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“As

ideias

e

as

estratégias

são

importantes, mas o verdadeiro desafio é a
sua execução.”
Percy Barnevick

APRESENTAÇÃO

É com imensa honra e responsabilidade que assumi, em 08 de abril de 2021,
pela 2ª vez, a Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas dos Municípios do
Estado do Pará. Dessa vez, com respaldo na vontade de meus pares, descentralizouse as competências exclusivas do Procurador Geral, tornando-se da Procuradora Dra.
Elisabeth Salame da Silva as funções correcionais.
Responsabilidade pelo fato de liderar uma instituição permanente e essencial
à fiscalização, com plena independência funcional, administrativa e financeira, que
auxilia o TCM-PA no controle externo da administração pública municipal do Estado
do Pará, executando a missão de verificar o fiel cumprimento da Constituição e das
leis, e defender a ordem jurídica, o regime democrático de direito e os interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Honra, pois sucedo à Dra. Regina Cunha nas suas importantes funções.
Procuradora firme, serena e competente que nos guiou nesses quatro anos de gestão
e nos levou a resultados expressivos nas emissões de pareceres em prestações de
contas das 144 Prefeituras e Câmaras Municipais;

nas formulações de

representações ao TCM-PA, devido à constatação de irregularidades em processos
licitatórios disponibilizados no mural do TCM-PA ou no site dos Municípios, ou na
adoção de providências em outros processos licitatórios, com instrução incompleta;
nas interposições de recursos; nas celebrações de Termos de Ajustamento de
Gestão; nas apreciações de denúncias encaminhadas, de atos para fins de registro,
de admissão na administração direta e indireta, inclusive em fundações mantidas pelo
Poder Público Municipal, bem como nas apreciações das concessões de
aposentadorias e pensões.
Pretendo estender a cada dia a fiscalização em tempo real, que já vem sendo
realizada pelo TCM-PA com efetiva atuação dos Procuradores e Subprocuradores de
Contas, por meio da solicitação de providências tempestivas para a suspensão de
licitações, através de medidas cautelares, e, assim, coibindo equívocos, fraudes e
desvio de recursos na administração pública.
Da mesma forma, pretende-se ampliar a ação preventiva e pedagógica
desenvolvida por todos do Controle Externo, única forma de impedir a realização de
despesas que afrontem a legalidade, a moralidade e a economicidade, assim como

de evitar e desestimular a improbidade administrativa e a malversação de recursos
públicos, de modo a discernir o administrador mal intencionado do que somente
comete equívocos e precisa de orientação técnica. A estes, cabem determinações e
recomendações para evitar a reincidência na falha, já ao mal gestor, só restam as
punições ao rigor da lei.
Assim, meu compromisso na condução do cargo é de manter valores como
respeito,

lealdade

institucional,

independência funcional,

e

de

atuar

com

transparência. Isto posto, condensando meus objetivos na gestão, apresento o
planejamento estratégico do MPCM-PA, 2021/2026, elaborado com o envolvimento
de todos os servidores deste órgão, especialmente os servidores Cláudio Queiroz e
Silva, Janaína Motta e Carla Campos, com assessoria da Servidora do TCE-PA, Lilian
Bendaham, após acordo de cooperação entre os dois órgãos e compreensão da
Conselheira Presidente Dra. Lourdes Lima.
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1 INTRODUÇÃO

O Princípio Constitucional da Eficiência vem se fortalecendo cada vez mais na
Administração Pública, e para aumentar o seu alcance é imprescindível que as
organizações públicas analisem suas estruturas, sua forma de funcionamento, seu
ambiente organizacional. Para isso, torna-se necessário dispor de um bom
planejamento que assegure a qualidade dos serviços prestados à sociedade e da
gestão organizacional, daí surgiu o interesse de elaborar o Planejamento Estratégico
Institucional do MPCM-PA.
Mas afinal, o que é Planejamento Estratégico? Segundo Djalma Oliveira (2007),
o Planejamento Estratégico (PE) é um processo administrativo para estabelecer a
melhor direção a ser seguida pela organização. O autor afirma que "Planejamento é
um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, de um
modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e
recursos pela organização" (OLIVEIRA,2007).
Ainda sobre os aspectos conceituais, de acordo com Peter Drucker (1984):
“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer.
O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos
e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final
do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho. O Planejamento
Estratégico não opera com decisões futuras, mas com o futuro das decisões
atuais”.

