     ✓      
 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 
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Ação 2: promover a análise, tratamento e 
disponibilização, em self service BI, das bases de 
dados da área de Pessoas passíveis de análise e 
tratamento.  
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
 

Ação 3: desenvolver aplicações de Business 
Intelligence (BI) para fins de geração de 
informações que auxiliem na tomada de decisões. 

Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 
 

 

 

PROMOVER O APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO DA ÁREA DE PESSOAS COM SEUS CLIENTES 

E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR MEIO DE SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: processos atendidos pelo processo eletrônico 
Descrição do Indicador: mede a proporção dos processos já atendidos pelo processo eletrônico em relação 
àqueles que são passíveis de integração 
Fórmula: (quantidade de processos atendidos pelo processo eletrônico / quantidade total de processos 
passíveis de integração por meio do processo eletrônico) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: sem segmentação 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: mapa dos processos passíveis de integração pelo processo eletrônico e base de dados do 
sistema de processo eletrônico 
Responsável pela apuração: chefias da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Departamento de Sistemas de 
Informação e da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 30% 
2021 60% 
2022 80% 

 

 

 

Ação 1: definir o catálogo de serviços da área de 
Pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓          
 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Ação 2: definir o mapa dos processos passíveis de 
integração pelo processo eletrônico.  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos e chefias 
das respectivas unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

 ✓ ✓          
 

Ação 3: demandar a automatização dos processos 
passíveis de integração pelo processo eletrônico 

Responsável pela ação: Supervisor de 
Planejamento e Gestão Estratégica 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

  ✓          
 

Ação 4: monitorar a implantação do sistema de 
processo eletrônico.  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 

Adequar a infraestrutura física e tecnológica 
para que propicie condições favoráveis ao 
bom desempenho da área de Pessoas 

 

 

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ÁREA DE 

PESSOAS, PARA PROPORCIONAR MELHOR FUNCIONALIDADE E ERGONOMIA ÀS PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: área em m² por pessoa 
Descrição do Indicador: mede a quantidade em m² disponibilizada por pessoa, visando atender às normas 
vigentes 
Fórmula: área total da unidade administrativa em m² / quantidade de integrantes lotados e designados na 
área 
Unidade de medida: m² (número absoluto) 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do Departamento de Engenharia e da Secretaria de Gestão de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 7m² / pessoa 
2021 7m² / pessoa 
2022 7m² / pessoa 

Indicador 2: equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de computadores que possuem mais de quatro anos de uso 
Fórmula: (nº de equipamentos de informática com mais de quatro anos de uso / nº total de equipamentos 
de informática da área de Pessoas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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METAS 
2020 20% 
2021 10% 
2022 0% 

Indicador 3: mobiliários com mais de 10 anos de uso 
Descrição do Indicador: mede a proporção de mobiliário que possuem mais de dez anos de uso 
Fórmula: (nº de mobiliário da área de Pessoas com mais de dez anos de uso / nº total de mobiliário da 
área de Pessoas) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade administrativa e por tempo de uso (em anos) 
Disponibilidade: sim  
Fonte de dados: base de dados do e-Jade 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 30% 
2021 20% 
2022 10% 

 

 

 

Ação 1: considerar a metragem mínima por 
pessoa, estabelecida nas normas vigentes, quando 
houver reformas ou alteração de leiaute da 
Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Engenharia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: considerar requisitos de ergonomia, bem 
como novas propostas tecnológicas, quando da 
aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Setor de Análise 
e Compras e presidente da Comissão Permanente 
de Licitações 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: elaborar mapa de previsão de substituição 
de mobiliários e de microcomputadores 
considerando os prazos de 10 e 4 anos 
respectivamente  

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Material e Patrimônio, chefia da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, conforme metodologia 
da Secretaria de Planejamento e Gestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓         
 

 

AÇÕES 
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 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 OBJETIVO 3 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Identificar as necessidades de adequação da 
estrutura organizacional e da força de 
trabalho, para atender as demandas da 
unidade. 

 

 

BUSCAR A ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA ÁREA DE PESSOAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador 1: não cumprimento da carga horária 
Descrição do Indicador: mede a relação entre a quantidade total de horas laboradas e a quantidade de 
horas contratuais 
Fórmula: [(quantidade total de horas laboradas – quantidade de horas contratuais) / quantidade de horas 
contratuais] X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico  
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 0% 
2021 0% 
2022 0% 

Indicador 2: ranking de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Descrição do Indicador: elenca em ordem decrescente os servidores considerando a quantidade de horas 
registradas mensalmente no banco de horas 
Fórmula: quantidade de horas registradas mensalmente no banco de horas 
Unidade de medida: horas (número absoluto) 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por unidade administrativa e por servidor 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico 
Responsável pela apuração: chefe da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 Métrica 
2021 Métrica 
2022 Métrica 

 

 

INICIATIVA ÚNICA 
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Ação 1: realizar diagnóstico acerca da adequação 
da força de trabalho na área de Pessoas. 

Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Planejamento e Gestão por Processos 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
 

Ação 2: alocar adequadamente a força de 
trabalho, considerando o mapeamento científico 
do perfil de competências dos servidores da área 
de Pessoas. 

Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: promover a gestão da força de trabalho 
considerando os resultados dos indicadores 
definidos para a iniciativa que visa buscar a 
adequação da força de trabalho da área de 
Pessoas.  

Responsável pela ação: chefias das respectivas 
unidades administrativas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 
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 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

BUSCAR PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA O 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Elaborar o planejamento orçamentário da 
área de Pessoas alinhado com seus objetivos 
estratégicos, de forma a viabilizar a execução 
da estratégia, sempre respeitando os 
princípios constitucionais e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

 

ELABORAR ANUALMENTE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ÁREA DE PESSOAS, COM 

OBSERVÂNCIA DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ENVIANDO SUA PROPOSTA 

DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

Indicador único: aderência da proposta orçamentária ao plano estratégico setorial 
Descrição do Indicador: mede o percentual de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos do 
plano estratégico da área de Pessoas  
Fórmula: (quantidade de itens da proposta orçamentária alinhados aos objetivos estratégicos / quantidade 
de itens constantes da proposta orçamentária elaborada) X 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: por unidade orçamentária 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: propostas orçamentárias anuais elaboradas pela área de Pessoas 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 

METAS 
2020 70% 
2021 85% 
2022 100% 

 

 

 

Ação 1: elaborar proposta orçamentária anual da 
área de Pessoas. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

     ✓ ✓ ✓     
 

Ação 2: submeter a proposta orçamentária anual 
da área de Pessoas para aprovação. 
Responsável pela ação: chefia da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

       ✓     
 

 

INICIATIVA ÚNICA 

AÇÕES 
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 CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÃO 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ALINHAR A TI COM A 

ESTRATÉGIA DA INSTITUIÇÃO 

  
Desenvolver uma abordagem holística, aplicar 
um modelo integrado de governança, 
inovando e entregando valor, para que as 
estratégias da instituição sejam viabilizadas 

 
 

Indicador único: percentual de projetos e ações do PDTI que impactam as perspectivas institucionais 
Descrição do Indicador: avaliar se as ações e projetos do PDTI estão alinhadas com PETI. 
Fórmula: (Quantidade de projetos e ações do PDTI que impactam as perspectivas institucionais / 
Quantidade de projetos de ações do PDTI) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: concluídos, em andamento, não iniciados, cancelados, desconhecidos, entre outros. 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Projetos e Serviços da TI 

METAS 
2020 70% 
2021 75% 
2022 - 

 

 

 

IMPLEMENTAR A GOVERNANÇA DE TI EM CONSONÂNCIA COM O PLANEJAMENTO DA 

INSTITUIÇÃO. (PDTI, PETI, PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E ESTRUTURAS) 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

Ação 1: implantar a governança de TI em 
conformidade com a Política Nacional de Tecnologia 
da Informação (PNTI). 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: revisar a Política da Segurança da Informação 
e seus anexos. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

AÇÕES 

INICIATIVA ÚNICA 
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Ação 3: monitorar dos indicadores do PETI. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: apoiar o MPMS na adequação à LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados). 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 5: participar do Comitê de Políticas de 
Tecnologia da Informação / CNMP 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÃO 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ENTREGAR BENEFÍCIOS A 

PARTIR DOS INVESTIMENTOS EM 

TI E DO PORTFÓLIO DE 

SERVIÇOS 

Desenvolver e aprimorar assertividade entre o 
planejamento e a execução das iniciativas, 
ações, projetos e serviços de TI planejadas em 
portfolios, permitindo a medição e a avaliação 
dos investimentos alocados e seus benefícios 
entregues 

 

Indicador 1: percentual de orçamento executado em relação ao total do orçamento do exercício 
Descrição do Indicador: mede o percentual da efetividade de aplicação da previsão orçamentária 
Fórmula: razão entre a previsão orçamentária e a execução orçamentária 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: neutra 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 60% 
2021 70% 
2022 - 

Indicador 2: percentual de processos, objetivos ou serviços críticos cobertos por avaliação de risco, de 
acordo com o roadmap validado pelo CETI 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos, objetivos ou serviços críticos com avaliação de 
risco realizado 
Fórmula: Quantidade de processos, objetivos ou serviços críticos com avaliação de risco realizado / total 
de processos, objetivos ou serviços críticos, de acordo com o roadmap validado pelo CETI 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: Não medido 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  

 

 

 

GARANTIR O INVESTIMENTO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRIORITÁRIAS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

 

INICIATIVA 1 
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2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

Ação 1: realizar pesquisas de mercado para 
atendimento das demandas de futuras aquisições 
ou contratações de serviços. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Infraestrutura e Tecnologia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

VIABILIZAR SOLUÇÕES DE TI PARA A ÁREA-FIM 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

Ação 1: desenvolver novo SGTU integrado com o 
SAJMP. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: realizar manutenções corretivas e 
evolutivas em sistemas da área-fim. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

VIABILIZAR SOLUÇÕES DE TI PARA A ÁREA-MEIO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

Ação 1: adaptar SPO para contemplar resolução de 
ponto dos estagiários. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 

INICIATIVA 3 

AÇÕES 
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Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

Ação 2: desenvolver sistema para o cerimonial do 
MP. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: atualizar Mapa Social com Vacinômetro. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 4: Desenvolver integração entre os sistemas 
internos com a base de gestão de pessoas 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

SUPORTAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

Ação 1: desenvolver Painel para Gestão da 
Governança de TI. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: desenvolver aplicação móvel para 
notificações do MPMS (servidores e membros). 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 3: realizar estudo para implantar o self-
service BI (Governança da Informação). 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

INICIATIVA 4 

AÇÕES 
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 ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ENTREGAR SERVIÇOS DE TI 
ALINHADOS AOS REQUISITOS DA 

INSTITUIÇÃO 

Garantir que as iniciativas, projetos e ações de 
TI estejam alinhadas à estratégia e Objetivos 
Institucionais 

 

Indicador 1: percentual de usuários satisfeitos com a qualidade de entrega dos serviços de TI 
Descrição do Indicador: mede o percentual de usuários satisfeitos com a qualidade de entrega dos serviços 
de TI 
Fórmula: (quantidade de usuários de TI satisfeitos com a qualidade de entrega dos serviços de TI/ total de 
usuários atendidos pela TI) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: Membro, Servidor e Estagiário 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: @serviços 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 - 

Indicador 2: percentual de disponibilidade de serviços críticos de TI 
Descrição do Indicador: mede o percentual de horas de disponibilidade de serviços críticos de TI (SAJMP 
e circuitos de dados principais). 
Fórmula: [1 - (número de horas de indisponibilidade de serviços críticos de TI não programadas / número 
total horas transcorridas no período)] x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: mensal 
Segmentação: por serviço crítico de TI 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Zabbix 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia 

METAS 
2020 95% 
2021 95% 
2022  

Indicador 3: percentual de cumprimento da SLA dos serviços de TI 
Descrição do Indicador: mede o percentual dos serviços de TI que são realizados dentro da SLA 
determinada 
Fórmula: (Total de Serviços de TI com SLA´s cumpridas / total de serviços de TI) x 100 
Unidade de medida: Percentual 
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Polaridade: Positiva 
Periodicidade: Mensal 
Segmentação: Departamental 
Disponibilidade: Sim 
Fonte de dados: @Serviços 
Responsável pela apuração: Chefia da Divisão de Projetos e Serviços da TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  
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 ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

GARANTIR O USO ADEQUADO 

DAS APLICAÇÕES, INFORMAÇÕES 

E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

Fomentar e executar em parceria com a 
escola do MP a divulgação e capacitação dos 
usuários quanto ao uso adequado das 
ferramentas de TI 

 

Indicador 1: nível de satisfação dos usuários do MPMS com o treinamento e os manuais do usuário 
Descrição do Indicador: mede o percentual de usuários satisfeitos com os treinamentos de TI e seus 
respectivos manuais, a partir de pesquisa de satisfação após cada treinamento  
Fórmula: (quantidade de usuários de TI treinados e satisfeitos / total de usuários de TI capacitados) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: Membro, Servidor e Estagiário 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 80% 
2021 90% 
2022 - 

Indicador 2: percentual de membros/servidores capacitados para uso de soluções de TI 
Descrição do Indicador: mede o percentual de membros e servidores capacitados para uso de soluções de 
TI 
Fórmula: (quantidade de membros e servidores capacitados / total de membros e servidores) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: Membro, Servidor e Estagiário 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 20% 
2021 30% 
2022  

 

 

 

FOMENTAR JUNTO À ASSECOM A DIVULGAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS OU SERVIÇOS DE 

TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 
2020  
2021  
2022  

 

 

INICIATIVA 1 



 

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação P á g i n a  | 255  
  

 

 

Ação 1: promover campanha de divulgação do uso 
das ferramentas corporativas. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Governança de TI. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

FOMENTAR JUNTO À ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: capacitar em desenvolvimento de site no 
Sharepoint, Planner para gestão de tarefas e 
utilização da nuvem de dados. 
Responsável pela ação: Departamento de 
Governança de TI. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: realizar treinamento de usuários para uso 
do PJe na Justiça Eleitoral  
Responsável pela ação: Departamento de 
Governança de TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

GERENCIAR O BANCO DE CONHECIMENTO DE TI 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: desenvolver no SIMP o autoatendimento 
de serviços ao usuário de TI. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 

INICIATIVA 3 

AÇÕES 

AÇÕES 
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 PROCESSOS INTERNOS 
 OBJETIVO 1 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

ENTREGAR OS PROGRAMAS E 

PROJETOS GARANTINDO OS 

BENEFÍCIOS, NO PRAZO, DENTRO 

DO ORÇAMENTO E ATENDENDO 

AOS PADRÕES DE QUALIDADE 

Realizar benefícios, otimizando risco e 
recursos de acordo com as necessidades das 
partes interessadas, e em total acordo com os 
objetivos estratégicos da instituição 

 

Indicador 1: percentual de projetos de TI dentro do prazo planejado. 
Descrição do Indicador: mede a assertividade entre o planejamento e a execução dos projetos de TI 
quanto aos aspectos de prazo. 
Fórmula: [1 - (somatório de projetos atrasados / total de projetos)] x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: anual 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Project 
Responsável pela apuração: chefia da Divisão de Projetos e Serviços de TI 

METAS 
2020 70% 
2021  
2022  

Indicador 2: Percentual de usuários satisfeitos com a qualidade de entrega dos Programas e Projetos de 
TI. 
Descrição do Indicador: mede o percentual de usuários de TI que receberam novos serviços e que ficaram 
satisfeitos com a qualidade do produto 
Fórmula: (quantidade de patrocinadores de projetos de TI satisfeitos com a qualidade de entrega dos 
Programas e Projetos de TI/ total de patrocinadores de projetos de TI atendidos por Programas e Projetos 
de TI) x 100 
Unidade de medida: Percentual 
Polaridade: Positiva 
Periodicidade: Semestral 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Pesquisa com os patrocinadores dos projetos 
Responsável pela apuração: Chefia da Divisão de Projetos e Serviços de TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  
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 PROCESSOS INTERNOS 
 OBJETIVO 2 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

GARANTIR A SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO, INFRAESTRUTURA 

E APLICAÇÕES 

Manter atualizada a infraestrutura de TI com 
recursos físicos e virtuais que suportem o 
fluxo, armazenamento, processamento e 
análise de dados dentro de atributos básicos 
da segurança da informação tais como 
confidencialidade, integridade e 
disponibilidade 

 

Indicador 1: percentual de conformidade com as normas nas avaliações de segurança da informação 
Descrição do Indicador: mede o percentual de conformidade com as normas nas avaliações de segurança 
da informação. Para esta mensuração, será elaborada pelo CETI uma planilha de conformidade baseada 
na ISO 27002 
Fórmula: (somatório de itens em conformidade com planilha baseado na ISO 27002/ total de itens da 
planilha baseado na ISO 27002) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação:  
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: Não medido. 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 60% 
2021 80% 
2022 - 

Indicador 2: percentual de cumprimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS) para conceder, alterar e 
remover privilégios de acesso em comparação com os níveis de serviço definidos. 
Descrição do Indicador: mede o percentual de cumprimento do ANS para conceder, alterar e remover 
privilégios de acesso em comparação com os níveis de serviço definidos, excetuados os submetidos a 
apreciação do CETI. 
Fórmula: (somatório de chamados cumpridos dentro do ANS para conceder, alterar e remover privilégios 
de acesso / total de chamados para conceder, alterar e remover privilégios de acesso) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: Departamental 
Disponibilidade: Sim 
Fonte de dados: @Serviços 
Responsável pela apuração: Chefia da Divisão de Projetos e serviços de TI 

METAS 
2020 80% 
2021 95% 
2022 - 
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Indicador 3: percentual de estações de trabalho com menos de quatro anos de uso. 
Descrição do Indicador:  
Fórmula: (Quantidade de estações de trabalho com menos de 4 anos de uso / quantidade total de estações 
de trabalho) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: por unidade administrativa 
Disponibilidade: Sim 
Fonte de dados: e-jade (em implementação) 
Responsável pela apuração: Chefia do departamento de Infraestrutura e tecnologia 

METAS 
2020  
2021  
2022  

 

 

 

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE TI, SOFTWARES E INVESTIR NA ÁREA DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação única: adquirir estações de trabalho e 
periféricos. 

Responsável pela ação: chefia Departamento de 
Infraestrutura e Tecnologia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

CONTRATAR SERVIÇOS DE TI 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: adquirir e implantar o Data Center 
Modular da PGJ.  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Infraestrutura e Tecnologia 

 

 

GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 
2020 ✓ 
2021 ✓ 
2022 ✓ 

 

 

 

Ação única: atualizar @serviços com a nova versão 
do software OTRS. 

Responsável pela ação: Departamento de 
Infraestrutura e Tecnologia. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

MODERNIZAR INFRAESTRUTURA DE TI 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

 

Ação 1: implantar acesso à rede sem fio nas salas 
de audiência dos fóruns. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Infraestrutura e Tecnologia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: implantar o Sistema Autônomo (AS) 
 
Responsável pela ação: chefia do Departamento 
de Infraestrutura e Tecnologia 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 3 

AÇÕES 

INICIATIVA 4 

AÇÕES 
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 PROCESSOS INTERNOS 
 OBJETIVO 3 DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

HABILITAR E SUPORTAR OS 

PROCESSOS INSTITUCIONAIS POR 

MEIO DA INTEGRAÇÃO DE 

APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS 

Aprimorar o mapeamento de processos com 
medição de sua capacidade bem como 
implementar sua automação por meio de 
integração de aplicações e tecnologias 

 

Indicador 1: proporção de aplicações ou infraestruturas críticas operando de forma isolada e não 
integrada 
Descrição do Indicador: mede a proporção de aplicações ou infraestruturas definidas como críticas pelo 
CETI operando de forma isolada e não integrada. 
Fórmula: (somatório de aplicações ou infraestruturas críticas operando de forma isolada e não integrada 
/ total de aplicações ou infraestruturas críticas) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: negativa 
Periodicidade: anual 
Segmentação:  
Disponibilidade: não 
Fonte de dados: Não medido. 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 50% 
2021 30% 
2022  

Indicador 2: percentual de processos do COBIT contemplados na PNTI e mapeados pelo MPMS 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos do COBIT contemplados na PNTI e mapeados 
pelo MPMS 
Fórmula: (número de processos do COBIT mapeados / total de processos do COBIT não contemplados na 
PNTI) x 100 
Unidade de medida: percentual 
Polaridade: positiva 
Periodicidade: semestral 
Segmentação: departamental e por processo 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  

Indicador 3: percentual de processos do COBIT contemplados na PNTI automatizados 
Descrição do Indicador: mede o percentual de processos do COBIT automatizados contemplados na PNTI 
Fórmula: (número de processos do COBIT automatizados / total de processos do COBIT contemplados na 
PNTI) x 100 
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Unidade de medida: Percentual 
Polaridade: Positiva 
Periodicidade: Anual 
Segmentação: departamental e por processo 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  

 

 

 

BUSCAR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE AUTOMATIZEM E INTEGREM OS PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: desenvolver Serviço de integração de 
Gerenciamento de Identidades (AD, Quartzo, SAJ) – 
MPMS. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Ação 2: desenvolver Serviço de integração de 
Gerenciamento de Identidades (AD, Quartzo, SAJ) – 
Área-meio. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

APOIAR GESTÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DA ÁREA-MEIO. (GESTÃO DE FORNECEDOR) 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: apoiar manutenções corretivas e evolutivas 
no sistema de processo eletrônico da área-meio. 
Responsável pela ação: chefia do Departamento de 
Sistemas de Informação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 

INICIATIVA 2 

AÇÕES 
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 INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 
 OBJETIVO ÚNICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO 

PROMOVER CONHECIMENTO, 
EXPERIÊNCIAS E INICIATIVAS 

PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Fomentar a cultura de inovação lançando 
desafios, engajando pessoas e priorizando as 
melhores ideias 

 

Indicador 1: número de iniciativas aprovadas resultantes de ideias inovadoras de TI 
Descrição do Indicador: mede a quantidade de iniciativas voltadas a inovação tecnológica apresentadas e 
aprovadas. 
Fórmula: somatório das iniciativas voltadas a inovação tecnológica apresentadas e aprovadas 
Unidade de medida:  
Polaridade: neutra 
Periodicidade: anual 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados:  Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 5 
2021 5 
2022 - 

Indicador 2: número de iniciativas executadas resultantes de ideias inovadoras de TI 
Descrição do Indicador: Mede a quantidade de iniciativas executadas em inovação tecnológica. 
Fórmula: Somatório das iniciativas executadas em inovação tecnológica. 
Unidade de medida:  
Polaridade: Positiva 
Periodicidade: Anual 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020 5 
2021 5 
2022 - 

Indicador 3: proporção de colaborares da TI capacitados 
Descrição do Indicador: Mede o percentual de colaboradores de TI capacitados. 
Fórmula: (quantidade de colaboradores de TI capacitados / total de colaboradores da TI) x 100 
Unidade de medida: Percentual 
Polaridade: Positiva 
Periodicidade: Anual 
Segmentação: departamental 
Disponibilidade: sim 
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Fonte de dados: Planilha de Monitoramento do PETI (Excel) 
Responsável pela apuração: Chefia do Departamento de Governança de TI 

METAS 
2020  
2021  
2022  

 

 

 

FOMENTAR A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO MPMS 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

2020 ✓ 
2021  
2022  

 

 

Ação 1: desenvolvimento de ferramenta para 
auxílio na elaboração de laudo de Pareceres de 
Análise Prévia (PAP). 
Responsável pela ação: Comissão de Pesquisa e 
Inovação 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO | 2020 
J F M A M J J A S O N D 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
 

 

 

 

 

INICIATIVA 1 

AÇÕES 



 

 

 

 

 

 

Planos 
Diretores 
2020/2022 
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PLANO DIRETOR 

Os Planos Diretores (PDs) são instrumentos de planejamento em nível tático 

que contribuem, a médio prazo (3 anos), para a efetivação da estratégia da Instituição. 

Trabalham com o desdobramento dos objetivos estabelecidos no Plano Estratégico 

Institucional (PEI), compreendendo um conjunto de iniciativa que serão executadas no triênio 

de sua vigência. Ademais os PDs têm como um de seus propósitos o de promover a interligação 

entre o PEI, os Planos Estratégicos Setoriais (PES) e o Plano Geral de Atuação (PGA). 

No presente caderno estão reunidos os Planos Diretores para o período de 

2020 a 2022, dos Centros de Apoio Operacionais e das áreas de Administração, Comunicação, 

Pessoas e Tecnologia da Informação. 

 

PLANOS DIRETORES 

  Nível tático 

  Foco no médio prazo; 

  Estabelecimento de iniciativas estratégicas; 

  Elo entre o PEI, o PES e o PGA, 

  Trabalham com o desdobramento dos 
objetivos e políticas estabelecidos no nível 
estratégico da Instituição 
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MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E 

URBANISMO E PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E CULTURAL 

PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Meio Ambiente 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Mapeamento, monitoramento e regularização das nascentes em áreas 

urbanas e rurais mediante implementação da legislação e programas / 

projetos de prevenção e certificação. 
33% 32% 34% 

Mapeamento das áreas/propriedades das bacias hidrográficas do 

Estado de Mato Grosso do Sul, para fins de recuperação e conservação. 

(SOS Rios) 
33% 32% 34% 

Incentivo à proteção de excedentes florestais. 10% 10% 80% 

Ampliação do Programa DNA Ambiental. 33% 33% 34% 

Melhoraria da fiscalização dos desmatamentos ilegais em campo 

mediante a participação em cursos de capacitação junto aos órgãos 

ambientais e parceiros. 
33% 32% 34% 

Melhoria da eficiência do licenciamento ambiental mediante integração 

do MP com os órgãos responsáveis, identificando os problemas e 

buscando soluções, com participação em cursos de capacitação para 

órgãos ambientais. 

10% 10% 80% 
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Expansão e melhoria da qualidade da coleta seletiva com inclusão das 

metas de planejamento, fomentando a educação ambiental e 

estruturação das Usinas de Triagem de Resíduos (UTR's) para aumento 

do volume de material destinado à compostagem e reciclagem. 

60% 20% 30% 

Fomentar junto ao poder público um programa de levantamento de 

bens históricos e culturais, implementando os instrumentos legais de 

proteção. 
10% 10% 80% 
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CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL E 

FISCALIZAÇÃO DA PENA 

PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Criminal 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Prevenção ao homicídio, por meio da análise de indicadores sociais e 

integração junto aos demais órgãos de segurança pública, e em sintonia 

com atores e organizações civis das localidades abrangidas. 
100%   

Implementação de protocolos de investigação e ações coordenadas de 

inteligência no combate ao tráfico de drogas. 100%   

Criação de grupo de estudo para desenvolver projetos e roteiros 

processuais de atuação das Promotorias de Justiça Criminais. 50% 50%  

Elaboração de política de incentivo à interposição de recursos criminais 

junto aos Tribunais. 100%   

Incentivo às Promotorias de Justiça a requerer o depoimento 

especializado em casos de crimes sexuais. 100%   

Criação de um núcleo de apoio jurídico de combate ao crime 

cibernético. 100%   

Controle Externo da Atividade Policial 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Criação de mecanismos de controle dos BO's registrados na Polícia 

Civil, mediante a criação de um painel de BI com dados SIGO de acordo 

com as prioridades estabelecidas. SIGO - BI - TABELA (30%) 
50% 50%  
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Aprimoramento do controle externo da atividade policial por meio da 

elaboração de roteiro de atuação do Promotor de Justiça com 

atribuição na área. 
50% 50%  

Monitoramento dos dados relacionados às visitas técnicas, por meio de 

desenvolvimento de BI, para fins de priorização da atuação e tomadas 

de decisões. 
50% 50%  

Desenvolvimento de sistema de informação visando o controle de 

inquéritos policiais, quanto ao prazo e conclusão. 50% 50%  

Elaboração de manual de proposta de meios de prova e diligências 

substitutivas à perícia policial, bem como de dispensa de produção de 

prova pericial policial. 
100%   

Criação de um painel de BI com dados sobre a situação dos presos em 

todos as delegacias de polícia do MS.  100%  

 

 



 

Planos Diretores P á g i n a  | 270  
 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, 
FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Fundações 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Captação junto ao governo estadual e prefeituras municipais 

informações acerca de destinação de verbas às entidades do terceiro 

setor, possibilitando o acompanhamento da aplicação dos recursos 

públicos. 

20% 16% 16% 

Elaborar estudo de viabilidade para a análise das contas das fundações, 

por meio de convênios de parcerias públicas. 50% 50%  

Elaboração de proposta de alteração da Resolução que disciplina a 

atuação das Promotorias de Justiça das Fundações, para que esteja 

atualizada de acordo com o Marco Regulatório do 3º Setor, bem como 

com às inovações tecnológicas relativas às exigências no formato das 

prestações de contas dos entes fundacionais. 

100%   

Eleitoral 

Estudo de viabilidade acerca da disponibilização de dados, com 

ferramentas de pesquisa, contendo informações sobre as causas de 

inelegibilidade. 
 25% 25% 

Fomento aos instrumentos para enfrentar as consequências da decisão 

do STF que ampliou a competência da Justiça Eleitoral para crimes 

eleitorais e conexos. 
 25% 25% 
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INFÃNCIA E JUVENTUDE 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Infância e Juventude 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomento ao o engajamento da sociedade civil, rede de proteção, 

agentes públicos e organizações não governamentais para ofertar 

denúncias de situações de violação de direitos da criança e 

adolescente, por meio de utilização de ferramenta de TI. 

50% 50%  

Fomento à efetivação das adoções necessárias. 50% 50%  

Criação de um grupo de trabalho visando aprimorar o 

acompanhamento dos Orçamentos da Criança e do Adolescente 

(OCA's), na seara do planejamento e execução orçamentária. 
25% 25% 25% 
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DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO 

CIDADÃO E DIREITOS HUMANOS E 

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Direitos Constitucionais do Cidadão 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomentar a atualização e garantir a efetividade do Plano Regional da 

Rede de Atenção à Saúde Psicossocial em cada microrregião sanitária 

do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 50% 50% 

Promover a transparência da lista de espera de procedimentos do 

Sistema Único de Saúde, destinada a classificar, por ordem de inscrição 

e de prioridades a realização de consultas, exames, cirurgias e demais 

procedimentos médicos. 

50% 50%  

Fomentar a atualização e garantir a efetividade do Plano de Ação 

Regional da Rede de Atenção à Saúde Materno-infantil (Cegonha) em 

cada microrregião sanitária do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 20% 20% 

Monitorar as taxas de cobertura vacinais nos municípios do Estado 

visando a erradicação de doenças imunopreviníveis e a imunização 

populacional. 
100%   

Direitos Humanos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Implantar grupos de apoio às vítimas de violência doméstica, bem 

como serviço de reflexão, reeducação e responsabilização aos 

agressores 
25% 50% 50% 

Fomentar a promoção da igualdade étnico-racial 20% 16% 16% 

Atuar para que haja órgãos de proteção jurídica dos necessitados nas 

comarcas com maiores índices de pobreza 50% 50%  
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Garantir a efetividade aos planos de monitoramento e providência de 

assistência social no âmbito da gestão do SUAS. 20% 16% 16% 

Pessoas com Deficiência 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomentar e fiscalizar o cumprimento da lei e normativas de 

acessibilidade nas agências bancárias do Estado.  20% 20% 

Fomentar e garantir a existência das estruturas adequadas (quadro 

profissional, estrutura física, etc.) nos estabelecimentos de ensino para 

atendimento aos alunos com deficiência. 
 20% 20% 
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CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Cível 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Estabelecer metodologia para elaboração dos entendimentos da 

atuação do MPMS na área cível. - Projeto Consenso 50% 25% 25% 

Consumidor 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Desenvolver estudos acerca do impacto da Lei Geral de Proteção de 

Dados nº 13.709/2018 nas relações de consumo. 50% 50%  

Fomentar a melhoria dos serviços prestados pelas concessionárias 

conforme plano de trabalho a ser redigido pelo CAO. 50% 50%  

Elaborar estudo visando estabelecer as diretrizes de atuação dos 

órgãos de execução do MP na melhoria da mobilidade urbana 

sustentável. 
 100%  

Idoso 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Realizar estudos visando a orientação dos órgãos de execução do MP, 

com prioridade na atuação dos idosos em situação de vulnerabilidade, 

no âmbito coletivo. 
50% 50%  

Elaborar tratativas visando a celebração de convênios com 

universidades com vista à disponibilização de profissionais da área 

psicossocial para atendimento às promotorias 
33% 33% 34% 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Transportes 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos em uso ✓ ✓ ✓ 

Renovar a frota de veículos obsoletos ✓ ✓ ✓ 

Promover a otimização das rotas visando evitar a redundância de 

trajetos e viagens 
✓ ✓ ✓ 

Reduzir os custos operacionais de manutenção e de consumo dos 

veículos 
✓ ✓ ✓ 

Serviços Gerais 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos 

serviços prestados pelas empresas contratadas ✓ ✓ ✓ 

Revisar os contratos para inclusão do acordo de nível de serviço (ANS), 

visando a prestação de serviços com eficiência e no prazo 

preestabelecido 

✓ ✓ ✓ 

Engenharia 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a adequação dos prédios do MPMS, atendendo os critérios 

de acessibilidade e segurança institucional, o corpo de bombeiros e os 

interesses locais 
✓ ✓ ✓ 

Promover a redução do consumo de energia ✓ ✓ ✓ 
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Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos 

serviços executados pelas empresas contratadas ✓ ✓ ✓ 

Executar serviços solicitados pelo sistema dentro do ANS 

preestabelecido ✓ ✓ ✓ 

Compras, Licitações e Contratos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover medidas que visem a melhoria das especificações e 

condições nas solicitações de compras ou contratações de serviços, 

provenientes de processos licitatórios 

✓ ✓ ✓ 

Apurar a vantajosidade das compras/contratações licitadas ✓ ✓ ✓ 

Promover a agilidade nos processos licitatórios ✓ ✓ ✓ 

Promover a agilidade das compras por meio de ata de registro de preço ✓ ✓ ✓ 

Aprimorar os termos contratuais do MPMS ✓ ✓ ✓ 

Monitorar os prazos, saldos e demais obrigações acessórias dos 

contratos vigentes, adotando as providências necessárias ✓ ✓ ✓ 

Materiais e Patrimônio 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Manter adequado o estoque de bens de consumo ✓ ✓ ✓ 
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Monitorar a localização, a depreciação e o estado de conservação dos 

ativos permanentes 
✓ ✓ ✓ 

Identificar a satisfação dos integrantes do MPMS quanto à qualidade 

dos materiais entregues e avaliar o cumprimento dos prazos de entrega ✓ ✓ ✓ 

Comunicação e Atendimento interno 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade ✓ ✓ ✓ 

Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e 

automatizados 
✓ ✓ ✓ 

Pessoas 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a 

atuação da área de administração ✓ ✓ ✓ 

Infraestrutura e Tecnologia 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar 

informações que auxiliem na tomada de decisões na área de 

administração 
✓ ✓ ✓ 

Promover o aprimoramento da integração da área de administração 

com seus clientes e demais unidades administrativas, por meio de 

sistema de processo eletrônico 

✓ ✓ ✓ 

Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de 

administração, para proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às 

pessoas 

✓ ✓ ✓ 

Buscar a adequação da força de trabalho da área de administração ✓ ✓ ✓ 
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Gestão Orçamentária 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de 

administração, com observância dos respectivos objetivos estratégicos, 

enviando sua proposta dentro dos prazos estabelecidos 
✓ ✓ ✓ 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Jornalismo 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Ampliar a participação de membros na produção de comunicação ✓ ✓ ✓ 

Ampliar a publicação de matérias jornalísticas para o público externo, 

divulgando ações finalísticas do MPMS de interesse da sociedade 
✓ ✓ ✓ 

Ampliar a publicação de matérias jornalísticas ao público interno (ações, 

eventos, cursos, iniciativas, boas práticas, entre outras). 
✓ ✓ ✓ 

Comunicação Interna 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Sensibilizar os integrantes do MPMS sobre a importância de sua 

participação para o fortalecimento da imagem da Instituição ✓ ✓ ✓ 

Implementar ações de comunicação, visando a integração das pessoas 

no MPMS 
✓ ✓ ✓ 

Divulgar iniciativas e ações de interesse dos integrantes do MPMS, por 

meio de newsletter 
✓ ✓ ✓ 

Utilizar a intranet/SIMP como principal veículo de comunicação interna ✓ ✓ ✓ 

Comunicar os integrantes do MPMS por meio de: e-mails, WhatsApp 

(post, vídeos, clipping diário), web-banner no portal, mural, ponto 

eletrônico, entre outros. 