Entre 2016 a 2021, foram feitos diversos estudos pelo MPCM-PA, desde o
entendimento conceitual até pesquisas institucionais, ações e capacitações, visando
à construção do Planejamento Estratégico. Durante esse período, também foram
feitas análises referentes à identidade organizacional e ao diagnóstico estratégico, os
quais foram revisados no processo de formulação do PE 2021-2026 para se
adequarem à nova realidade.
A elaboração do Planejamento Estratégico teve como premissa a ampla
participação de servidores e membros, por meio de reuniões presenciais com os
diversos setores/departamentos, com o fim de constatar as necessidades, as
percepções, as ideias e as sugestões individuais, e também de identificar nossos
pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (análise SWOT), permitindo a
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definição de objetivos capazes de trazer o aperfeiçoamento do MPCM-PA na
execução de sua atividade fim, de forma estruturada e colaborativa.
A finalidade do Planejamento Estratégico é gerar maior direcionamento para o
Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará nos próximos 6 anos,
com

o

aprimoramento

do

autoconhecimento

organizacional,

com

mais

comprometimento e motivação dos servidores, e com a definição de parâmetros de
controle, proporcionando uma maior eficiência.
O Planejamento Estratégico não pode ser apenas um documento formal.
Trabalhar o planejamento alinhando-o aos objetivos organizacionais é o grande
desafio enfrentado pelos gestores públicos, seja pela resistência aos processos de
mudança, de atualização ou de inovação, seja pela necessidade de adequação
orçamentária. Portanto, para o êxito do Planejamento Estratégico, é essencial gerar o
comprometimento dos servidores e membros do MPCM-PA.

2 HISTÓRICO DO MPCM-PA
O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará – MPCM-PA
foi criado pela Lei nº 5.033/82 (Lei Orgânica do então Conselho de Contas dos
Municípios), por força do disposto no art. 130 da Constituição Federal de 1988. De
acordo com o disposto no art. 87 da Lei Complementar nº 25, de 05 de agosto de 1994
(Lei Orgânica do TCM/PA à época), o MPCM-PA era regido pela Lei Complementar
n° 09, de 27 de janeiro de 1992, com a denominação de Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios, passando a denominar-se de Ministério Público
de Contas dos Municípios após a edição da Lei Complementar nº 086/2013, de 04 de
janeiro de 2013.
O Ministério Público de Contas dos Municípios é um ente constitucional que
possui autonomia financeira, orçamentária, administrativa e funcional, e é regido pelos
princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.
O MPCM-PA foi fundado no desiderato constitucional de órgão incumbido de
defesa dos interesses da sociedade e de fiscalizar a execução da lei no âmbito de sua
atuação. Com independência e autonomia, oferece ao administrador público municipal
e aos demais jurisdicionados e à comunidade, um canal de comunicação moderno e
eficiente que se constitui em instrumento auxiliar para aferir a correta aplicação e
cumprimento das normas de gestão pública.
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Trata-se de um Ministério Público Especial, que atua perante o Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Pará/TCM-PA. É um Órgão permanente
incumbido da defesa, da fiscalização e do controle externo em matéria contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, essencial às funções da
administração pública municipal do Pará. A razão da existência do Ministério Público
de Contas dos Municípios do Estado do Pará é promover a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
requerendo as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário, em prol
da sociedade.
O MPCM-PA atua em todos os processos que tramitam perante o Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), fiscalizando financeira,
orçamentária e patrimonialmente a Administração Pública dos Municípios do Estado
do Pará, abrangendo os seus 144 Municípios, de acordo com o estabelecido nas Leis
Complementares estaduais 086/2013 e 109/2016.

3 PROCESSO DE FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20212026

O processo de formulação do Planejamento Estratégico consiste nas seguintes
questões norteadoras:

Onde estamos?
Corresponde a nossa
situação atual.

Para onde vamos?
Corresponde a
situação desejada pela
organização, a nossa
visão.

Como chegaremos lá?
As estratégias que irão
ser utilizadas para
alcançar a nossa
visão.

Gráfico 1 – Questões norteadoras do processo de formulação do planejamento estratégico. Fonte: do
autor, 2021.

Em abril de 2021, foi iniciada a formulação do Planejamento Estratégico 20212026 com a definição do grupo de trabalho constituinte. Um dos primeiros passos
deste processo foi a realização do diagnóstico organizacional/coleta de informações,
que teve por objetivo levantar os fatores positivos, as necessidades de melhoria e
outras variáveis que pudessem influenciar o andamento das atividades. Para isso,
foram realizadas reuniões presenciais entre membros e servidores de todos os
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setores, durante 05 dias consecutivos, conforme as medidas preventivas
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde – OMS, e reuniões virtuais com
servidores que estavam trabalhando de forma remota, totalizando 49 participantes,
correspondente ao total de 100% do quadro de pessoal em atividade. Em seguida,
houve a elaboração e validação da Matriz SWOT pelo grupo de trabalho, de acordo
com as informações coletadas na etapa anterior.
Em maio de 2021, foram feitas intensas atividades: análise organizacional;
reformulação da identidade organizacional (missão, visão e valores), adequando à
realidade; escolha da metodologia a ser aplicada e continuidade das reuniões com
membros e servidores. Nos meses de junho e julho de 2021, houve a construção dos
objetivos estratégicos, dos indicadores e das metas, além da elaboração do material
escrito.
O processo de formulação do Planejamento Estratégico 2021-2026 resultou em
04 perspectivas, em 12 objetivos estratégicos e em 34 ações. Destaca-se, também, a
celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público de Contas
dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA) e o Tribunal de Contas do Estado do
Pará (TCE-PA) para compartilhar boas práticas de gestão pública, propiciando a
oportunidade de ter consultoria com a coordenadora do Planejamento Estratégico do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, que nos orientou em todas as etapas a partir
da assinatura do Acordo de Cooperação, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
deste trabalho.

4 METODOLOGIA BSC (BALANCED SCORECARD)

O Balanced Scorecard (BSC) foi a metodologia escolhida por ser adequada e
viável a realidade do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
fornecendo uma visão equilibrada entre as diversas áreas da Organização, visto que
evidencia uma relação de causa e efeito entre elas.
O BSC, criado por Norton e Kaplan, é uma metodologia que vem ganhando
força no Setor Público devido à utilização de indicadores auxiliares para o alcance de
resultados.

É

uma

medida

de

desempenho

organizacional

que

consiste,

originalmente, em quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos de
negócios internos e da aprendizagem e crescimento.
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Ainda de acordo com seus criadores, o poder do BSC está na transformação
de um sistema de medidas em um sistema de medidas de gestão estratégica, ou seja,
o BSC é um sistema de medidas de gestão estratégica, utilizado para:


Esclarecer e obter consenso em relação às estratégias;



Comunicar as estratégias para toda a organização;



Alinhar as metas da organização e as pessoas às estratégias;



Associar os objetivos às metas de longo prazo;



Identificar e alinhar as ações estratégicas;



Realizar revisões estratégicas, periódicas e sistemáticas;



Obter feedback para aprofundar o conhecimento das estratégias e aprimorálas.
Assim, o BSC nada mais é que uma tradução da missão, da visão, dos valores

em objetivos estratégicos, indicadores e ações estratégicas.
Adaptando-o ao contexto do MPCM-PA, registraram-se as seguintes
perspectivas:
1. Pessoas, aprendizado e comunicação: gestão de pessoas, aperfeiçoamento
do quadro técnico, da comunicação interna e institucional;
2. Processos internos e inovação: buscar a eficiência dos processos internos,
por meio da informatização e da atualização de controles, para garantir a
eficiência das atividades;
3. Orçamento: alocação adequada de recursos de acordo com os objetivos da
instituição;
4. Resultado para a sociedade: resultados necessários para atender às
expectativas da sociedade.

5 MATRIZ SWOT

A análise SWOT (ou FOFA em português), sigla dos termos ingleses Strengths
(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), Threats
(Ameaças), é uma ferramenta utilizada para realizar uma análise do ambiente da
organização, interno e externo, aplicada na base do Planejamento Estratégico. Nesse
sentido, é uma ferramenta essencial para conhecer a realidade da organização.
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 Opportunities (Oportunidades): variáveis externas (não controláveis) que
podem influenciar positivamente as atividades da organização.
 Threats (Ameaças): variáveis externas (não controláveis) que podem prejudicar
as atividades da organização.
 Strengths

(Forças):

variáveis

internas

(controláveis)

que

influenciam

positivamente as atividades da organização.
 Weaknesses (Fraquezas): variáveis internas (controláveis) que influenciam
negativamente as atividades da organização.
Tabela 1 – Demonstração da Matriz SWOT do Planejamento Estratégico do MPCMPA
Oportunidades
• Interesse social
• Parceria com outras instituições
• Maior interação com a sociedade
• Boas práticas na Administração
Pública

Forças
• Remuneração/benefícios
• Atuação Preventiva – análise de processos licitatórios
• Atuação pedagógica junto aos jurisdicionados –
Capacitação TCM
• Qualidade na execução de suas atribuições (atividade
fim)
• Autonomia Financeira e operacional