✓ ✓ ✓ 
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Assessoria de Imprensa 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Orientar os membros do MPMS para que se manifestem junto à 

imprensa de forma clara, objetiva, transparente e estratégica ✓ ✓ ✓ 

Trabalhar a gestão da imagem da Instituição junto à imprensa ✓ ✓ ✓ 

Produção Multimídia 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomentar a utilização, preferencialmente, de recursos digitais para a 

reprodução, criação e disponibilização de materiais multimídia 
✓ ✓ ✓ 

Ampliar e potencializar a atuação das atividades das Coordenações de 

Marketing, Jornalismo e Memorial, por meio da produção de material 

multimídia 

✓ ✓ ✓ 

Marketing 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Desenvolver material publicitário focado no cidadão para divulgar o 

MPMS e reforçar a imagem da Instituição na sociedade 
✓ ✓ ✓ 

Desenvolver material publicitário para atender demandas locais ✓ ✓ ✓ 

Disseminar campanhas de mobilização interna, fomentando ações de 

solidariedade, de qualidade de vida e educativas 
✓ ✓ ✓ 

Criar material de marketing focado no público interno ✓ ✓ ✓ 

Memorial 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Pesquisar, armazenar e disponibilizar os bens e registros históricos 

relacionados ao MPMS 
✓ ✓ ✓ 
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Promover o registro dos fatos relevantes do MPMS, por meio de áudio, 

vídeo e fotos 
✓ ✓ ✓ 

Fomentar a implantação de galerias nas unidades administrativas ✓   

Comunicação e Atendimento interno 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade ✓ ✓ ✓ 

Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e 

automatizados 
✓ ✓ ✓ 

Pessoas 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a 

atuação da área de Comunicação 
✓ ✓ ✓ 

Infraestrutura e Tecnologia 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar 

informações que auxiliem na tomada de decisões na área de 

Comunicação 

✓ ✓ ✓ 

Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de 

Comunicação, para proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às 

pessoas 

✓ ✓ ✓ 

Buscar a adequação da força de trabalho da área de Comunicação ✓ ✓ ✓ 

Gestão Orçamentária 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de 

Comunicação, com observância dos respectivos objetivos estratégicos, 

enviando sua proposta dentro dos prazos estabelecidos 
✓ ✓ ✓ 
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PESSOAS 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Provimento de Pessoas 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a ambientação e a capacitação das pessoas recém 

ingressadas no MPMS 
✓ ✓ ✓ 

Aprimorar o processo de seleção de pessoas, elegendo critérios ideais 

de avaliação 
✓ ✓ ✓ 

Promover a lotação das pessoas recém ingressadas observando seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA’s) e aqueles exigidos para 

os cargos e funções 

✓ ✓ ✓ 

Desenvolvimento de Pessoas 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas do MPMS ✓ ✓ ✓ 

Identificar as necessidades de desenvolvimento das pessoas no âmbito 

do MPMS 
✓ ✓ ✓ 

Promover ações de capacitação observando-se o plano de capacitação 

da ESMP-MS 
✓ ✓ ✓ 

Identificar e utilizar os integrantes do MPMS que possuem qualificação 

e potencial para capacitar e instruir ✓ ✓ ✓ 

Qualidade de Vida e Clima Organizacional 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Implementar ações e projetos que promovam a QVT ✓ ✓ ✓ 
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Implementar pesquisa anual no âmbito do MPMS para aferir a 

percepção das pessoas em relação a sua qualidade de vida ✓ ✓ ✓ 

Promover atendimento psicossocial aos integrantes do MPMS ✓ ✓ ✓ 

Promover a gestão e o controle do home office no âmbito do MPMS ✓ ✓ ✓ 

Implementar pesquisa anual no âmbito do MPMS para aferir a 

percepção das pessoas em relação ao Clima Organizacional 
✓ ✓ ✓ 

Elaborar ações de conscientização que estimulem a inclusão, a 

cooperação e a solidariedade entre os integrantes do MPMS, inclusive 

por meio de parcerias e convênios 

✓ ✓ ✓ 

Gestão da Carreira, Desempenho e Valorização 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover e divulgar ações de reconhecimento e valorização dos 

integrantes do MPMS 
✓ ✓ ✓ 

Criar canal para a apresentação de sugestões de iniciativas para 

melhoria da gestão do MPMS (Banco de Ideias). 
✓ ✓ ✓ 

Instituir prêmios a membros e servidores que se destacarem pela 

dedicação e pelo comprometimento institucional ✓ ✓ ✓ 

Rever e adequar os critérios de avaliação de desempenho, definindo 

parâmetros objetivos 
✓ ✓ ✓ 

Estabelecer e monitorar metas de desempenho para os integrantes da 

instituição 
✓ ✓ ✓ 
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Conduta Ética 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Estimular a conduta ética e comportamento socialmente responsável. ✓ ✓ ✓ 

Comunicação e Atendimento interno 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade ✓ ✓ ✓ 

Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e 

automatizados ✓ ✓ ✓ 

Pessoas 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a 

atuação da área de Pessoas. 
✓ ✓ ✓ 

Infraestrutura e Tecnologia 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar 

informações que auxiliem na tomada de decisões na área de pessoas 
✓ ✓ ✓ 

Promover o aprimoramento da integração da área de pessoas com 

seus clientes e demais unidades administrativas, por meio de sistema 

de processo eletrônico 

✓ ✓ ✓ 

Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de 

pessoas, para proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às 

pessoas 

✓ ✓ ✓ 



 

Planos Diretores P á g i n a  | 285  
 

Buscar a adequação da força de trabalho da área de pessoas ✓ ✓ ✓ 

Gestão Orçamentária 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de pessoas, 

com observância dos respectivos objetivos estratégicos, enviando sua 

proposta dentro dos prazos estabelecidos 

✓ ✓ ✓ 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Contribuição para Instituição 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Implementar a Governança de TI em consonância com o planejamento 

da Instituição. (PETI, princípios, políticas e estruturas) 
✓ ✓ ✓ 

Garantir o investimento de recursos para atender as necessidades 

prioritárias 
✓ ✓ ✓ 

Viabilizar soluções de ti para a área-fim ✓ ✓ ✓ 

Viabilizar soluções de TI para a área-meio ✓ ✓ ✓ 

Suportar a gestão da informação ✓ ✓ ✓ 

Orientação para os usuários 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomentar junto à Assecom a divulgação de novas ferramentas ou 

serviços de TI 
✓ ✓ ✓ 

Fomentar junto à Escola Superior do Ministério Público gestão do 

conhecimento ✓   

Gerenciar o banco de conhecimentos de TI ✓   
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Processos Internos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Adquirir equipamentos de TI, softwares e investir na área de segurança 

da informação 
✓   

Contratar serviços de TI ✓   

Garantir a manutenção dos serviços de TI ✓ ✓ ✓ 

Modernizar infraestrutura de TI ✓   

Buscar soluções tecnológicas que automatizem e integrem os 

processos institucionais 
✓   

Apoiar gestão do processo eletrônico da área-meio. (gestão de 

fornecedor) ✓   

Inovação e Conhecimento 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Fomentar a inovação tecnológica no MPMS ✓   

 

 



 

Planos Diretores P á g i n a  | 288  
 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Governança e Gestão de Riscos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a cultura da governança no MPMS ✓ ✓ ✓ 

Promover a gestão de riscos no MPMS ✓ ✓ ✓ 

Gestão por Processos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Realizar o mapeamento, o redesenho e, quando possível, a 

automatização dos processos organizacionais, a fim de tornar o MPMS 

mais eficiente 

✓ ✓ ✓ 

Gestão de Projetos 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a cultura da inovação por meio do incentivo à realização de 

projetos 
✓ ✓ ✓ 

Monitoramento de Metas e Indicadores 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Realizar o monitoramento de metas e indicadores estratégicos, táticos e 

operacionais 
✓ ✓ ✓ 

Business Intelligence 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Subsidiar os gestores com informações estratégicas para auxiliá-los nas 

tomadas de decisões 
✓ ✓ ✓ 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
PLANO DIRETOR 
2020 | 2022 

 

Orçamento e Finanças 

Iniciativas 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
2020 2021 2022 

Promover a gestão orçamentária priorizando a estratégia institucional, 

respeitando os princípios constitucionais, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal e a transparência 

✓ ✓ ✓ 

 

 



 

 

 

 

Plano 
Geral de 
Atuação 
2020 
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PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

Com a publicação da Resolução n. 005/2014-PGJ, que criou a estrutura de 

Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

do Sul, foi conferida à Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica a competência para 

“coordenar a elaboração, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação do PGA – Plano 

Geral de Atuação do Ministério Público” (art. 6º, inciso V). 

Essa mesma Resolução atribuiu à Secretaria de Planejamento e Gestão 

(Seplange) a incumbência de “promover a elaboração do Plano Geral de Atuação - PGA do 

Ministério Público, visando encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, bem como promover o 

seu acompanhamento, monitoramento e avaliação” (art. 7º, inciso X), 

O Plano Geral de Atuação (PGA) é o instrumento de planejamento que 

representa a execução anual do PEI, elencando as prioridades a serem executadas por meio de 

ações e projetos efetivos, sendo que sua abrangência alcança as áreas finalística e meio da 

Instituição. 

O presente caderno é composto por três anexos, a saber:  Anexo 1 – Plano de 

Atuação dos Órgãos de Administração Superior, de Administração e de Coordenação às 

atividades institucionais; Anexo 2 – Plano de Atuação das áreas de Administração, Comunicação, 

Pessoas e Tecnologia da Informação; e Anexo 3 – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça. 

 

 

PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

  Nível Operacional 

  Foco no curto prazo (1 ano); 

  Abrange as áreas finalísticas e meio;  

  Estabelecimento de ações e priorização de 
iniciativas estratégicas. 
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MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DO PGA 2020  

O PGA é elaborado de forma a resguardar a relação com o Plano Estratégico 

Institucional, abrangendo as áreas finalísticas e meio e segue metodologia de construção 

coletiva. Assim, participam da elaboração do PGA os órgãos de Administração Superior, de 

Administração, de Coordenação às atividades institucionais, as áreas de Administração, 

Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação e as Promotorias de Justiça do MPMS. 

Plano de Atuação dos Órgãos de Administração Superior, de Administração e de 
Coordenação às atividades institucionais.  

Para órgãos de Administração Superior, de Administração e de Coordenação 

às atividades institucionais a metodologia consistiu no levantamento das ações e os respectivos 

cronogramas de execução para o ano de 2020. As informações foram remetidas à Seplange, 

que consolidou os dados de forma a gerar os resultados que se apresentam no Anexo I deste 

caderno. 

Plano de Atuação das áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da 
Informação.  

Para as áreas estratégicas de Administração, Comunicação, Pessoas e 

Tecnologia da Informação, o PGA foi formulado concomitantemente com a revisão dos Planos 

Estratégicos Setoriais. Desta forma, para cada iniciativa estratégica do PES, os representantes 

das respectivas áreas estabeleceram ações específicas que serão efetivadas no ano de 2020. O 

PGA das áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação está 

consignado no anexo 2 do presente caderno. 

Plano de Atuação das Promotorias de Justiça. 

O plano de atuação das Promotorias de Justiça foi elaborado por meio de 

formulário eletrônico devidamente alinhado ao PEI, com o escopo de determinar as áreas de 

atuação prioritárias para o ano de 2020. 

O formulário, construído na ferramenta Google Forms, foi disponibilizado aos 

Promotores de Justiça por meio de cartão no portal do SIMP e seu preenchimento eletrônico se 

deu com a observância das seguintes diretrizes: 

I. Cada Promotoria de Justiça pôde priorizar até três áreas de atuação para o ano 

de 2020, entre aquelas previstas no Mapa Estratégico da Instituição: i) Direitos 
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Constitucionais do Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência; (ii) 

Patrimônio Público, Fundações e Eleitoral; (iii) Cível, Consumidor e Idoso; (iv) 

Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; (v) 

Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Execução Penal; (vi) Infância 

e Juventude. 

II. As definições das áreas prioritárias, de acordo com sua ordem de 

preenchimento, foram classificadas como: principal prioridade; segunda 

prioridade; e terceira prioridade. 

III. Por fim, para cada uma das três áreas de atuação priorizadas, o membro 

responsável pela Promotoria de Justiça pôde selecionar quais iniciativas 

estratégicas correlacionadas pretende realizar no ano de 2020. 

Encerrado o prazo para preenchimento dos questionários, a Seplange iniciou a 

consolidação dos dados, bem como o seu tratamento estatístico, de forma a gerar os resultados 

que possibilitaram as leituras que se apresentam no Anexo 3 deste caderno. 

A construção estatística necessária à elaboração do PGA 2020, com base nas 

respostas constatadas nos formulários, considerou as seguintes etapas: 

I. Agrupamento das respostas por área de atuação; 

II. Agrupamento das respostas por classificação de prioridades (principal 

prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade); 

III. Identificação das adesões para cada área de atuação de acordo com a 

priorização efetuada pelo Promotor de Justiça responsável pelo 

preenchimento do formulário; 

IV. Ponderação dos resultados por meio de cálculo de média ponderada; 

V. Identificação das adesões por área de atuação e suas respectivas iniciativas 

estratégicas. 

Desta forma, o Anexo 3 contempla ainda o Quadro Geral de Priorizações das 

Promotorias de Justiça, que representa os resultados das etapas de agrupamento das respostas 

por área de atuação e por classificação de prioridades, bem como a etapa de identificação de 

adesões para cada área de atuação. 

Das 138 Promotorias de Justiça que preencheram o formulário eletrônico, 

elencando ao menos uma área de atuação como principal prioridade, 42 também apontaram 

uma área de atuação como segunda prioridade e 8, ainda apontaram uma área de atuação 

como terceira prioridade. 
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Em relação à ponderação dos resultados, frisa-se que esta se fez necessária 

tendo em vista que as áreas de atuação foram escolhidas mediante a definição de prioridades, 

classificadas como principal, segunda e terceira. A ponderação dos resultados foi executada 

por meio da atribuição de pesos para as três grandezas envolvidas na análise, conforme consta 

da tabela a seguir. 

Priorização Peso 

Principal prioridade 3 

Segunda prioridade 2 

Terceira prioridade 1 

 

Conceitualmente, a média ponderada é calculada por meio da soma de todos 

os valores (ou grandezas) multiplicados previamente pelos seus respectivos pesos e divididos 

pela somatória dos pesos. A equação abaixo representa a fórmula da média ponderada, 

considerando as três grandezas envolvidas no questionário: 

Média ponderada = (principal prioridade x 3) + (segunda prioridade x 2) + (terceira prioridade x 1) 

Somatório dos pesos 

O Anexo 3 apresenta a Visão Institucional das Priorizações, que representa as 

prioridades das Promotorias de Justiça do MPMS, apurada mediante a ponderação das variáveis 

e por meio do cálculo da média ponderada, com a atribuição dos pesos definidos 

metodologicamente para cada uma das grandezas envolvidas (principal prioridade, segunda 

prioridade e terceira prioridade). 

Importante destacar que, dada a característica do preenchimento do 

formulário (possibilidade de apontamento de múltiplas iniciativas estratégicas por área de 

atuação), a totalização das respostas para cada área supera o percentual de 100%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plano Geral de 
Atuação 
2020 

Plano de Atuação dos 
Órgãos de Administração Superior, 
de Administração e de Coordenação 
às Atividades Institucionais 
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CORREGEDORIA-GERAL DO MPMS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA MARCOS ANTÔNIO MARTINS 

SOTTORIVA 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 

Cumprir o calendário de Correições 
Ordinárias para o ano de 2020, publicado 
por meio da Portaria n. 18/2019/CGMP, no 
DOMP n. 2087, de 7 de novembro de 2019. 

Procuradorias e 
Promotorias de 

Justiça 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 

Acompanhar o efetivo cumprimento do 
PLANO GERAL DE ATUAÇÃO definido pelos 
órgãos de execução, em conjunto com os 
respectivos CAOs. 

Promotores de 
Justiça Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 

Reduzir para 12 (doze) meses o prazo para 
realização de correição ordinária nas 
promotorias de justiça. 

Promotores de 
Justiça Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 

Acompanhar o trâmite e o cumprimento dos 
prazos processuais, dos procedimentos 
extrajudiciais e judiciais, por meio de 
relatórios extraídos do Sistema SAJ/MS. 

Promotores de 
Justiça Ja

n.
 

  

Ab
r.

 

  

Ju
l.   

O
ut

. 

  

5 

Promover Reunião Regional de Trabalho, 
por ocasião das visitas correcionais nas 
promotorias de justiça do interior do 
Estado. 

Promotores de 
Justiça 

 

Fe
v.

 

 

Ab
r.

 

 

Ju
n.

 

 

Ag
o.

 

 

O
ut

. 

  

6 

Fomentar a realização da não persecução 
penal, quando se tratar de delito cometido 
sem violência ou grave ameaça à pessoa 
cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) 
anos, nos casos estabelecidos na Resolução 
CNMP nº 181 artigo 18 incisos I a V, e a 
composição dos acordos na atuação 
extrajudicial, especialmente na seara de 
improbidade administrativa. 

Promotores de 
Justiça Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
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OUVIDORIA DO MPMS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA OLAVO MONTEIRO MASCARENHAS 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 

Participação nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias junto ao Conselho Nacional 
de Ouvidores do Ministério Público 
(CNOMP). 

Ouvidores dos 
Ministérios 

Públicos 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 

Participação em ações sociais, com o 
objetivo de atender o público e divulgar o 
papel institucional da Ouvidoria e do MPMS. 

Equipe da 
Ouvidoria Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 

Produção de materiais informativos da 
Ouvidoria (banners, folhetos, informativos, 
adesivos) para divulgação da Ouvidoria nas 
Ações Sociais. 

Equipe da 
Ouvidoria e 

Assessoria de 
Comunicação 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 
Realizar em conjunto com a Seplange o 
Planejamento Estratégico da Ouvidoria. 

Equipe da 
Ouvidoria e 

Seplange 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 
Realizar em conjunto com a Seplange o 
Mapeamento de Processos da Ouvidoria 

Equipe da 
Ouvidoria e 

Seplange 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
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ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO (ESMP) PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA JACEGUARA DANTAS DA SILVA 
 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 
Cursos e eventos com temas relacionados a 

COMPETÊNCIAS COMUNS 
Público-alvo Previsão para execução 

1 Alinhamento organizacional Membros e 
Servidores 

  

M
ar

. 

     

Se
t.

 

   

2 Cultura e ambiente organizacional Membros e 
Servidores 

   

Ab
r.

 

   

Ag
o.

 

    

3 Gestão por resultado Membros e 
Servidores 

    

M
ai

. 

    

O
ut

. 

  

4 Atendimento e Comunicação Institucional Membros e 
Servidores 

   

Ab
r.

 

   

Ag
o.

 

    

Cursos e eventos com temas relacionados a 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Público-alvo Previsão para execução 

5 Gestão de pessoas Membros e 
Servidores 

     

Ju
n.

 

Ju
l.      

6 Gestão de rotinas Membros e 
Servidores 

   

Ab
r.

 

   

Ag
o.

 

    

7 Gestão de resultados Membros e 
Servidores 

  

M
ar

. 

 

M
ai

. 

       

8 Gestão de inovação Membros e 
Servidores 

     

Ju
n.

 

  

Se
t.

 

   

Cursos e eventos com temas relacionados a 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Público-alvo Previsão para execução 

9 
CAO Patrimônio Público e Social, das 
Fundações e Eleitoral Membros        

Ag
o.
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10 
CAO Direitos Constitucionais e dos Direitos 
Humanos e das Pessoas com Deficiência Membros           

N
ov

. 

 

11 CAO Cíveis, do Consumidor e do Idoso Membros       

Ju
l.      

12 
CAO Criminais e Controle Externo da 
Atividade Policial Membros      

Ju
n.

 

      

13 CAO da Infância e Juventude Membros     

M
ai

. 

       

14 CAO do Meio Ambiente Membros       

Ju
l.      

15 GACEP Membros          

O
ut

.   

16 DAEX/Cortec Psicologia e Serviço Social Servidores      

Ju
n.

 

      

17 DAEX/Cortec Contabilidade e Economia Servidores       

Ju
l.      

18 DAEX/Cortec Meio Ambiente Servidores        

Ag
o.

 

    

19 DAEX/Cortec Engenharia e Arquitetura Servidores         

Se
t.

 

   

20 Ouvidoria Membros e 
Servidores 

     

Ju
n.

 

      

21 Secretaria de Gestão de Pessoas  Servidores   

M
ar

. 

         

22 Departamento de Engenharia Servidores    

Ab
r.

 

        

23 Assessoria de Comunicação Membros e 
Servidores 

    

M
ai

. 

       

24 Secretaria de Tecnologia da Informação Servidores     

M
ai

. 
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25 Assessoria Técnico-jurídica Servidores      

Ju
n.

 

      

26 Secretaria de Administração Servidores       

Ju
l.      

27 Coordenadoria de Licitações Servidores        

Ag
o.

 

    

28 Secretaria de Finanças Servidores         

Se
t.

 

   

29 Segurança Institucional Membros e 
Servidores 

        

Se
t.

 

   

30 
Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e 
Segurança da Informação 

Membros e 
Servidores 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
Tendo em vista o disposto na Resolução n. 015/2017-PGJ, a Escola Superior do Ministério Público apresenta 
o planejamento para o ano de 2020. A indicação que consta na tabela refere-se aos cursos e eventos que 
serão promovidos ao longo do ano. A identificação e a priorização dos temas que serão contemplados 
foram baseados nos estudos e metodologia proposta pela Comissão de Gestão por Competência do 
Ministério Público, que organizou o cronograma atendendo aos critérios das competências comuns, 
gerenciais e específicas, ressaltando-se que as áreas mencionadas no cronograma foram previamente 
consultadas pela ESMP. 
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GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 

(GED) PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA EDGAR ROBERTO LEMOS DE MIRANDA  

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 

Realização do XXIII Processo Seletivo de Estagiários 
Unificado do MPMS, ratificando o procedimento de 
que os processos seletivos simplificados devem ser 
extintos, não havendo necessidade da existência de 
processos de seleção, com critérios diversos para cada 
comarca, além do alto custo destes enfrentados. 

Estudantes de 
níveis médio e 

superior 
(graduação e 

pós-
graduação) 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

2 
Implantação de sistema E-turmalina, com 
modernização da gestão de estagiários de direito, nas 
contratações, desligamentos e recesso remunerado. 

Servidores do 
setor Ja

n.
 

Fe
v.

 

          

3 

Estágio voluntário, criar a implementação de 
diretrizes para informatizar os dados, facilitando o 
controle e otimizando a gestão de documentos 
recebidos. 

Os prestadores 
de serviço 
voluntário 

Ja
n.

 

           

4 
Implantação do sistema informatizado que visa à 
automatização da folha de pagamento. 

 Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

5 
Alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27 de 
julho de 2010, que disciplina o estágio no âmbito do 
MPMS. 

Membros, 
estagiários e 

servidores que 
atual na área 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

          

6 Realização do XXIV Processo Seletivo de Estagiários do 
MPMS 

          

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Quanto à alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ, já se encontra em trâmite. 
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COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS 

DE JUSTIÇA CÍVEIS PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA IRMA VIEIRA DE  

SANTANA E ANZOATEGUI 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 Reuniões ordinárias. Procuradorias de 
Justiça Cíveis Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Unificação de entendimentos jurídicos / 
teses. 

Procuradorias de 
Justiça Cíveis Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 
Orientação quanto aos trabalhos das 
Procuradorias de Justiça Cíveis. 

Procuradorias de 
Justiça Cíveis Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis engloba ainda o aprimoramento, 
a organização e o acompanhamento das atividades administrativas (distribuição processual – residual cível, 
elaboração da escala de comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, ofícios, 
memorandos, relatórios, etc.) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento da atividade-
fim. 
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COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS 

DE JUSTIÇA CRIMINAIS PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA SARA FRANCISCO SILVA 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 Reuniões ordinárias. Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Unificação de entendimentos jurídicos / 
teses. 

Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 
Orientação quanto aos trabalhos das 
Procuradorias de Justiça Criminais. 

Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais engloba ainda o 
aprimoramento, a organização e o acompanhamento das atividades administrativas (distribuição 
processual – residual criminal, elaboração da escala de comparecimento às sessões de julgamento do 
Tribunal de Justiça, relatórios, ofícios, memorandos, etc.) e a busca de instrumentos para melhorias no 
desenvolvimento da atividade-fim. 
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COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS 

DE JUSTIÇA DE INTERESSES DIFUSOS E 

COLETIVOS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA EDGAR ROBERTO LEMOS DE MIRANDA 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 Reuniões ordinárias. 
Procuradorias de 

Justiça de 
Interesses Difusos 

e Coletivos 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Unificação de entendimentos jurídicos / 
teses. 

Procuradorias de 
Justiça de 

Interesses Difusos 
e Coletivos 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 

Orientação quanto aos trabalhos das 
Procuradorias de Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos. 

Procuradorias de 
Justiça de 

Interesses Difusos 
e Coletivos 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 
Recursos Interesses Difusos e Coletivos (TJ, 
TRF3, STJ e STF) 

Procuradorias de 
Justiça de 

Interesses Difusos 
e Coletivos 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos 
engloba ainda o aprimoramento, a organização e o acompanhamento das atividades administrativas 
(distribuição processual – área residual e recursal, comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal 
de Justiça, relatórios, ofícios, memorandos, etc.) e a busca de instrumentos para melhorias no 
desenvolvimento da atividade-fim. 
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COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS 

DE JUSTIÇA DE RECURSOS 

ESPECIALIZADOS CÍVEIS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA MARA CRISTIANE 

CRISÓSTOMO BRAVO 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 Reuniões ordinárias. 

Procuradorias de 
Justiça de 
Recursos 

Especializados 
Cíveis 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Unificação de entendimentos jurídicos / 
teses. 

Procuradorias de 
Justiça de 
Recursos 

Especializados 
Cíveis 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 
Orientação quanto aos trabalhos das 
Procuradorias de Justiça de Recursos 
Especializados Cíveis. 

Procuradorias de 
Justiça de 
Recursos 

Especializados 
Cíveis 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Recursos Especializados Cíveis 
engloba ainda o aprimoramento, a organização e o acompanhamento das atividades administrativas 
(distribuição processual – recursal cível, comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, 
relatórios, memorandos, ofícios, etc.) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento da 
atividade-fim. 
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COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS 

DE JUSTIÇA DE RECURSOS 

ESPECIALIZADOS CRIMINAIS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA ALEXANDRE LIMA RASLAN 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 Reuniões ordinárias ou extraordinárias. Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Debate acerca de teses criminais, visando 
firmar entendimentos uniformes no âmbito 
da Coordenadoria. 

Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 

Orientações aos Procuradores e Promotores 
de Justiça com atuação criminal acerca de 
aspectos que influem nos recursos criminais 
especializados. 

Procuradores e 
Promotores de 

Justiça 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 
Selecionar e intensificar a interposição de 
Recursos Especiais ou Extraordinários 
Criminais (STJ e STF) 

Procuradorias de 
Justiça Criminais Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 
Elaboração e divulgação de Boletins 
Informativos. 

Procuradores e 
Promotores de 

Justiça 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Recursos Especializados Criminais 
engloba ainda o aprimoramento, organização e acompanhamento das atividades administrativas 
(distribuição processual - áreas residual e recursal, comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal 
de Justiça, relatórios, ofícios, memorandos, etc.) e a busca de instrumentos para melhorias no 
desenvolvimento da atividade-fim. 
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CENTRO DE PESQUISA, ANÁLISE, DIFUSÃO 

E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CI) PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTONIO ANDRÉ DAVID MEDEIROS 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 
Reuniões de trabalho para planejamento e 
alinhamento de resultados do setor. CI Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Entrega das novas instalações do CI e posse 
de novos colaboradores.   CI/MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

3 
Registro das atividades desempenhadas e 
controle da demanda encaminhada para o 
setor. 

CI Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

4 
Formatação de painel de controle em 
ferramenta de BI para acompanhar o 
andamento das atividades registradas. 

CI    

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

5 
Finalizar a implantação do Laboratório de 
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD). CI/MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         
6 

Iniciar o projeto de implantação do 
Laboratório de Evidências Digitais (LAB-ED). CI/MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

7 
Entrega da primeira versão do Novo Portal 
de Serviços do CI, e disponibilização para 
todos os membros.  

MPMS Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

8 
Estudo e desenvolvimento de novas 
funcionalidades e melhorias a serem 
incorporadas ao Novo Portal CI. 

CI/MPMS    

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 
Implantação do Projeto Analytic Enterprise, 
visando a otimização de análise das 
evidências digitais.  

CI Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

10 

Elaborar, implantar e disponibilizar aos 
membros ferramenta de pesquisa que 
facilite a consulta a múltiplas bases de 
dados.  

MPMS Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.
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11 
Sugerir cursos e eventos e capacitação à 
ESMP. CI Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 
Realizar cursos de capacitação interna, bem 
como atender eventual demanda externa / 
parceiros.  

MPMS    

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 
Disponibilizar o sistema SITTEL para todos 
os demais membros.  MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

14 
Evolução do projeto Inovação na Análise de 
Dados em parceria com a UFMS. CI/MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

15 
Aquisição de ferramentas e implantação do 
serviço de varredura eletrônica em setores 
chaves da instituição. 

CI/MPMS Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

16 
Elaborar estudo de implantação de Data 
Warehouse modelado de acordo com base 
de dados pré-definidas.  

CI    

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

17 
Realizar o projeto Horus 2.0 visando 
implementar melhorias ao sistema de BI 
Qlikview. 

CI   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

18 
Realizar atualização do sistema SIMBA e 
disponibilizar novas funcionalidades aos 
usuários.  

MPMS   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      
19 

Realizar o projeto SISDROGAS 2.0 visando 
implementar melhorias ao sistema web. MPMS   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

20 
Elaborar projeto (NUJURI Criminal) para 
auxiliar os membros que atuam junto a 
tribunais do júri.  

MPMS     

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l.      

21 
Elaborar projeto de inteligência criminal que 
unifique as informações do projeto 
SISDROGAS e NUJURI. 

MPMS        

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

22 
Elaborar projeto com objetivo de auxiliar os 
membros no levantamento dados para 
audiência de custódia.  

MPMS          

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

23 
Elaborar projeto com objetivo de mapear 
facções criminosas através da base de dados 
fornecida pelo sistema prisional. 

MPMS        

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 
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24 

Elaborar projeto (CIRA) em parceria com a 
Secretaria da Fazenda e Procuradoria do 
Estado, com objetivo de resgatar recursos 
fruto de evasão fiscal.  

MPMS           

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
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DEPARTAMENTO ESPECIAL DE APOIO ÀS 

ATIVIDADES DE EXECUÇÃO (DAEX) PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO CÉSAR ZENI 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 

Evolução de métodos de análise de 
resultados do Portal EXPERT, com 
implantação de painel de BI na plataforma 
QlikView. 

Chefes de Núcleos, 
do DAEX, Cartório 

DAEX e 
Coordenação 

DAEX e STI 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

2 
Evolução do Portal EXPERT, com adoção de 
novas funcionalidades alinhadas com 
equipe da STI. 

Promotores de 
Justiça, Chefes de 
Núcleos, do DAEX, 

Cartório DAEX, 
Coordenação 

DAEX e STI 
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

3 
Reuniões de Trabalhos de levantamento de 
resultados dos CORTEC. 

Coordenação 
DAEX Chefes do 

DAEX e dos 
Núcleos e Cartório 

DAEX 

Ja
n.

 

    

Ju
n.

 

    

N
ov

. 

 

4 
Atualização do manual de quesitos do DAEX 
e análise do acervo de quesitos 
personalizados existente no Portal EXPERT. 

Equipe de 
analistas do DAEX 
e Coordenação do 

DAEX 

  

M
ar

. 

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

 

O
ut

.   

5 
Viagens para realização de trabalhos de 
campo. CORTECs   Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

6 
Reuniões internas dos Chefes de Núcleo e 
seus respectivos CORTEC’s (EA/CE/MA/PS). 

Chefes de Núcleos 
com seus 
CORTEC’s 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

.   

7 
Análise de situação e planejamento de 
mutirões por CORTEC referentes aos 
trabalhos pendentes. 

Coordenação do 
DAEX e Chefes de 

Núcleo 

    

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.
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8 

Planejamento de voos com drone para 
alavancar estruturalmente as imagens dos 
relatórios técnicos disponibilizados aos 
solicitantes (SAT/PAD) bem como filmagem 
em HD.    

Chefes de Núcleos 
do DAEX e 

Coordenação do 
DAEX 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

9 

Elaborar e implantar ferramenta de leitura e 
análise de dados a ser disponibilizada ao 
CORTEC/CE visando celeridade nas análises 
de prestação de contas de fundação. 

Coordenação do 
DAEX, Chefia e 

analistas do 
CORTEC-CE e 
Comissão de 

Inovação em IA 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

10 
Formatação de dashboards (ferramentas 
QlikView e Power BI) para aprimoramento 
da análise de dados pelo CORTEC-CE. 

Coordenação do 
DAEX, Chefia e 

analistas do 
CORTEC-CE e 
Comissão de 

Inovação em IA 

    

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

11 

Propor ao Procurador-Geral de Justiça a 
atualização do regulamento de fiscalização 
das fundações, para aprimoramento das 
atividades do CORTEC-CE. 

Coordenação do 
DAEX, CAO das 

Fundações e 
Chefia do CORTEC-

CE 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

12 

Elaborar e implantar ferramenta para 
cadastramento de dados voltados à 
avaliação de imóveis urbanos no estado de 
MS para uso no CORTEC-EA. 

Coordenação do 
DAEX, Chefia e 

analistas do 
CORTEC-EA e 
Comissão de 

Inovação em IA 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
13 

Elaborar e implantar ferramenta para 
automação da análise de acessibilidade de 
imóveis, para uso no CORTEC-EA. 

Coordenação do 
DAEX, Chefia e 

analistas do 
CORTEC-EA e 
Comissão de 

Inovação em IA 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

14 

Elaborar e implantar ferramenta para 
automação da comparação de preços em 
contratos públicos, para uso no CORTEC-EA 
e do CORTEC-CE. 

Coordenação do 
DAEX, Chefia e 

analistas do 
CORTEC-EA e do 

CORTEC-CE e 
Comissão de 

Inovação em IA 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

15 

Análise de atualizações do SAJ/MP voltados 
para as necessidades do DAEX, nas lotações 
Secretaria DAEX, DAEX Geral e Coordenação 
do DAEX. 

Coordenação do 
DAEX, Chefias do 

DAEX e dos 
CORTECs 

       

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 
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16 
Digitalizar os documentos físicos do arquivo 
do DAEX, para inserção no SAJ/MP, 
facilitando a busca e consultas futuras. 

Chefe do DAEX, 
Chefe de Núcleo 
do Cartório DAEX 

e os mirins 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

17 

Iniciar estudos e levantamento de dados 
para a avaliação dos custos de cada trabalho 
técnico e precificação dos documentos 
emitidos. 

Coordenação do 
DAEX, Chefes de 

Núcleos do DAEX, 
SGP, SEFIN e PGA 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

18 

Analisar possibilidade de celebração de 
convênio com a Aeronáutica, Exército, PMA-
MS ou Corpo de Bombeiros para 
atendimento de eventuais casos de socorro 
aéreo a profissionais do DAEX. 

Coordenação do 
DAEX, Chefe do 

DAEX e PGJ 

  

M
ar

. 

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

    

19 
Sugerir cursos e eventos de capacitação à 
ESMP. 

Chefes de Núcleo 
e do DAEX e 

Cartório DAEX 
Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

20 

Finalizar procedimentos do Antigo Portal 
DAE, com baixa dos relatórios concluídos e 
retirada do sistema do ambiente de 
produção. 

Coordenação do 
DAEX, Chefias do 

DAEX e dos 
CORTECs, Cartório 

DAEX e STI 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        
21 

Atender solicitações de órgãos da 
Administração Superior para que 
profissionais do DAEX prestem auxílio a 
comissões internas.    

Coordenação do 
DAEX, Chefia do 
DAEX e Analistas 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

22 

Elaboração de projeto de revisão e 
atualização do quadro de chefias e 
servidores do DAEX para incremento de sua 
capacidade de produção. 

Coordenação do 
DAEX e Chefia do 

DAEX 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l.      

23 

Realizar palestras de primeiros socorros 
com equipe do Corpo de Bombeiros, 
visando eventuais necessidades de campo 
quando em vistorias em local de difícil 
acesso. 

Chefes do DAEX e 
CORTECs, Corpo 
de Bombeiros e 

ESMP 

  

M
ar

. 

     

Se
t.
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24 

Realizar avaliação dos resultados obtidos 
com as ações de autorização de teletrabalho 
e aprimoramento do conteúdo do acordo 
de resultados. 

Coordenação do 
DAEX, Chefias do 

DAEX e dos 
CORTECs 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

25 

Realização de reunião da Coordenação do 
DAEX com as Chefias da unidade para 
análise da evolução do acervo de 
solicitações e traçar estratégia para o 
atendimento da demanda. 

Coordenação do 
DAEX, Chefias do 

DAEX e dos 
CORTECs 

    

M
ai

. 

     

N
ov

. 

 

26 

Promover encontros de servidores e 
analistas do DAEX com promotores de 
justiça atuantes em áreas-chave do MPMS 
para troca de experiências com vistas ao 
aprimoramento dos trabalhos realizados. 

Promotores de 
Justiça, 

Coordenação do 
DAEX, Chefias do 
DAEX e CORTECs, 

servidores e 
analistas do DAEX 

   

Ab
r.

 

    

Se
t.

 

   

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
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GRUPO ESPECIAL DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO (GECOC) PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTONIO SIUFI NETO 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2020 

Descrição Público-alvo Previsão para execução 

1 
Pesquisas para elaboração de planos 
investigativos em atenção à demanda de 
apoio investigativo. 

- Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

2 

Reuniões de trabalho com órgãos voltados 
ao controle externo da administração 
pública, com vistas à cooperação na 
atividade de apuração. 

Membros e 
servidores 

vinculados ao 
GECOC 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

    

Se
t.

 

O
ut

. 

  

3 

Reuniões de trabalho com Promotores de 
Justiça com atribuição no Patrimônio 
Público e Social, notadamente com vistas ao 
planejamento de investigações. 

Membros do 
MPMS Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
Considerando que o GECOC foi munido com servidores aptos a desempenharem apoio investigativo às 
Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, atualmente desenvolve atividades concretas de 
auxílio em análises técnicas e de apuração para diversos órgãos de execução, considerando sua principal 
finalidade que é apoiar nas investigações afetas ao Patrimônio Público. 



 

 

 

 

 

 

 

Plano Geral de 
Atuação 
2020 

Plano de Atuação das Áreas de  
Administração, de  
Comunicação, de  
Pessoas e de  
Tecnologia da Informação 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRANSPORTE 

 

INICIATIVA 
Realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos em uso 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Realizar efetivamente o controle de datas e quilometragens das revisões dos 
veículos disponíveis para utilização, por meio de preenchimento de 
planilha/sistema específico. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Promover, em tempo hábil, o agendamento dos veículos para revisões 
periódicas junto às concessionárias / estabelecimentos autorizados pela 
empresa contratada para gerir a frota. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Renovar a frota de veículos obsoletos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 

Manter atualizada a base de dados com a identificação de cada um dos 
veículos da frota, sua data de aquisição e, consequentemente, sua idade, 
bem como a lotação de cada veículo, de forma a estratificá-los da seguinte 
forma:  
a) veículos com até 5 anos de uso;  
b) veículos entre 5 e 10 anos de uso; e  
c) veículos com mais de 10 anos de uso. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 

Informar semestralmente a Secretaria-Geral acerca da idade de cada um dos 
veículos da frota, com o propósito de subsidiar as seguintes informações:  
a) identificação dos veículos passíveis de envio para leilão ou doação (mais de 
dez anos de uso);  
b) necessidade de aquisição de veículos para fins de renovação da frota. 

     

Ju
n.

 

     

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover a otimização das rotas visando evitar a redundância de trajetos e viagens 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

5 Contatar as principais áreas solicitantes da Instituição para levantamento 
prévio das demandas de transporte. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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INICIATIVA 
Reduzir os custos operacionais de manutenção e de consumo dos veículos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Elaborar proposta que priorize a utilização dos veículos da frota sempre pelo 
mesmo motorista, visando torná-lo responsável pelo mesmo. 

     

Ju
n.

 

      

7 
Apresentar à Secretaria-Geral estudo acerca dos custos de manutenção dos 
veículos acautelados, que são utilizados pelo GAECO, visando verificar sua 
viabilidade/opções. 

 

Fe
v.

 

          

8 Instruir o processo de manutenções com no mínimo 3 orçamentos, salvo 
exceções devidamente justificadas. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 

Realizar estudo de opções (locação, serviços, etc.) em substituição à atual 
frota. 
 
 
 

      

Ju
l.      
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SERVIÇOS GERAIS 
 

INICIATIVA 
Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos serviços prestados pelas 

empresas contratadas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Analisar os resultados da pesquisa e contatar os integrantes que avaliaram 
os serviços prestados de forma insatisfatória, promovendo medidas para 
evitar novas ocorrências de insatisfação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Promover a efetiva fiscalização da execução dos contratos, por meio do 
preenchimento de relatórios, checklist ou documento equivalente. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Revisar os contratos para inclusão do Acordo de Nível de Serviço (ANS), visando a prestação de 

serviços com eficiência e no prazo preestabelecido 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 Definir / revisar o catálogo de serviços do Departamento de Serviços Gerais, 
com seus respectivos prazos. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         
4 Estabelecer nas futuras contratações os prazos de atendimento para os tipos 

de serviços prestados. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Realizar reuniões de inicialização dos contratos, visando esclarecer os 
procedimentos de solicitação e padrões de atendimento. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

6 
Manter os registros do interstício de tempo entre o momento em que os 
prestadores de serviços foram demandados e a conclusão dos respectivos 
serviços. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ENGENHARIA 
 

 

INICIATIVA 
Promover a adequação dos prédios do MPMS, atendendo os critérios de acessibilidade e 

segurança institucional, o Corpo de Bombeiros e os interesses locais 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Realizar consulta aos interessados envolvidos na elaboração do Programa de 
Necessidades. Ja

n.
 