Ameaças
• Pandemia
• ADIN – autonomia financeira
• Orçamento – limite de pessoal
• Reforma Administrativa (Regime
Jurídico)
• Desconhecimento da sociedade
• Segurança de TI

Fraquezas
• Baixa adesão às capacitações oferecidas
• Maior número de servidores nas atividades meio
• Comunicação interna e interinstitucional
• Plataforma do site inadequada
• Ausência de Carta de
Serviço/Organograma/Fluxograma/Procedimentos/Plano
de Gestão/LGPD
• Ausência de arquivo digital
• Uniformização de procedimentos de análise
processual (pontos relevantes)

Fonte: do autor, 2021.

6 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO MPCM-PA
 MISSÃO:
Defender a ordem jurídica, por meio do controle externo proativo, integrado e
efetivo, para garantir a regular aplicação dos recursos públicos municipais.
 VISÃO:
Ser uma instituição ministerial autônoma de excelência, por meio de uma
atuação transparente, eficiente, colaborativa e integrada.
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 VALORES:


Ética: atuação de forma honesta, com respeito, moralidade e coerência;



Independência funcional: primar pela atuação imparcial e autônoma;



Integração: atuar de forma sistêmica, com lealdade institucional;



Eficiência: alcançar os resultados que assegurem a missão e os objetivos
institucionais;



Sustentabilidade: adotar boas práticas nos aspectos ambientais, sociais e
econômicos;



Transparência: garantir a divulgação clara e acessível de seus atos.

7 MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico é a integração das perspectivas e dos objetivos
relacionados à missão e à visão de futuro, que orientam os desafios organizacionais
em uma representação gráfica simplificada.

Gráfico 2 – Mapa estratégico 2021-2026. Fonte: Setor de Planejamento, 2021.
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8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS

8.1 PERSPECTIVA: PESSOAS, APRENDIZADO E COMUNICAÇÃO
 Objetivo Estratégico 1: Modernizar a gestão de pessoas.


Contexto: Melhorar a integração entre as unidades, os membros e os servidores
do MPCM-PA.

Tabela 2 – Indicadores e metas da perspectiva pessoas, aprendizado e comunicação
referentes ao objetivo estratégico 1.
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

METAS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prover
100%
dos aprovados
Índice
de
dentro
das
provimento de
vagas
do
cargo
de
Concurso
de
subprocurador
Subprocurador
até 2023

(Nº de vagas
ofertadas/nº de
empossados)
x100

-

100%

-

-

-

Desenvolver
60%
dos
Índice
de
servidores com
implementação
base no modelo
da gestão por
de gestão por
competências
competências
até 2025

Percentual de
servidores
desenvolvidos
com o modelo
de gestão de
competências

10%

20%

40%

60%

-

-

-

01

-

-

Contratação de
empresa para
elaboração do
concurso para
servidores até
2024

Realizar
a
contratação da
empresa para
elaboração do
concurso para
servidores

Contrato
assinado

-

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Realizar Concurso para Subprocuradores;

•

Realizar Concurso para servidores;

•

Implantar o modelo de gestão por competências.
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 Objetivo Estratégico 2: Promover a qualificação contínua dos membros e dos
servidores do MPCM-PA.


Contexto: Aprimorar o conhecimento nos assuntos relacionados às suas
atribuições, garantindo o acompanhamento em tempo real das mudanças na
gestão pública e das modificações na legislação e no entendimento dos Tribunais.

Tabela 3 – Indicadores e metas da perspectiva pessoas, aprendizado e comunicação
referentes ao objetivo estratégico 2.
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

METAS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Alcançar 80%
Índice
de de
capacitação
capacitação
de membros e de membros e
de servidores de servidores
até 2026

(nº de membros
e de servidores
capacitados/nº
total
de 55%
membros e de
servidores
existentes) x 100

60%

65%

70%

75%

80%

Índice
de
satisfação na
pesquisa
de
clima
organizacional

Buscar 80%
de satisfação
na pesquisa
de
clima
organizacional
até 2026

(nº
total
de
servidores
satisfeitos/nº
total
de 55%
avaliações
respondidas)
x100

65%

70%

75%

80%

-

Quantidade de
pesquisas de
clima
organizacional
realizadas

Realizar
10
pesquisas de
clima
organizacional
até 2026

Nº de pesquisas
de
clima
organizacional
realizadas

02

02

02

02

02

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Implantar o Plano de Capacitação dos membros e dos servidores do MPCMPA;

•

Criar uma Política de Valorização e de reconhecimento do servidor;

•

Implementar a Gestão de desempenho;

•

Implantar a pesquisa de clima organizacional.
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 Objetivo Estratégico 3: Aprimorar a comunicação institucional.