   

M
ai

. 

   

Se
t.

 

   

2 Realizar reunião com os responsáveis pelos prédios antes do início dos 
projetos de obras e reformas, de forma a incorporar os interesses locais. Ja

n.
 

   

M
ai

. 

   

Se
t.

 

   

3 
Elaborar o material técnico necessário à contratação e à adequação dos 
prédios do MPMS, atendendo os critérios de acessibilidade e segurança 
institucional, o Corpo de Bombeiros e os interesses locais. 

   

Ab
r.

 

   

Ag
o.

 

   

D
ez

. 

4 Dar continuidade ao processo de regularização imobiliária, para viabilizar o 
processo de obtenção de Alvarás de Funcionamento. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Elaborar o planejamento do biênio 2020/2022 de elaboração de projetos de 
obras e reformas. 

   

Ab
r.

 

        

6 Aprovar junto ao Procurador-Geral de Justiça o planejamento do biênio 
2020/2022 de elaboração de projetos de obras e reformas. 

     

Ju
n.

 

      

7 Executar o planejamento do biênio 2020/2022 de elaboração de projetos de 
obras e reformas. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover a redução do consumo de energia 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 Promover a substituição gradual da estrutura de iluminação do MPMS, 
substituindo as lâmpadas fluorescentes e outros por lâmpadas de LED. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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9 Buscar a instalação gradual de interruptores individuais nas dependências dos 
prédios próprios do MPMS. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

10 Realizar estudo prévio para instalação gradual de sensores de presença nas 
áreas de uso comum dos prédios próprios do MPMS. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

11 Buscar a instalação gradual de chaves gerais para fins de desligamento dos 
aparelhos de ar condicionado split após o expediente de trabalho. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 Realizar estudo de viabilidade acerca da instalação de fontes de energia 
fotovoltaica. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

13 Implementar outras ações desenvolvidas pela Comissão Interna de 
Conservação de Energia (CICE). Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos serviços executados pelas 

empresas contratadas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

14 
Analisar os resultados da pesquisa e contatar os integrantes que avaliaram os 
serviços executados de forma insatisfatória, promovendo medidas para evitar 
novas ocorrências de insatisfação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

15 Promover a efetiva fiscalização da execução dos contratos, por meio do 
preenchimento de relatórios, checklist ou documento equivalente. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
16 Garantir que não haja chamados com mais de 365 dias Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos serviços executados pelas 

empresas contratadas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

17 Utilizar o sistema de serviços apenas para demandas de atendimento 
previsível, abrir processo específico para aquelas que necessitem de projetos. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

18 Solicitar a criação um painel (Power BI) para melhor administração dos 
chamados. 

     

Ju
n.
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

INICIATIVA 
Promover medidas que visem a melhoria das especificações e condições nas solicitações de 

compras ou contratações de serviços, provenientes de processos licitatórios 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 

Elaborar um manual, com checklist a ser preenchido, incluindo a 
disponibilização de documentação padrão (modelos e procedimentos), e 
encaminhar aos setores demandantes para que a especificação do bem ou 
do serviço seja detalhada, clara e não restritiva, a fim de que possa ser 
atendida pelo maior número possível de fornecedores. 

     

Ju
n.

 

      

2 Regulamentar e implementar o cadastro único de materiais no sistema e-
Jade. Ja

n.
 

           

3 
Devolver ao setor demandante as especificações inadequadas, 
encaminhando sugestões referentes às alterações necessárias, a fim de se 
obter êxito no atendimento da demanda. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 
Empenhar-se para que as solicitações de materiais e serviços sejam 
realizadas com base no catálogo de materiais (CATMAT) e catálogo de 
serviços (CATSERV), salvo exceções justificadas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Empenhar-se para que seja encaminhado o checklist preenchido junto às 
solicitações de aquisição de bens e serviços. 

       

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Apurar a vantajosidade das compras/contratações licitadas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Monitorar o valor contratado em comparação ao valor de mercado. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover a agilidade nos processos licitatórios 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

7 Fomentar a eficiência nas especificações dos pedidos, de modo que as 
solicitações de compras ou serviços sejam mais completas e sem erros. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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8 Fomentar a participação dos setores demandantes na elaboração de termo de 
referência ou projeto básico. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover a agilidade das compras por meio de ata de registro de preço 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

9 Informatizar o procedimento de aquisição e/ou contratação por meio de atas 
de registro de preços em sistema integrado. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

10 Realizar o planejamento anual de aquisições, por meio de ata de registro de 
preços, considerando os bens e serviços demandados com frequência. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

.   

INICIATIVA 
Aprimorar os termos contratuais do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

11 
Modelar as minutas contratuais pré-elaboradas no sistema, revisadas pela 
área jurídica do MPMS e que permitam a atualização às normas e leis às quais 
se submetem. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 
Estabelecer modelos de termos de referência-padrão, previamente validados 
pela Assessoria Técnico Jurídica (Assetej), com a estrutura mínima e 
obrigatória já definida, e com prazo para revisão periódica. 

     

Ju
n.

 

      

13 

Estabelecer nos contratos futuros cláusulas claras e específicas sobre as 
obrigações da contratada, de forma a respaldar eventuais cobrança referentes 
a cumprimento dos prazos (ANS), qualidade e quantidade dos serviços e 
materiais, correção de erros/danos/prejuízos causados pela contratada e 
aplicações de penalidades. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
INICIATIVA 

Monitorar os prazos, saldos e demais obrigações acessórias dos contratos vigentes, adotando as 
providências necessárias 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

14 
Reunir com gestores, fiscais de contrato e seus respectivos suplentes, visando 
divulgar o Ato que regulamenta as atribuições dos mesmos, para promover a 
convergência de entendimento. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

15 
Registrar, em meio digital, o não atendimento, pelos gestores e fiscais de 
contratos, das comunicações referentes a prazos, saldos e demais obrigações 
acessórias. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

 

 

 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 323  
 

ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
 

INICIATIVA 
Manter adequado o estoque de bens de consumo 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Cadastrar os produtos e bens no sistema. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Definir o estoque mínimo dos bens de consumo. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 Monitorar mensalmente o estoque de bens de consumo, em atenção às 
boas práticas do almoxarifado. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Monitorar mensalmente o prazo médio de estoque. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Monitorar a localização, a depreciação e o estado de conservação dos ativos permanentes 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

5 Elaborar projeto de renovação tecnológica visando automatizar o processo 
de controle de movimentação de ativos permanentes. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

6 
Elaborar proposta para responsabilização dos integrantes do MPMS pela 
gestão patrimonial dos bens sob sua utilização e submetê-la a aprovação da 
Secretaria-Geral. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

7 Monitorar a localização dos ativos permanentes, em atenção às boas 
práticas da gestão patrimonial. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

8 Monitorar o tempo de depreciação dos ativos permanentes, em atenção às 
boas práticas da gestão patrimonial. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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9 
Avaliar o estado de conservação dos ativos permanentes próximos do 
exaurimento decorrente da depreciação, visando deliberar sobre o 
encaminhamento para baixa ou para reavaliação dos mesmos. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Identificar a satisfação dos integrantes do MPMS quanto à qualidade dos materiais entregues e 

avaliar o cumprimento dos prazos de entrega 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

10 Definir o estoque mínimo e ponto de ressuprimento dos materiais de 
consumo. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

11 Manter organizados os materiais de consumo por tipo e endereçamento de 
estocagem. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 Manter organizada a força de trabalho, distribuindo as tarefas para melhorar 
a eficiência dos processos de separação, embalagem e entrega. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 Otimizar a logística de entrega, organizando os recursos disponíveis 
(caminhão, pessoas, etc.). Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

14 Utilizar todos os recursos disponíveis no sistema e-Jade, eliminando os 
controles paralelos. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

15 
Avaliar a necessidade de contratação de colaboradores (ex: equipe de 
montagem) para que haja maior agilidade na entrega dos respectivos 
materiais. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
16 Realizar conferência prévia dos bens materiais. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 

INICIATIVA 
Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Solicitar a criação de ambiente virtual (sharepoint) para fins de divulgação de 
notícias, normas, eventos, projetos, entre outros, relacionadas à área de 
Administração a todos os integrantes do MPMS. 

Ja
n.

 

           

2 
Desenvolver ambiente virtual (sharepoint) para fins de divulgação de 
notícias, normas, eventos, projetos, entre outros, relacionadas à área de 
Administração a todos os integrantes do MPMS. 

Ja
n.

 

           

3 
Manter o ambiente virtual atualizado, por meio da inserção de notícias, 
inclusão de normas e suas respectivas atualizações, divulgação de eventos, 
reuniões, projetos da área e links importantes, entre outros. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Realizar reunião mensal de alinhamento e apresentação de resultados por 
áreas. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e automatizados 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

5 Estabelecer, com orientação e apoio da Seplange, os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e automatizados. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

6 Solicitar a criação de painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

        

Se
t.

 

   

7 Desenvolver painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

         

O
ut

. 

N
ov

. 

 

8 Gerenciar os indicadores definidos para os processos mapeados, melhorados 
e automatizados. 

           

D
ez

. 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PESSOAS 
 

INICIATIVA 
Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da área de 

administração 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 

Prover aos servidores da área de Administração cursos de liderança, gestão, 
controle, motivação, jurisprudência do TCU, negociação, redação e escrita, 
entre outras, aderentes as atribuições do cargo, com o objetivo de otimizar a 
capacitação à aptidão e à necessidade de melhoria específica de cada 
servidor. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Prover capacitação em Gestão por Competência e Resultados às chefias da 
área de Administração e servidores que atuam no âmbito das atividades 
estratégicas e táticas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 
Solicitar capacitações em competências gerencias ou especificas em 
circunstâncias atípicas, desde que aderentes às atribuições do cargo e que 
atendam aos interesses da Administração. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 

INICIATIVA 
Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que auxiliem 

na tomada de decisões na área de Administração 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Identificar as bases de dados da área de Administração passíveis de análise e 
tratamento 

 

Fe
v.

 

    

Ju
l.      

2 Promover a análise, tratamento e disponibilização, em self service BI, das 
bases de dados da área de Administração passíveis de análise e tratamento. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

.   

3 Desenvolver aplicações de Business Intelligence (BI) para fins de geração de 
informações que auxiliem na tomada de decisões. 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

  

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover o aprimoramento da integração da área de Administração com seus clientes e demais 

unidades administrativas, por meio de sistema de processo eletrônico 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Definir o catálogo de serviços da área de Administração. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

5 Definir o mapa dos processos passíveis de integração pelo processo 
eletrônico. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

6 Demandar a automatização dos processos passíveis de integração pelo 
processo eletrônico 

  

M
ar

. 

         

7 Monitorar a implantação do sistema de processo eletrônico. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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INICIATIVA 
Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de Administração, para 

proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 
Considerar a metragem mínima por pessoa, estabelecida nas normas 
vigentes, quando da construção ou locação de novos espaços ou realização 
de reformas ou alteração de leiaute. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 
Considerar requisitos de ergonomia, bem como novas propostas 
tecnológicas, quando da aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

10 Elaborar mapa de previsão de substituição de mobiliários e de 
microcomputadores considerando os prazos de 10 e 4 anos respectivamente Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

INICIATIVA 
Buscar a adequação da força de trabalho da área de Administração 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

11 Realizar diagnóstico acerca da adequação da força de trabalho na área de 
Administração. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

12 Alocar adequadamente a força de trabalho, considerando o mapeamento 
científico do perfil de competências dos servidores da Administração. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 
Promover a gestão da força de trabalho considerando os resultados dos 
indicadores definidos para a iniciativa que visa buscar a adequação da força 
de trabalho da área de Administração. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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ADMINISTRAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

INICIATIVA 
Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de Administração, com observância 
dos respectivos objetivos estratégicos, enviando sua proposta dentro dos prazos estabelecidos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Elaborar proposta orçamentária anual das unidades administrativas.      

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

2 Submeter as propostas orçamentárias anuais das unidades administrativas 
para aprovação. 

       

Ag
o.
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

JORNALISMO 
 

INICIATIVA 
Ampliar a participação de membros na produção de comunicação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Entrar em contato permanentemente via Skype/telefone ou outro meio de 
comunicação com os membros solicitando pautas e ampliando 
relacionamento. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Ampliar a publicação de matérias jornalísticas para o público externo, divulgando ações 

finalísticas do MPMS de interesse da sociedade 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

2 Contatar membros e servidores solicitando informações acerca de ações 
finalísticas do MPMS. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

INICIATIVA 
Ampliar a publicação de matérias jornalísticas ao público interno (ações, eventos, cursos, 

iniciativas, boas práticas, entre outras) 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 
Coletar informações sobre ações, projetos e planejamentos junto à 
Secretaria-Geral, à ESMP, entre outras unidades administrativas, para que o 
Núcleo de Jornalismo possa produzir matérias. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

INICIATIVA 
Sensibilizar os integrantes do MPMS sobre a importância de sua participação para o 

fortalecimento da imagem da instituição 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Visitar as Promotorias de Justiça do interior.   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

2 Entrar em contato com os membros da capital. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 Disponibilizar a Assessoria de Comunicação para auxiliar na divulgação das 
ações. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Implementar ações de comunicação, visando a integração das pessoas no MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Propor a criação de uma comissão multidisciplinar, para implementação de 
ações internas voltadas à integração das pessoas no MPMS. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

5 Elaborar projetos e ações de integração.       

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

6 Executar os projetos e ações de integração.         

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Divulgar iniciativas e ações de interesse dos integrantes do MPMS, por meio de newsletter 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

7 Criar um canal no SharePoint para disponibilizar newsletter.   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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8 Criar e divulgar campanha publicitária sobre a newsletter.   

M
ar

. 

         

INICIATIVA 
Utilizar a intranet/SIMP como principal veículo de comunicação interna 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

9 Publicar maior número de Cartões no SIMP mensalmente.   

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Comunicar os integrantes do MPMS por meio de: e-mails, WhatsApp (post, vídeos, clipping 

diário), web-banner no portal, mural, ponto eletrônico, entre outros 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

10 Utilizar as ferramentas de comunicação de forma a atingir, de maneira 
ampla e eficaz, o público interno. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

INICIATIVA 
Orientar os membros do MPMS para que se manifestem junto à imprensa de forma clara, 

objetiva, transparente e estratégica 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Acompanhar e orientar os membros em entrevistas e coletivas de imprensa. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Orientar os membros a acessarem frequentemente as redes sociais do 
MPMS. 

  

M
ar

. 

  

Ju
n.

 

   

O
ut

. 

  

3 Fomentar programas de capacitação de porta-vozes (media training).   

M
ar

. 

  

Ju
n.

 

   

O
ut

. 

  

INICIATIVA 
Trabalhar a gestão da imagem da Instituição junto à imprensa 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Promover o Prêmio Jorge Góes de Jornalismo.         

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

5 Realizar visita às redações dos veículos de comunicação.     

M
ai

. 

     

N
ov

. 

 

6 Institucionalizar o “Café com o PGJ”.      

Ju
n.
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 
 

INICIATIVA 
Fomentar a utilização, preferencialmente, de recursos digitais para a reprodução, criação e 

disponibilização de materiais multimídia 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Disponibilizar as Reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça online de 
acordo com orientação do CNMP e deliberação da Administração Superior. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Disponibilizar eventos registrados em vídeo, como posses de Procuradores-
Gerais, seminários, congressos, entre outros, por meio da plataforma 
Microsoft Stream. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Ampliar e potencializar a atuação das atividades das coordenações de marketing, jornalismo e 

memorial, por meio da produção de material multimídia 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 Registrar em vídeos os acontecimentos relevantes, coletivas de imprensa, 
eventos, datas comemorativas, entre outros. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MARKETING 
 

INICIATIVA 
Desenvolver material publicitário voltado ao cidadão para divulgar o MPMS e reforçar a imagem 

da instituição na sociedade 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Criar campanhas que aproximem a sociedade do MPMS.   

M
ar

. 

    

Ag
o.

 

 

O
ut

. 

  

INICIATIVA 
Desenvolver material publicitário para atender demandas locais 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

2 Otimizar peças publicitárias com temáticas abrangentes e que se encaixam 
em diversas comarcas. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

INICIATIVA 
Disseminar campanhas de mobilização interna, fomentando ações de solidariedade, de qualidade 

de vida e educativas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 Levantar temas importantes para o público interno e oferecer propostas de 
ações à Secretaria-Geral. 

   

Ab
r.

 

    

Se
t.

 

   

INICIATIVA 
Criar material de marketing focado no público interno 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Quantificar e acompanhar a aplicação de estratégias de comunicação para 
o público interno. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MEMORIAL 
 

INICIATIVA 
Pesquisar, armazenar e disponibilizar os bens e registros históricos relacionados ao MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Atualizar e conservar as galerias de fotos dos Procuradores-Gerais de 
Justiça, Corregedores, Procuradores de Justiça, GAECO e Promotorias de 
Justiça. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Coletar permanentemente materiais (ações, histórias, fatos relevantes) dos 
Procuradores e Promotores de Justiça para acervo. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 Atualizar o “carômetro” dos membros do Ministério Público).   

M
ar

. 

   

Ju
l.      

4 Coletar e pesquisar permanentemente bens, documentos e fotos de 
membros e servidores para o acervo. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Pleitear um local para armazenamento de bens e materiais pertencentes ao 
Memorial. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         
INICIATIVA 

Promover o registro dos fatos relevantes do MPMS, por meio de áudio, vídeo e fotos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Elaborar especificação do banco de dados próprio para armazenamento e 
divulgação do acervo virtual. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

7 Solicitar ao CETI a disponibilização de banco de dados próprio para 
armazenamento e divulgação do acervo virtual. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

8 Desenvolvimento de leiaute para hotsite do acervo virtual.  

Fe
v.

 

M
ar

. 
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9 Organizar e catalogar o material relevante identificado Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Fomentar a implantação de galerias nas unidades administrativas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

10 Criar campanha de divulgação do hotsite do Memorial.   

M
ar

. 

    

Ag
o.

 

    

11 
Dar continuidade ao levantamento do histórico dos membros que atuaram 
em cada uma das unidades administrativas do MPMS, especialmente nas 
comarcas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 Criar galeria de fotos dos membros nas unidades administrativas que ali 
atuaram. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO 
 

INICIATIVA 
Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Promover a divulgação de assuntos relacionados aos serviços prestados 
pelas unidades administrativas da Assecom e seus respectivos prazos de 
atendimento. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

   

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

INICIATIVA 
Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e automatizados 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

2 Estabelecer, com orientação e apoio da Seplange, os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e automatizados. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

3 Solicitar a criação de painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

        

Se
t.

 

   

4 Desenvolver painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

         

O
ut

. 

N
ov

. 

 

5 Gerenciar os indicadores definidos para os processos mapeados, 
melhorados e automatizados. 

           

D
ez

. 

 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 339  
 

COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PESSOAS 
 

INICIATIVA 
Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da área de 

Comunicação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 

Prover aos servidores da ASSECOM capacitação técnica em software 
gráficos, bem como em conhecimentos aderentes as atribuições do cargo, 
com o objetivo de otimizar a capacitação à aptidão e à necessidade de 
melhoria específica de cada servidor. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 

INICIATIVA 
Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que auxiliem 

na tomada de decisões na área de Comunicação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Identificar as bases de dados da área de Comunicação passíveis de análise e 
tratamento. 

 

Fe
v.

 

    

Ju
l.      

2 Promover a análise, tratamento e disponibilização, em self service BI, das 
bases de dados da área de Comunicação passíveis de análise e tratamento. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

3 Desenvolver aplicações de Business Intelligence (BI) para fins de geração de 
informações que auxiliem na tomada de decisões. 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

  

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Integração do sistema Super Clipping ao Power BI.  

Fe
v.

 

          

5 Criar ou buscar junto à STI sistema para organizar a documentação da 
ASSECOM. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
INICIATIVA 

Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de Comunicação, para 
proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 
Considerar a metragem mínima por pessoa, estabelecida nas normas 
vigentes, quando houver reformas ou alteração de leiaute da Assessoria de 
Comunicação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

7 
Considerar requisitos de ergonomia, bem como novas propostas 
tecnológicas, quando da aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

8 
Elaborar mapa de previsão de substituição de mobiliários e de 
microcomputadores considerando os prazos de 10 e 4 anos 
respectivamente. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.
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9 Solicitar a aquisição de computadores e câmeras fotográficas.   

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

10 Solicitar a disponibilização de espaço interno, para armazenamento de 
materiais. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

INICIATIVA 
Buscar a adequação da força de trabalho da área de Comunicação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

11 Realizar diagnóstico acerca da adequação da força de trabalho na área de 
Comunicação 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

12 
Alocar adequadamente a força de trabalho, considerando o mapeamento 
científico do perfil de competências dos servidores da área de 
Comunicação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 
Promover a gestão da força de trabalho considerando os resultados dos 
indicadores definidos para a iniciativa que visa buscar a adequação da força 
de trabalho da área de Comunicação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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COMUNICAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

INICIATIVA 
Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de Comunicação, com observância 
dos respectivos objetivos estratégicos, enviando sua proposta dentro dos prazos estabelecidos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Consultar as Unidades administrativas e os Membros quanto à necessidade 
de serviços e bens de comunicação. 

     

Ju
n.

 

Ju
l.      

2 Elaborar proposta orçamentária anual da Assecom.      

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

3 Submeter a proposta orçamentária anual da Assecom para aprovação.        

Ag
o.
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PROVIMENTO DE PESSOAS 
 

INICIATIVA 
Promover a ambientação e a capacitação das pessoas recém ingressadas no MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Indicar os integrantes que comporão a comissão multidisciplinar responsável 
pela elaboração dos cursos de ambientação e capacitação das pessoas recém 
ingressadas no MPMS. 

Ja
n.

 

           

2 

Elaborar curso nas modalidades EAD e/ou presencial de ambientação e 
capacitação para os membros recém ingressados, em parceria com a ESMP-
MS, contemplando entre outros os seguintes conteúdos: Lei Orgânica do 
MPMS; Regimentos Internos e organogramas da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ), do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho Superior 
do MPMS, da Corregedoria do MPMS e da Ouvidoria do MPMS; Resolução 
das atribuições das Promotorias de Justiça; conduta ética; planejamento 
estratégico do MPMS; Sistema de Automação do Judiciário (SAJMP); Sistema 
Gestor de Tabela Taxonômica; Portal de Serviços do e-Jade e e-Turmalina; 
modelos e procedimentos administrativos e de gestão de pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

3 

Elaborar curso nas modalidades EAD e/ou presencial de ambientação e 
capacitação para os servidores recém ingressados, em parceria com a ESMP-
MS, contemplando entre outros os seguintes conteúdos: Lei Orgânica do 
MPMS; Regimentos Internos e organogramas da Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ), do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho Superior 
do MPMS, da Corregedoria do MPMS e da Ouvidoria do MPMS; Estatuto e 
Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do MPMS; conduta ética; 
planejamento estratégico do MPMS; Sistema de Automação do Judiciário 
(SAJMP); Sistema Gestor de Tabela Taxonômica; Portal de Serviços do e-Jade 
e e-Turmalina; modelos e procedimentos administrativos e de gestão de 
pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

4 

Elaborar curso nas modalidades EAD e/ou presencial de ambientação e 
capacitação para os estagiários e menores-aprendizes recém ingressados, 
em parceria com a ESMP-MS, contemplando entre outros os seguintes 
conteúdos: noções gerais acerca dos atos e normas; estrutura 
organizacional; resolução que regulamenta o estágio no MPMS; noções do 
planejamento estratégico do MPMS; noções do Sistema de Automação do 
Judiciário (SAJMP); Portal de Serviços do e-Jade e e-Turmalina; conduta 
ética; modelos e procedimentos administrativos e de gestão de pessoas. 
 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.
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5 

Elaborar curso nas modalidades EAD e/ou presencial de ambientação e 
capacitação para os terceirizados recém ingressados, em parceria com a 
ESMP-MS, contemplando entre outros os seguintes conteúdos: estrutura 
organizacional; noções do contrato de terceirização; noções do 
planejamento estratégico do MPMS; conduta ética. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

      

6 Promover curso de ambientação e capacitação das pessoas recém 
ingressadas no MPMS, em parceria com a ESMP-MS. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

7 Atualizar e divulgar cartilhas de boas-vindas aos novos integrantes do 
MPMS. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Aprimorar o processo de seleção de pessoas, elegendo critérios ideais de avaliação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 
Realizar estudo e propor a inclusão de curso de formação de caráter 
classificatório e eliminatório no processo de seleção de membros e 
servidores. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 Incluir nos editais de concurso matérias relativas às competências comuns, 
gerenciais e específicas dos respectivos cargos 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover a lotação das pessoas recém ingressadas observando seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes (CHA’s) e aqueles exigidos para os cargos e funções 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

10 
Buscar a contratação de um sistema que realize o levantamento do perfil 
comportamental das pessoas recém ingressadas, de forma a promover o 
alinhamento com os CHA’s dos cargos e funções. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

11 Criar painéis de gestão dos CHA’s exigidos para os cargos e funções, bem 
como dos integrantes do MPMS. 

      

Ju
l. 

Ag
o.
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

INICIATIVA 
Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Mapear as competências do MPMS. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Utilizar o sistema e-Turmalina para o cadastramento das competências.       

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Identificar as necessidades de desenvolvimento das pessoas no âmbito do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 Aplicar questionário para identificar as lacunas de competências específicas 
dos integrantes do MPMS. 

       

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

4 
Realizar pesquisa para identificar cursos de capacitação existentes, visando 
definir a trilha de aprendizagem para suprir as lacunas de competências 
identificadas. 

         

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Formalizar a entrega da proposta de plano de capacitação das competências 
à ESMP-MS. 

         

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover ações de capacitação observando-se o plano de capacitação da ESMP-MS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Elaborar e executar o cronograma do plano de capacitação. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Identificar e utilizar os integrantes do MPMS que possuem qualificação e potencial para capacitar 

e instruir 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

7 Identificar integrantes do MPMS que possuem qualificação, potencial e 
interesse em promover capacitação. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

8 
Manter atualizado o cadastro do sistema e-turmalina em relação aos 
integrantes do MPMS que possuem qualificação e potencial para promover 
capacitação. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 Formalizar a entrega para ESMP-MS da relação dos integrantes do MPMS 
que possuem qualificação, potencial e interesse em promover capacitação. 

        

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

QUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

INICIATIVA 
Implementar ações e projetos que promovam a QVT 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Incluir no curso de formação dos novos integrantes orientações referentes à 
QVT. 

            

2 Realizar campanhas de exames de saúde periódicos com foco nos 
integrantes do MPMS. 

   

Ab
r.

 

     

O
ut

. 

  

3 Instituir e manter programa de prevenção, orientação e comunicação sobre 
saúde e segurança no trabalho. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Atualizar estudo ergonômico visando a adequação dos postos de trabalho, 
bem como a capacitação quanto à utilização. 

      

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

5 Instituir e manter a prática da ginástica laboral.    

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

6 Elaborar projeto para criar um espaço destinado ao centro de convivência 
dos integrantes do MPMS. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

7 Promover treinamento de primeiros socorros.     

M
ai

. 

     

N
ov

. 

 

8 Promover a criação da comissão interna de prevenção de acidentes.       

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

INICIATIVA 
Implementar pesquisa anual no âmbito do MPMS para aferir a percepção das pessoas em relação 

a sua qualidade de vida 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

9 Elaborar questionários da pesquisa de qualidade de vida, com base na 
metodologia conhecida como “Roda da Vida” ou metodologia semelhante. 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

10 Aplicar a pesquisa, compilar os resultados e fechar o diagnóstico.         

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

11 Encaminhar o diagnóstico à Administração Superior e à Diretoria da ESMP-
MS. 

           

D
ez

. 
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INICIATIVA 
Promover atendimento psicossocial aos integrantes do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

12 Apresentar projeto de estruturação de Assessoria Psicossocial na Secretaria 
de Gestão de Pessoas. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

13 Abrir canais de acesso para os integrantes do MPMS à Assessoria 
Psicossocial. 

       

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

  

14 Criar painéis de controle de afastamentos.     

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

INICIATIVA 
Promover a gestão e o controle do home office no âmbito do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

15 Acompanhar o cumprimento do programa de trabalho, disponibilidade e 
produtividade dos integrantes que trabalham no regime de home office. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Implementar pesquisa anual no âmbito do MPMS para aferir a percepção das pessoas em relação 

ao clima organizacional 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

16 Elaborar questionários da pesquisa de Clima Organizacional.      

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

17 Aplicar a pesquisa, compilar os resultados e fechar o diagnóstico.         

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

 

18 Encaminhar o diagnóstico à Administração Superior e à Diretoria da ESMP-
MS. 

           

D
ez

. 

INICIATIVA 
Elaborar ações de conscientização que estimulem a inclusão, a cooperação e a solidariedade 

entre os integrantes do MPMS, inclusive por meio de parcerias e convênios 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

19 Realizar ações voltadas à inclusão, à cooperação e à solidariedade. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

20 Criar campanhas de fomento de diálogo pacífico para solução de conflitos, 
humanizando as relações de trabalho e de clima organizacional 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

       

21 Realizar ações de mediações nos casos de conflitos. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

22 Promover palestras e workshops juntamente com a ESMP-MS sobre gestão 
de conflitos. 

   

Ab
r.

 

    

Se
t.
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

GESTÃO DA CARREIRA, DESEMPENHO E VALORIZAÇÃO 
 

INICIATIVA 
Promover e divulgar ações de reconhecimento e valorização dos integrantes do MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Apresentar proposta de reconhecimento aos integrantes que se destacaram 
com boas práticas. 

       

Ag
o.

 

    

2 Divulgar os integrantes que se destacaram, em determinados períodos, no 
exercício de suas atribuições. 

     

Ju
n.

 

     

D
ez

. 

3 Realizar o Dia do Servidor Público.          

O
ut

.   

4 Promover ação de preparação para a aposentadoria.      

Ju
n.

 

     

D
ez

. 

5 Fomentar a realização de curso de educação financeira.          

O
ut

.   

INICIATIVA 
Criar canal para a apresentação de sugestões de iniciativas para melhoria da gestão do MPMS 

(banco de ideias) 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Criar no portal de serviços um canal de apresentação de sugestões para a 
melhoria da área de Pessoas. 

    

M
ai

. 

       

INICIATIVA 
Instituir prêmios a membros e servidores que se destacarem pela dedicação e pelo 

comprometimento institucional 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

7 Apresentar proposta de premiação aos integrantes que se destacaram com 
boas práticas 

       

Ag
o.
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INICIATIVA 
Rever e adequar os critérios de avaliação de desempenho, definindo parâmetros objetivos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 
Revisar a legislação de avaliação de desempenho juntamente com a 
comissão responsável pela criação do estatuto e do Plano de Cargos e 
Carreiras dos servidores. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l.      

9 Criar parâmetros de controle para mensuração da produtividade dos 
servidores. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

10 Criar painéis de Business Intelligence (BI) para a gestão de desempenho.        

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Estabelecer e monitorar metas de desempenho para os integrantes da Instituição 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

11 Revisar o mapeamento e definir indicadores para os processos de trabalhos 
do MPMS. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 Automatizar os processos e realizar diagnósticos de desempenho, visando a 
definição de metas. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 Definir metas para os indicadores estabelecidos.      

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

14 Promover a gestão das metas. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CONDUTA ÉTICA 
 

INICIATIVA 
Estimular a conduta ética e comportamento socialmente responsável 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Propor a formação de comissão para elaborar projeto normativo, visando 
estabelecer o Código de Ética do MPMS. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

2 Elaborar projeto normativo para estabelecer o Código de Ética do MPMS.     

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 Fomentar políticas de boas práticas de conduta ética. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
 

INICIATIVA 
Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 
Solicitar a criação de ambiente virtual (sharepoint) para fins de divulgação de 
notícias, normas, eventos, projetos, entre outros, relacionadas à área de 
Pessoas a todos os integrantes do MPMS. 

Ja
n.

 

           

2 
Desenvolver ambiente virtual (sharepoint) para fins de divulgação de 
notícias, normas, eventos, projetos, entre outros, relacionadas à área de 
Pessoas a todos os integrantes do MPMS. 

Ja
n.

 

           

3 
Manter o ambiente virtual atualizado, por meio da inserção de notícias, 
inclusão de normas e suas respectivas atualizações, divulgação de eventos, 
reuniões, projetos da área e links importantes, entre outros. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Realizar reunião mensal de alinhamento e apresentação de resultados. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Definir indicadores para os processos mapeados, melhorados e automatizados 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

5 Estabelecer, com orientação e apoio da Seplange, os indicadores dos 
processos mapeados, melhorados e automatizados. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

6 Solicitar a criação de painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

        

Se
t.

 

   

7 Desenvolver painel de Business Intelligence (BI) para monitorar os 
indicadores dos processos mapeados, melhorados e automatizados. 

         

O
ut

. 

N
ov

. 

 

8 Gerenciar os indicadores definidos para os processos mapeados, melhorados 
e automatizados. 

           

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PESSOAS 
 

INICIATIVA 
Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da área de Pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 

Prover aos servidores da área de Pessoas cursos de liderança, gestão, 
controle, motivação, jurisprudência do TCU, negociação, redação e escrita, 
entre outras, aderentes as atribuições do cargo, com o objetivo de otimizar a 
capacitação à aptidão e à necessidade de melhoria específica de cada 
servidor. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 
Prover capacitação em Gestão por Competências e Resultados às chefias da 
área de Pessoas e servidores que atuam no âmbito das atividades 
estratégicas e táticas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 
Solicitar capacitações em competências gerencias ou especificas em 
circunstâncias atípicas, desde que aderentes às atribuições do cargo e que 
atendam aos interesses da Pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
 

INICIATIVA 
Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que auxiliem 

na tomada de decisões na área de Pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Identificar as bases de dados da área de Pessoas passíveis de análise e 
tratamento. 

 

Fe
v.

 

    

Ju
l.      

2 Promover a análise, tratamento e disponibilização, em self service BI, das 
bases de dados da área de Pessoas passíveis de análise e tratamento. 

  

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

  

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

.   

3 Desenvolver aplicações de Business Intelligence (BI) para fins de geração de 
informações que auxiliem na tomada de decisões. 

     

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

  

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Promover o aprimoramento da integração da área de Pessoas com seus clientes e demais 

unidades administrativas, por meio de sistema de processo eletrônico 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Definir o catálogo de serviços da área de Pessoas. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

5 Definir o mapa dos processos passíveis de integração pelo processo 
eletrônico. 

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

         

6 Demandar a automatização dos processos passíveis de integração pelo 
processo eletrônico 

  

M
ar

. 

         

7 Monitorar a implantação do sistema de processo eletrônico. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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INICIATIVA 
Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de Pessoas, para 

proporcionar melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 
Considerar a metragem mínima por pessoa, estabelecida nas normas 
vigentes, quando houver reformas ou alteração de leiaute da Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

9 
Considerar requisitos de ergonomia, bem como novas propostas 
tecnológicas, quando da aquisição de mobiliários, com vistas a proporcionar 
melhor funcionalidade e ergonomia às pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

10 
Elaborar mapa de previsão de substituição de mobiliários e de 
microcomputadores considerando os prazos de 10 e 4 anos 
respectivamente. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

        

INICIATIVA 
Buscar a adequação da força de trabalho da área de Pessoas 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

11 Realizar diagnóstico acerca da adequação da força de trabalho na área de 
Pessoas. 

   

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

   

12 Alocar adequadamente a força de trabalho, considerando o mapeamento 
científico do perfil de competências dos servidores da área de Pessoas. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

13 
Promover a gestão da força de trabalho considerando os resultados dos 
indicadores definidos para a iniciativa que visa buscar a adequação da força 
de trabalho da área de Pessoas. 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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PESSOAS 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

INICIATIVA 
Elaborar anualmente o planejamento orçamentário da área de Pessoas, com observância dos 

respectivos objetivos estratégicos, enviando sua proposta dentro dos prazos estabelecidos 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Elaborar proposta orçamentária anual da área de Pessoas.      

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

    

2 Submeter a proposta orçamentária anual da área de Pessoas para 
aprovação. 

       

Ag
o.

 

    

 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 356  
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUIÇÃO 
 

INICIATIVA 
Implementar a governança de TI em consonância com o planejamento da Instituição. (PETI, PDTI, 

princípios, políticas e estruturas) 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Implantar a governança de TI em conformidade com a Política Nacional de 
Tecnologia da Informação (PNTI). Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

2 Revisar a Política da Segurança da Informação e seus anexos. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

3 Monitorar dos indicadores do PETI. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

4 Apoiar o MPMS na adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

5 Participar do Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação / CNMP Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Garantir o investimento de recursos para atender as necessidades prioritárias 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Realizar pesquisas de mercado para atendimento das demandas de futuras 
aquisições ou contratações de serviços. Ja

n.
 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Viabilizar soluções de TI para a área-fim 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

7 Desenvolver novo SGTU integrado com o SAJMP. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
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8 Realizar manutenções corretivas e evolutivas em sistemas da área-fim. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

INICIATIVA 
Viabilizar soluções de TI para a área-meio 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

9 Adaptar SPO para contemplar resolução de ponto dos estagiários. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

10 Desenvolver sistema para o cerimonial do MP. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

11 Atualizar Mapa Social com Vacinômetro. Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

12 Desenvolver integração entre os sistemas internos com a base de gestão de 
pessoas. Ja
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INICIATIVA 
Suportar a gestão da informação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

13 Desenvolver Painel para Gestão da Governança de TI. Ja
n.
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14 Desenvolver aplicação móvel para notificações do MPMS (servidores e 
membros). Ja
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15 Realizar estudo para implantar o self-service BI (Governança da Informação). Ja
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS 
 

INICIATIVA 
Fomentar junto à Assecom a divulgação de novas ferramentas ou serviços de TI 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Promover campanha de divulgação do uso das ferramentas corporativas. Ja
n.
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INICIATIVA 
Fomentar junto à Escola Superior do Ministério Público gestão do conhecimento 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

2 Capacitar em desenvolvimento de site no Sharepoint, Planner para gestão de 
tarefas e utilização da nuvem de dados. Ja
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3 realizar treinamento de usuários para uso do PJe na Justiça Eleitoral Ja
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INICIATIVA 
Gerenciar o banco de conhecimento de TI 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Desenvolver no SIMP o autoatendimento de serviços ao usuário de TI. Ja
n.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PROCESSOS INTERNOS 
 

INICIATIVA 
Adquirir equipamentos de TI, softwares e investir na área de segurança da informação 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Adquirir estações de trabalho e periféricos. Ja
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INICIATIVA 
Contratar serviços de TI 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

2 Adquirir e implantar o Data Center Modular da PGJ. Ja
n.
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INICIATIVA 
Garantir a manutenção dos serviços de TI 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

3 Atualizar @serviços com a nova versão do software OTRS. Ja
n.
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INICIATIVA 
Modernizar infraestrutura de TI 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

4 Implantar acesso à rede sem fio nas salas de audiência dos fóruns. Ja
n.
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5 Implantar o Sistema Autônomo (AS) Ja
n.
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INICIATIVA 
Buscar soluções tecnológicas que automatizem e integrem os processos institucionais 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

6 Desenvolver Serviço de integração de Gerenciamento de Identidades (AD, 
Quartzo, SAJ) – MPMS. Ja

n.
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7 Desenvolver Serviço de integração de Gerenciamento de Identidades (AD, 
Quartzo, SAJ) – Área-meio. Ja
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INICIATIVA 
Apoiar gestão do processo eletrônico da área-meio. (gestão de fornecedor) 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

8 Apoiar manutenções corretivas e evolutivas no sistema de processo 
eletrônico da área-meio. Ja
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 
 

INICIATIVA 
Fomentar a inovação tecnológica no MPMS 

AÇÕES PARA 2020 Previsão para execução 

1 Desenvolvimento de ferramenta para auxílio na elaboração de laudo de 
Pareceres de Análise Prévia (PAP). Ja
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QUADRO GERAL DE PRIORIZAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

Encerrado o período de preenchimento do formulário eletrônico, a tabulação 

e o tratamento estatístico, constatou-se que das 176 Promotorias de Justiça do MPMS objeto 

do levantamento, 137 preencheram o formulário disponibilizado por meio de cartão no SIMP, o 

que representa 77,84% do total de Promotorias de Justiça. 

Considerando ainda que a cada Promotoria de Justiça foi possibilitado escolher 

até três áreas de atuação, classificando-as entre principal, segunda e terceira prioridade, o 

levantamento resultou em um total de 187 respostas. 

 

Área de Atuação 
Principal 

Prioridade 
Segunda 

Prioridade 
Terceira 

Prioridade 
Total 

Adesões 

Cível, consumidor e idoso 14 5 2 21 

Criminal, controle externo da atividade 
policial e execução penal 

50 11 - 61 

Meio ambiente, habitação e urbanismo 
e patrimônio histórico e cultural 

17 11 1 29 

Patrimônio público e social, fundações 
e eleitoral 30 5 1 36 

Infância e juventude 20 5 1 26 

Direitos constitucionais do cidadão, 
direitos humanos e das pessoas com 
deficiência 

6 5 3 14 

TOTAL 137 42 8 187 
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VISÃO INSTITUCIONAL DAS PRIORIZAÇÕES 

Nos resultados que se apresentam após cálculo da média ponderada, 

atribuídos os pesos para cada uma das grandezas envolvidas (principal prioridade, segunda 

prioridade e terceira prioridade), obtiveram-se as seguintes representações entre as 

Promotorias de Justiça que preencheram e enviaram o formulário: 
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RUBI  
 
CRIMINAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes cibernéticos. 

 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 
prestados à sociedade. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e integração. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da 
comarca. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Promover a instauração de IC's para obtenção de dados relacionados ao controle externo da atividade policial. 
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EXECUÇÃO PENAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as empresas contratadas 
pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação de presos. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que possuem 
metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências menores e com os 3 regimes de 
cumprimento de pena. 

 

13,11%

22,95%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 367  
 

AZURITA  
 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio 
Público. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de 
decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

 

ELEITORAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do voto. 
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FUNDAÇÕES 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 
terceiro setor. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do voto. 
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ESMERALDA  
 

MEIO AMBIENTE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com regularização das 
propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de Recuperação de Área Degradada / 
Alterada). 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com regularização das 
propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de Recuperação de Área Degradada / 
Alterada). 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos locais onde esteja 
disponível. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos ambientais. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 6 Propor medidas que visem implementar o sistema de licenciamento ambiental, bem como melhorar seu 
funcionamento nos locais onde estejam disponíveis. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 7 Propor medidas que visem combater a perfuração e manutenção de poços ilegais em áreas urbanas providas de 
rede. 
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HABITAÇÃO E URBANISMO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 
planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das 
pessoas. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento sanitário), de acordo 
com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede pública de 
esgoto. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, por meio do 
fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de triagem de resíduos (UTR's) para 
elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Propor medidas que visem a prevenção, o levantamento e a regularização de ocupações irregulares. 

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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TOPÁZIO  
 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e crianças com 
patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a ampliarem seu perfil. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo nos 
municípios do Estado. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Fomentar a implantação dos Planos Individuais de Atendimento (PIA) nas unidades para cumprimento de medidas 
socioeducativas de internação e semiliberdade, elaborado por equipe multidisciplinar, abordando os aspectos 
jurídico, de saúde, social, psicológico e pedagógico. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos da criança e do 
adolescente. 
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CITRINO  
 
CÍVEL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área cível. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos Promotores de Justiça que atuam na área. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Atuar na celebração de acordos extrajudiciais na área cível. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Realizar ações de orientação ao cidadão por meio de palestras, audiências públicas, audiências extrajudiciais e 
reuniões, cujo objeto esteja relacionado a matérias de interesse institucional na área cível. 

 

CONSUMIDOR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar a efetividade dos direitos do consumidor por meio de ações integradas. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Propor medidas que visem garantir a efetividade dos direitos do consumidor. 
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IDOSO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça na área do idoso. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a 
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a expedição de Recomendações em assuntos relacionados 
à área do idoso. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Recomendar e fomentar a garantia de suficiência de vagas em instituições de longa permanência do idoso (ILPI) e 
Centros-Dia, bem como em instituições privadas mediante convênios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Fomentar a criação, estruturação e funcionamento dos conselhos e fundos municipais do idoso. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual do idoso. 
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ALBITA  
 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada município sul-mato-
grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de saúde, segundo a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB). 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Atuar para a universalização da educação integral e profissionalizante com o escopo de reduzir a desigualdade social. 

 

DIREITOS HUMANOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Zelar pela efetividade dos direitos humanos. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das 
minorias étnico-raciais. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantir o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, minimizando as 
barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

PRIORIZAÇÕES 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Propor medidas que visem garantir o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Atuar junto aos órgãos competentes para fomentar e garantir a existência das estruturas adequadas nos 
estabelecimentos de ensino para atendimento aos alunos com deficiência. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

JULIANE CRISTINA GOMES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 
cível. 

 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos 
Promotores de Justiça que atuam na área. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

KRISTIAM GOMES SIMÕES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Realizar ações de orientação ao cidadão por meio de palestras, audiências públicas, audiências 
extrajudiciais e reuniões, cujo objeto esteja relacionado a matérias de interesse institucional na área 
cível. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade dos direitos do consumidor por meio de ações integradas. 

 Propor medidas que visem garantir a efetividade dos direitos do consumidor. 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com 
tratativas objetivando a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a expedição de 
Recomendações em assuntos relacionados à área do idoso. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

ANDRÉ ANTÔNIO CAMARGO LORENZONI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
 Atuar na celebração de acordos extrajudiciais na área cível. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Garantir o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, minimizando as 

barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

 Propor medidas que visem garantir o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

RENZO SIUFI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos 
Promotores de Justiça que atuam na área. 
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5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

PLÍNIO ALESSI JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
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6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

CRISTINA BERALDO DE ANDRADE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
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7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

MARJORIE OLIVEIRA ZANCHETTA DE AZAMBUJA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos 
Promotores de Justiça que atuam na área. 
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8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 
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9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
EMY LOUISE SOUZA DE ALMEIDA ALBERTINI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos 
Promotores de Justiça que atuam na área. 

 Atuar na celebração de acordos extrajudiciais na área cível. 

SUGESTÕES 
A continuidade de realização de reuniões pela Supervisão Cível, para troca de 
informações e debates entre os Promotores de Justiça, visando ao enriquecimento do 
conhecimento e à uniformização, quando possível, de entendimentos. 
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35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

CHRISTIANE DE ALENCAR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 
cível. 
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44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
CRISTIANE BARRETO NOGUEIRA RIZKALLAH 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça na área 
do idoso. 

 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com 
tratativas objetivando a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a expedição de 
Recomendações em assuntos relacionados à área do idoso. 

 Recomendar e fomentar a garantia de suficiência de vagas em instituições de longa permanência 
do idoso (ILPI) e Centros-Dia, bem como em instituições privadas mediante convênios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As opções desta Promotoria de Justiça não integram o resultado estatístico apresentado no presente 
caderno, haja vista que foram recebidas em data posterior a sua conclusão. 
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45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

ÉRICA ROCHA ESPINDOLA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
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75ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

MARCOS FERNANDES SISTI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 
cível. 
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10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
SUZI LUCIA SILVESTRE DA CRUZ D’ANGELO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 
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18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 
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19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 
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24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

WILSON CANCI JÚNIOR (COADVUJANTE) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
RENATA RUTH FERNANDES GOYA MARINHO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

SILVIO AMARAL NOGUEIRA DE LIMA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SUGESTÕES 
Formalizar pedido de indenização às vítimas na própria denúncia, bem como requerer a 
intimação, pelo juízo, dos ofendidos em casos de crimes cometidos grave ameaça ou 
violência. 
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62ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

CANDY HIROKI CRUZ MARQUES MOREIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

SUGESTÕES 
Adotar medidas junto à Polícia Judiciária para agilizar a conclusão dos Inquéritos Policiais 
anteriores a 2017. 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 396  
 

64ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

CRISTIANE AMARAL CAVALCANTE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

SUGESTÕES 

Os objetivos elencados na área criminal não contemplaram a verdadeira atuação desta 
Promotoria de Justiça. Diante deste cenário, a 64ª PJCG irá priorizar em 2020 a 
condenação dos réus por crime de tráfico de drogas, após a valoração negativa das 
circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei n.º 11.343/06) da natureza e quantidade da droga 
apreendida. INDICADORES: quantidade de recursos interpostos pelo MP e providos pelo 
TJMS nesta matéria. 
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66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

HELEN NEVES DUTRA DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela efetividade dos direitos humanos. 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com 
representantes das minorias étnico-raciais. 
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69ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

HENRIQUE FRANCO CÂNDIA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

SUGESTÕES 
Dar ênfase a projetos voltados para o combate do abuso sexual e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes. 
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73ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

JULIO BILEMJIAN RIBEIRO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 
 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 

cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
 Promover a instauração de IC's para obtenção de dados relacionados ao controle externo da 

atividade policial. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE 

EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - GACEP 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

LUCIANA MOREIRA SCHENK 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
 Promover a instauração de IC's para obtenção de dados relacionados ao controle externo da 

atividade policial. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

CONSUMIDOR 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

FABRÍCIO PROENÇA DE AZAMBUJA (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade dos direitos do consumidor por meio de ações integradas. 

 Propor medidas que visem garantir a efetividade dos direitos do consumidor. 

SUGESTÕES 

1) Desenvolver estudos acerca do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nº 
13.709/18;  

2) Fomentar a melhoria dos serviços prestados pelas concessionárias conforme plano de 
trabalho a ser regido pelo CAO e; 

3) Conforme diretrizes de atuação elencadas pelo CAOCCI, trabalhar na melhoria da 
segurança do usuário e da mobilidade  urbana sustentável.. 
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26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO 

AMBIENTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

LUZ MARINA BORGES MACIEL PINHEIRO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
FERNANDO MARTINS ZAUPA (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

SUGESTÕES 
A atribuição da 27ª Promotoria de Justiça é restrita a atos infracionais, fiscalização de MSE 
em Meio Aberto (onde há fiscalização do programa) e evasão escolar (porém, apenas na 
esfera extrajudicial). 
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32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
FILOMENA APARECIDA DEPÓLITO FLUMINHAN 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

SUGESTÕES 

I) Estruturação dos atendimentos Especializado de média complexidade (ambulatorial, 
cirurgias eletivas etc) no âmbito do SUS nas macrorregiões de saúde de Mato Grosso do 
Sul; num primeiro momento, identificando quais Especialidades possuem demanda 
reprimida nos serviços de média complexidade; e num segundo momento, propor as 
medidas cabíveis para melhoria do acesso a esses serviços especializados; 

II)  Exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas a garantir o efetivo 
cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por 
controle biométrico; 

III) Exigir esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos 
da lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e Relação Municipal 
de Medicamentos (REMUME). 
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32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADANIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 
DANIELA CRISTINA GUIOTTI (COADJUVANTE) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 
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34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO 

AMBIENTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

LUIZ ANTÔNIO FREITAS DE ALMEIDA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
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46ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

PAULO HENRIQUE CAMARGO IUNES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SUGESTÕES Reestruturação dos conselhos tutelares. 
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49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DAS 

FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE 

SOCIAL E DA VÍTIMA DE INFRAÇÃO PENAL 
 

PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMPO GRANDE 
Responsável pela definição das ações: 

GEVAIR FERREIRA LIMA JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORUMBÁ 
Responsável pela definição das ações: 
ANA RACHEL BORGES DE FIGUEIREDO NINA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos 
ambientais. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania.  

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 
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5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORUMBÁ 
Responsável pela definição das ações: 

LUCIANO BORDIGNON CONTE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
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7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORUMBÁ 
Responsável pela definição das ações: 

LUDMILA DE PAULA CASTRO SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça na área 
do idoso. 

 Fomentar a criação, estruturação e funcionamento dos conselhos e fundos municipais do idoso. 

TERCEIRA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Garantir o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, minimizando as 

barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

 Atuar junto aos órgãos competentes para fomentar e garantir a existência das estruturas adequadas 
nos estabelecimentos de ensino para atendimento aos alunos com deficiência. 

SUGESTÕES 

Na seara da infância e juventude reputo ser válida a inclusão do fomento pelo Ministério 
Público junto à comunidade, por via de palestras, reuniões e eventos, da conscientização 
sobre a necessidade de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, 
bem como os meios de denúncia e importância do engajamento social na questão. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORUMBÁ 
Responsável pela definição das ações: 

RODRIGO CORRÊA AMARO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

SUGESTÕES 

1) avaliação minuciosa dos inquéritos policiais em tramitação, com requisição das 
diligências necessárias e imprescindíveis à correta formação da opinio delicti em relação 
aos crimes dolosos contra a vida;  

2) manter constante contato com os médicos-legistas, no intuito de fomentar o 
aperfeiçoamento e a qualidade dos laudos de necropsia em casos de crimes dolosos 
contra a vida. 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORUMBÁ 
Responsável pela definição das ações: 

FÁBIO ADALBERTO CARDOSO DE MORAIS (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

JOSÉ ANTONIO ALENCAR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

JOÃO LINHARES JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 416  
 

5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

CLAUDIO ROGÉRIO FERREIRA GOMES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

FERNANDO JAMUSSE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

EDUARDO FONTICIELHA DE ROSE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SUGESTÕES 
Pretendo continuar atuando no projeto MP Social, visando auxiliar instituições que 
trabalhem com práticas esportivas para jovens e paratletas. 
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7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

EDUARDO FONTICIELHA DE ROSE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 
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8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

JULIANO ALBUQUERQUE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SANT’ANNA PINHEIRO (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

CLAUDIA LOUREIRO OCÁRIZ ALMIRÃO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

SUGESTÕES 

As iniciativas apontadas para o objetivo estratégico criminal são restritas a algumas 
áreas de atuação. Não abrangem a Promotoria de Justiça Especializada em Crimes 
Dolosos contra a Vida da qual sou titular.  Apenas me resta (e marquei apenas por falta de 
opção adequada) a iniciativa 1 do controle externo da atividade policial, mas não concordo 
com o indicador. Não é a participação em cursos de capacitação que ira medir se 
efetivamente cumpri a meta. Da mesma forma que no âmbito criminal, as opções são 
limitadas e, a meu ver, não representam avanço na atuação institucional em área tão 
importante na atuação ministerial quanto das Promotorias do Júri.  

Portanto, aponto a iniciativa 1 do controle externo da atividade policial como iniciativa 
estratégica a ser implementada, entretanto, estabelecendo como indicador participação 
em reuniões e grupos de trabalho conjunto com a Polícia Civil. 

Como segundo objetivo estratégico, que também não encontrei no plano geral, que 
insiro como atuação na área de direitos humanos (vinculada à atuação criminal) estaria a 
inserção da vítima e familiares no processo e como indicador contatos com vítimas e 
familiares para subsidiar a ação penal e o combate ao abuso de autoridade nas 
abordagens policiais e de guardas municipais (vinculada à atuação criminal tanto na 15ª 
Promotoria de Justiça quanto na 2ª Vara do Juizado Especial Criminal), tendo como 
indicador realização de cursos de capacitação. 
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9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

FABRÍCIA BARBOSA LIMA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

 Fomentar a implantação dos Planos Individuais de Atendimento (PIA) nas unidades para 
cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, elaborado por equipe 
multidisciplinar, abordando os aspectos jurídico, de saúde, social, psicológico e pedagógico. 
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11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

AMILCAR ARAÚJO CARNEIRO JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Propor medidas que visem combater a perfuração e manutenção de poços ilegais em áreas urbanas 
providas de rede. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

RICARDO ROTUNNO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 
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17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

LUIZ GUSTAVO CAMACHO TERÇARIOL 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Fomentar a criação, estruturação e funcionamento dos conselhos e fundos municipais do idoso. 
 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual do idoso. 

TERCEIRA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Garantir o exercício pleno da cidadania das pessoas com deficiência, minimizando as 

barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

 Propor medidas que visem garantir o pleno exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 428  
 

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

FERNANDO MARCELO PEIXOTO LANZA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

ROSANA SUEMI FUZITA IRIKURA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

DANIELA ARAÚJO LIMA DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

JUI BUENO NOGUEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 432  
 

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TRÊS LAGOAS 
Responsável pela definição das ações: 

MOISÉS CASAROTTO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMAMBAI 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AMAMBAI 
Responsável pela definição das ações: 

MICHEL MAESANO MANCUELHO (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMAMBAI 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AMAMBAI 
Responsável pela definição das ações: 

MICHEL MAESANO MANCUELHO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMAMBAI 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AMAMBAI 
Responsável pela definição das ações: 

MICHEL MAESANO MANCUELHO (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

SEGUNDA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com 
tratativas objetivando a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a expedição de 
Recomendações em assuntos relacionados à área do idoso. 

 Recomendar e fomentar a garantia de suficiência de vagas em instituições de longa permanência 
do idoso (ILPI) e Centros-Dia, bem como em instituições privadas mediante convênios. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANASTÁCIO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ANASTÁCIO 
Responsável pela definição das ações: 

JOÃO MENEGHINI GIRELLI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA 

DO TABOADO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

APARECIDA DO TABOADO 
Responsável pela definição das ações: 

OSCAR DE ALMEIDA BESSA FILHO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

SEGUNDA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa.  

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APARECIDA 

DO TABOADO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

APARECIDA DO TABOADO 
Responsável pela definição das ações: 

JERUSA ARAÚJO JUNQUEIRA QUIRINO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania.  

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

TERCEIRA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AQUIDAUANA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AQUIDAUANA 
Responsável pela definição das ações: 

ANGÉLICA DE ANDRADE ARRUDA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AQUIDAUANA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AQUIDAUANA 
Responsável pela definição das ações: 

JOSÉ MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

SUGESTÕES 

Adotar medidas administrativas e judiciais necessárias à implementação das Políticas 
Nacional, Estadual e Municipal para a População em Situação de Rua e do Sistema Único 
de Assistência Social, especialmente quanto a serviços, programas, projetos e benefícios 
destinados às pessoas em situação de rua. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AQUIDAUANA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

AQUIDAUANA 
Responsável pela definição das ações: 

ANTENOR FERREIRA DE REZENDE NETO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

SUGESTÕES Implementação de acordos de não persecução penal. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATAGUASSU 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BATAGUASSU 
Responsável pela definição das ações: 

PATRÍCIA ALMIRÃO PADOVAN 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATAGUASSU 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BATAGUASSU 
Responsável pela definição das ações: 

EDIVAL GOULART QUIRINO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELA VISTA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BELA VISTA 
Responsável pela definição das ações: 

ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

SEGUNDA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa.  

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONITO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BONITO 
Responsável pela definição das ações: 

JOÃO MENEGHINI GIRELLI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONITO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BONITO 
Responsável pela definição das ações: 

ALEXANDRE ESTUQUI JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAARAPÓ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAARAPÓ 
Responsável pela definição das ações: 

FERNANDA ROTTILI DIAS 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SEGUNDA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa.  

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAARAPÓ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAARAPÓ 
Responsável pela definição das ações: 

ARTHUR DIAS JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMAPUÃ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CAMAPUÃ 
Responsável pela definição das ações: 

DOUGLAS SILVA TEIXEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASSILÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CASSILÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 

PEDRO DE OLIVEIRA MAGALHÃES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASSILÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CASSILÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 

ANA CAROLINA LOPES DE MENDONÇA CASTRO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAPADÃO 

DO SUL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CHAPADÃO DO SUL 
Responsável pela definição das ações: 

MATHEUS MACEDO CARTAPATTI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 
 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 

voto. 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 454  
 

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAPADÃO 

DO SUL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CHAPADÃO DO SUL 
Responsável pela definição das ações: 

FERNANDA PROENÇA DE AZAMBUJA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

TERCEIRA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

SUGESTÕES 
Faltou incluir atuação voltada ao enfrentamento da violência doméstica, seja no âmbito 
criminal e/ou dos Direitos Humanos. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COSTA RICA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COSTA RICA 
Responsável pela definição das ações: 

GEORGE CÁSSIO TIOSSO ABBUD 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 

SUGESTÕES 
Gostaria que fosse implantados Núcleos Regionais de Defesa do Patrimônio Público, no 
interior do Estado, com dedicação exclusiva de membros nesta área. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COSTA RICA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COSTA RICA 
Responsável pela definição das ações: 

BOLIVAR LUÍS DA COSTA VIEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COXIM 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COXIM 
Responsável pela definição das ações: 

MARCOS ANDRÉ SANT' ANA CARDOSO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COXIM 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COXIM 
Responsável pela definição das ações: 

DANIELLA COSTA DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Propor medidas que visem combater a perfuração e manutenção de poços ilegais em áreas urbanas 
providas de rede. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

 Propor medidas que visem a prevenção, o levantamento e a regularização de ocupações irregulares. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COXIM 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

COXIM 
Responsável pela definição das ações: 

VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FÁTIMA DO 

SUL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

FÁTIMA DO SUL 
Responsável pela definição das ações: 
RODRIGO CINTRA FRANCO (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FÁTIMA DO 

SUL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

FÁTIMA DO SUL 
Responsável pela definição das ações: 

RODRIGO CINTRA FRANCO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

SEGUNDA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

SUGESTÕES Combate ao crime organizado. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGUATEMI 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

IGUATEMI 
Responsável pela definição das ações: 

THIAGO BARBOSA DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

SUGESTÕES Melhoria da abertura do debate popular no processo de indicação de prioridades. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPORÃ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ITAPORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

RADAMÉS DE ALMEIDA DOMINGOS 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

SEGUNDA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

TERCEIRA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 464  
 

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IVINHEMA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

IVINHEMA 
Responsável pela definição das ações: 

DANIEL DO NASCIMENTO BRITTO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IVINHEMA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

IVINHEMA 
Responsável pela definição das ações: 

ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JARDIM 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

JARDIM 
Responsável pela definição das ações: 

ALLAN CARLOS COBACHO DO PRADO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JARDIM 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

JARDIM 
Responsável pela definição das ações: 

LIA PAIM LIMA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

SEGUNDA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa.  

 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACAJU 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MARACAJU 
Responsável pela definição das ações: 

ESTÉFANO ROCHA RODRIGUES DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRANDA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MIRANDA 
Responsável pela definição das ações: 
JULIANA PELLEGRINO VIEIRA (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 
voto. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRANDA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MIRANDA 
Responsável pela definição das ações: 
JULIANA PELLEGRINO VIEIRA (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUNDO 

NOVO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MUNDO NOVO 
Responsável pela definição das ações: 

LENIZE MARTINS LUNARDI PEDREIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 
voto. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUNDO 

NOVO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

MUNDO NOVO 
Responsável pela definição das ações: 

KARINA RIBEIRO DOS SANTOS VEDOATTO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NAVIRAÍ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NAVIRAÍ 
Responsável pela definição das ações: 

PAULO DA GRAÇA RIQUELME DE MACEDO JUNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 

 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos 
ambientais. 

 Propor medidas que visem implementar o sistema de licenciamento ambiental, bem como melhorar 
seu funcionamento nos locais onde estejam disponíveis. 

 Propor medidas que visem combater a perfuração e manutenção de poços ilegais em áreas urbanas 
providas de rede. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 
pública de esgoto. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

 Propor medidas que visem a prevenção, o levantamento e a regularização de ocupações irregulares. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NAVIRAÍ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NAVIRAÍ 
Responsável pela definição das ações: 

DANIEL PIVARO STADNIKY 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania.  

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NAVIRAÍ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NAVIRAÍ 
Responsável pela definição das ações: 

LETÍCIA ROSSANA PEREIRA FERREIRA BERTO DE ALMADA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NAVIRAÍ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NAVIRAÍ 
Responsável pela definição das ações: 

JULIANA MARTINS ZAUPA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SUGESTÕES 

Enfrentamento das causas geradoras de violência doméstica e familiar,  com a redução 
da reincidência. Ainda, na área criminal, trabalhar com conscientização das pessoas, 
sobretudo do público feminino adolescente,  das consequências  da exposição e 
compartilhamento de imagens íntimas. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA 

ALVORADA DO SUL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NOVA ALVORADA DO SUL 
Responsável pela definição das ações: 

MAURÍCIO MECELIS CABRAL 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA 

ANDRADINA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NOVA ANDRADINA 
Responsável pela definição das ações: 

ALEXANDRE ROSA LUZ 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Propor medidas que visem implementar o sistema de licenciamento ambiental, bem como melhorar 
seu funcionamento nos locais onde estejam disponíveis. 

 Propor medidas que visem combater a perfuração e manutenção de poços ilegais em áreas urbanas 
providas de rede. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA 

ANDRADINA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NOVA ANDRADINA 
Responsável pela definição das ações: 

PAULO LEONARDO DE FARIA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA 

ANDRADINA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

NOVA ANDRADINA 
Responsável pela definição das ações: 

FABRICIO SECAFEN MINGATI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍBA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PARANAÍBA 
Responsável pela definição das ações: 

JULIANA NONATO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 

 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos 
ambientais. 

TERCEIRA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível. 

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍBA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PARANAÍBA 
Responsável pela definição das ações: 

RONALDO VIEIRA FRANCISCO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

SUGESTÕES 
Realização de curso para capacitação dos membros, com assessores do STF e do STJ, 
com relação aos recursos especial e extraordinário, em função das novas regras do CPC-
2015. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍBA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PARANAÍBA 
Responsável pela definição das ações: 

LEONARDO DUMONT PALMERSTON 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PONTA PORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

GABRIEL DA COSTA RODRIGUES ALVES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos 
ambientais. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a prevenção, o levantamento e a regularização de ocupações irregulares. 

Objetivo estratégico: Defender o patrimônio histórico e cultural assegurando sua preservação e conservação. 

 Propor medidas que visem a preservação e a conservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 

SUGESTÕES 
Fortalecer a municipalização do trânsito a partir da integração dos municípios ao Sistema 
Nacional de Trânsito e a implantação de órgão local de trânsito  com capacidade técnica 
de gestão e eficiência de resultados. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E 

ESPECIALIZADA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PONTA PORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

PATRICIA ALMIRÃO PADOVAN 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível.  

 Identificar e atuar em situações de interesse público na área cível. 
 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 

cível. 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Recomendar e fomentar a garantia de suficiência de vagas em instituições de longa permanência 
do idoso (ILPI) e Centros-Dia, bem como em instituições privadas mediante convênios. 

 Fomentar a criação, estruturação e funcionamento dos conselhos e fundos municipais do idoso. 
 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual do idoso. 

SUGESTÕES 
Basicamente, minha sugestão se restringe ao fomento de doações para o conselho 
municipal do idoso e da infância, explicando ao cidadão que declara imposto de renda 
como isso pode ser realizado. 
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PONTA PORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

GISLEINE DAL BÓ 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SUGESTÕES 
Que na seara criminal seja estimulada utilização de técnicas mais modernas de solução 
de conflitos, tais como Acordos de Não Persecução Penal; de não continuidade da ação 
penal ou de reconhecimento de culpa. 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PONTA PORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

THIAGO BONFATTI MARTINS 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PONTA PORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

MAGNO OLIVEIRA JOÃO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais da comarca. 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBAS DO RIO 

PARDO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RIBAS DO RIO PARDO 
Responsável pela definição das ações: 

GEORGE ZAROUR CEZAR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO 

BRILHANTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RIO BRILHANTE 
Responsável pela definição das ações: 

JORGE FERREIRA NETO JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO 

BRILHANTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RIO BRILHANTE 
Responsável pela definição das ações: 

ROSALINA CRUZ CAVAGNOLLI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO VERDE DE 

MATO GROSSO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RIO VERDE DE MATO GROSSO 
Responsável pela definição das ações: 

MATHEUS CARIM BUCKER 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 
por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL 

DO OESTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SÃO GABRIEL DO OESTE 
Responsável pela definição das ações: 

DANIEL HIGA DE OLIVEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 

SEGUNDA PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa.  

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 
voto. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL 

DO OESTE 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SÃO GABRIEL DO OESTE 
Responsável pela definição das ações: 
ISABELLE ALBUQUERQUE DOS SANTOS RIZZO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIDROLÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SIDROLÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 
DANIELE BORGHETTI ZAMPIERI DE OLIVEIRA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fiscalizar a implementação da Política Nacional do Trabalho Profissional, notadamente se as 
empresas contratadas pela administração pública federal estão cumprindo a cota de contratação 
de presos. 
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIDROLÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SIDROLÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 

JANELI BASSO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERENOS 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

TERENOS 
Responsável pela definição das ações: 

EDUARDO DE ARAÚJO PORTES GUEDES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA CLARA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ÁGUA CLARA 
Responsável pela definição das ações: 

FELIPE ALMEIDA MARQUES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANAURILÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ANAURILÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 

ALLAN THIAGO BARBOSA ARAKAKI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Promover a integração entre Ministério Público e os entes estatais para fiscalização do 

terceiro setor. 

 Promover o velamento efetivo das Fundações visando o acompanhamento de suas finalidades. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANGÉLICA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ANGÉLICA 
Responsável pela definição das ações: 

DANIEL DO NASCIMENTO BRITTO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BANDEIRANTES 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BANDEIRANTES 
Responsável pela definição das ações: 
PAULO HENRIQUE MENDONÇA DE FREITAS 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 
voto. 

SUGESTÕES 

Criação de Promotorias Regionais para atuar na área do Patrimônio Público e Social e a 
criação de órgãos de apoio regionais. Além disto, sugiro o fomento de uma base de dados 
sigilosa interna do MP para consulta de empresas investigadas e respectivos objetos para 
tratamento conjunto e sistematizado de lesão ao erário em municípios diversos, com 
mesmo modos operandi e identidade de sujeitos. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATAYPORÃ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BATAYPORÃ 
Responsável pela definição das ações: 

BIANKA MACHADO ARRUDA MENDES 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASILÂNDIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

BRASILÂNDIA 
Responsável pela definição das ações: 

FERNANDO MARCELO PEIXOTO LANZA /  MOISÉS CASAROTTO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SEGUNDA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL 

SAPUCAIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

CORONEL SAPUCAIA 
Responsável pela definição das ações: 

MICHEL MAESANO MANCUELHO (SUBSTITUIÇÃO) 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 
municípios. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais.  

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEODÁPOLIS 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DEODÁPOLIS 
Responsável pela definição das ações: 

ANTHONY ÁLLISON BRANDÃO SANTOS 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em matéria eleitoral. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Identificar as nascentes em áreas urbanas e rurais, promovendo sua proteção e regularização. 
 Adotar medidas efetivas para recuperação e conservação das bacias hidrográficas, com 

regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Adotar medidas efetivas para fiscalizar o desmatamento ilegal e reparar o dano ambiental, com 
regularização das propriedades, mediante adesão ao CAR e apresentação de Prada (Projeto de 
Recuperação de Área Degradada / Alterada). 

 Verificar a regularidade do funcionamento do sistema de licenciamento ambiental municipal, nos 
locais onde esteja disponível. 

 Melhorar o sistema de licenciamento ambiental mediante a estruturação e participação dos órgãos 
ambientais. 

 Propor medidas que visem implementar o sistema de licenciamento ambiental, bem como melhorar 
seu funcionamento nos locais onde estejam disponíveis. 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade das políticas públicas setoriais voltadas ao ordenamento e 

planejamento urbano, assegurando o direito à moradia digna e à qualidade de vida das pessoas. 

 Fomentar a elaboração e implementação dos planos municipais de saneamento (esgotamento 
sanitário), de acordo com a legislação específica e o cumprimento de suas metas de universalização. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEODÁPOLIS 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DEODÁPOLIS 
Responsável pela definição das ações: 

ANTHONY ÁLLISON BRANDÃO SANTOS 

. 

 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades residenciais com ligações ativas na rede 

pública de esgoto. 
 Propor medidas que visem a implementação, expansão e melhoria na coleta seletiva dos municípios, 

por meio do fomento a educação ambiental à sociedade e melhor estruturação das usinas de 
triagem de resíduos (UTR’s) para elevação do volume de material destinado à reciclagem. 

 Propor medidas que visem a prevenção, o levantamento e a regularização de ocupações irregulares. 

TERCEIRA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Buscar a efetividade dos direitos do consumidor por meio de ações integradas. 

 Propor medidas que visem garantir a efetividade dos direitos do consumidor. 

SUGESTÕES 

Dentre as iniciativas prioritárias na área de defesa do patrimônio público, a Promotoria de 
Justiça de Deodápolis/MS adotou as seguintes ações;  

1) correção, em parceria com o TCE/MS do sistema tributário municipal, desde a 
fiscalização da atuação administrativa da Agência Fazendária Municipal, passando pelo 
combate à renúncia de receita e a ineficiência nos lançamentos e execuções fiscais, até o 
planejamento tributário dentro das normas orçamentárias municipais;  

2) fiscalizar a elaboração e a excução das Leis Orçamentárias, de modo que venham a 
coincidir com a realidade fiscal, e com as políticas públicas prioritárias do município, nas 
áreas de: infância, adolescência, juventude, idoso, defesa da mulher, pessoas em situação 
de Rua, portadores de deficiência, viciados em droga, infraestrutura e saneamento, e as 
demais políticas públicas na área de assistência social;  

3) estabelecer em parceria com o TCE/MS cursos, seminários, encontros, audiências 
públicas, oficinas, no intuito de implementar programas de formação continuada para os 
servidores públicos municipais, bem como para o aprimoramento das controladorias 
municipais e protocolos manuais de operação nas áreas de recursos humanos, compras, 
licitações e contratos administrativos, fiscalização da execução de contratos 
administrativos, a fim de prevenir desperdícios, desvios, erros, erros graves e corrupção. 



 

Plano Geral de Atuação 2020 P á g i n a  | 508  
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DOIS IRMÃOS DO 

BURITI 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

DOIS IRMÃOS DO BURITI 
Responsável pela definição das ações: 

JOÃO MENEGHINI GIRELLI 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELDORADO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ELDORADO 
Responsável pela definição das ações: 
GUSTAVO HENRIQUE BERTOCCO DE SOUZA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

Objetivo estratégico: Garantir a regularidade e a lisura do pleito eleitoral. 

 Realizar campanhas educativas para reforçar a confiabilidade da votação eletrônica e do sigilo do 
voto. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GLÓRIA DE 

DOURADOS 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

GLÓRIA DE DOURADOS 
Responsável pela definição das ações: 

ANDRÉA DE SOUZA RESENDE 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INOCÊNCIA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

INOCÊNCIA 
Responsável pela definição das ações: 

RONALDO VIEIRA FRANCISCO 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, FUNDAÇÕES E ELEITORAL 

Objetivo estratégico: Fortalecer o combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

 Fomentar junto ao Poder Judiciário medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na 
área do Patrimônio Público. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior 
número de decisões favoráveis ao Ministério Público na área do Patrimônio Público. 

 Utilizar mecanismos de negociação cível e criminal em questões de improbidade administrativa. 
 Fomentar a criação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das controladorias internas nos 

municípios. 
 Fomentar junto aos Poderes municipais o aperfeiçoamento da transparência. 

SEGUNDA PRIORIDADE 
MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E CULTURAL 

Objetivo estratégico: Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.  

 Propor medidas que visem implementar o sistema de licenciamento ambiental, bem como melhorar 
seu funcionamento nos locais onde estejam disponíveis. 

TERCEIRA PRIORIDADE 
DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DIREITOS HUMANOS E DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Objetivo estratégico: Zelar pela defesa e exercício da cidadania. 

 Garantir a cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada 
município sul-mato-grossense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de 
saúde, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAQUIRAÍ 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

ITAQUIRAÍ 
Responsável pela definição das ações: 
GUSTAVO HENRIQUE BERTOCCO DE SOUZA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar técnicas de investigação com efetiva produção de provas visando apuração de crimes 
cibernéticos. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO GOMES 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

PEDRO GOMES 
Responsável pela definição das ações: 

ADRIANO BARROZO DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. 

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 

SEGUNDA PRIORIDADE CÍVEL, CONSUMIDOR E IDOSO 

Objetivo estratégico: Destacar o papel proativo da atuação da Promotoria de Justiça na área cível.  

 Participar da construção dos entendimentos que visam a uniformização da atuação do MP na área 
cível. 

 Declarar a adesão ou não aos entendimentos firmados pelo Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso, com base em pesquisas juntos aos 
Promotores de Justiça que atuam na área. 

Objetivo estratégico: Priorizar a atuação na defesa do idoso em situação de vulnerabilidade. 

 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com 
tratativas objetivando a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a expedição de 
Recomendações em assuntos relacionados à área do idoso. 

 Recomendar e fomentar a garantia de suficiência de vagas em instituições de longa permanência 
do idoso (ILPI) e Centros-Dia, bem como em instituições privadas mediante convênios. 

 Fomentar a criação, estruturação e funcionamento dos conselhos e fundos municipais do idoso. 
 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual do idoso. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO NEGRO 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

RIO NEGRO 
Responsável pela definição das ações: 

MATHEUS CARIM BUCKER 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SETE QUEDAS 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SETE QUEDAS 
Responsável pela definição das ações: 

GILBERTO CARLOS ALTHEMAN JÚNIOR 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Fomentar a atuação resolutiva e eficiente das Promotorias de Justiça Criminais. 

 Aprimorar o sistema investigativo do MPMS por meio dos Procedimentos de Investigação Criminal. 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

Objetivo estratégico: Garantir a aplicação dos princípios norteadores que regem a execução penal. 

 Fomentar a implantação de APAC's (Associação de Proteção e Assistência aos Coordenadores) que 
possuem metodologia de cumprimento de pena mais barata e com índices de reincidências 
menores e com os 3 regimes de cumprimento de pena. 

SEGUNDA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Promover a efetivação das adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e 
crianças com patologia), estimulando, conscientizando e preparando as famílias pretendentes a 
ampliarem seu perfil. 
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SONORA 
 PLANO DE 

ATUAÇÃO 2020 

SONORA 
Responsável pela definição das ações: 

ADRIANO BARROZO DA SILVA 

. 

 
PRINCIPAL 

PRIORIDADE 
CRIMINAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E EXECUÇÃO 

PENAL 

Objetivo estratégico: Atuar no controle externo da atividade policial buscando a maior eficiência dos serviços 

prestados à sociedade. 

 Participar de atividades de instrução junto aos organismos policiais visando sua orientação e 
integração. 

 Adotar medidas efetivas para melhoria estrutural das unidades investigativas (delegacias de polícia). 

SEGUNDA PRIORIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Objetivo estratégico: Garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.  

 Promover a aprovação, implementação e execução do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo nos municípios do Estado. 

 Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos fundos municipais e estadual dos direitos 
da criança e do adolescente. 
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