Contexto: Promover maior interação interna e externa, alinhada aos objetivos
traçados no Planejamento Estratégico, visando à eficiência e à transparência das
atividades.

Tabela 4 – Indicadores e metas da perspectiva pessoas, aprendizado e comunicação
referentes ao objetivo estratégico 3.
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Índice
de
execução da
Política
de
Comunicação
do MPCM-PA

Implantar 100% da
Política
de Execução
Comunicação do Política
MPCM-PA
até Comunicação
2022

Índice
de
evolução das
ações
de
modernização
do Portal

Modernizar
em
100% o portal do
MPCM-PA
até
2023

Parcerias
realizadas

METAS
2021 2022

da
de -

(nº
de
ações
realizadas para a
modernização
do
20%
site/nº de ações
previstas) x100

Manter, ao menos, nº de parcerias
03
parcerias vigentes
no 03
anualmente
exercício

100% -

50%

100%

03

03

Fonte: do autor, 2021.



2023

Ações Estratégicas:
•

Implantar a Política de Comunicação do MPCM-PA;

•

Modernizar o Portal do MPCM-PA;

•

Realizar parcerias institucionais.

2024 2025 2026

-

-

-

03

03

03
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8.2 PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS E INOVAÇÃO
 Objetivo Estratégico 1: Aperfeiçoar a realização do plenário virtual.


Contexto: Buscar melhorias na ferramenta do plenário virtual, para facilitar a
realização das sessões.

Tabela 5 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 1.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO
2021

Executar 100%
das melhorias
Índice
de das
melhorias nas funcionalidades
funcionalidades previstas
da ferramenta
anualmente na
ferramenta do
plenário virtual

(nº
de
funcionalidades
executadas/nº 100
de
%
funcionalidades
previstas) x100

2022

2023

2024

2025

2026

100

100

100

100

100

%

%

%

%

%

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Aprimorar a disponibilização dos documentos de análise de contas do MPCMPA;

•

Melhorar as funcionalidades da ferramenta do plenário virtual para as
atividades deste MPCM-PA.
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 Objetivo Estratégico 2: Reestruturar o Arcabouço Jurídico e o Organograma do
MPCM-PA.


Contexto: Adequar a legislação própria do MPCM-PA à realidade atual do Órgão,
com definição clara da estrutura organizacional e das atribuições das unidades do
MPCM-PA.

Tabela 6 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 2.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Atualizar a Lei Legislação
Atualização Orgânica
nº atualizada,
da Lei
086/2013
até aprovada,
julho 2022
publicada

Elaboração
do
Regimento
Interno

Índice
revisão
PCCR

Elaborar
o
Regimento
Interno
do
MPCM-PA até
dezembro 2022

Regimento
Interno
elaborado,
publicado
aprovado

PCCR
de
Revisar o PCCR revisado,
de
até 2023
aprovado
publicado

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

e

e

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Atualizar a Lei Orgânica nº 086/2013;

•

Adequar à estrutura organizacional a Lei nº 086/2013;

•

Elaborar o Regimento Interno do MPCM-PA;

•

Elaborar o Organograma e o Fluxograma do MPCM-PA;

•

Revisar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Lei nº 8.025/2014).
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 Objetivo Estratégico 3: Desenvolver a Governança do MPCM-PA.


Contexto: Implementar a governança do MPCM-PA, com o aperfeiçoamento das
práticas gerenciais e operacionais, por meio do mapeamento, da padronização e
do controle dos procedimentos e dos processos internos de trabalho, alinhados ao
Planejamento Estratégico (PE), ao Plano Plurianual (PPA) e ao Plano de Gestão
(PG), além de criar mecanismos de avaliação de e controle.

Tabela 7 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 3.
META DO
PERÍODO

INDICADOR

FÓRMULA
DE
CÁLCULO

METAS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

(nº de ações
realizadas/nº
total de ações 10%
definidas)
x100

20%

40%

60%

80%

100%

Elaborar 03
Planos de
Elaboração
dos
Gestão
Planos de Gestão
bienalmente
até 2026

Nº de Planos
de
Gestão
elaborados
bienalmente

01

-

01

-

01

Elaboração
de
Manuais
de
Procedimentos,
previstos
por
setor/departamento

(nº
de
manuais de
elaborados/nº
10%
de manuais
previstos)
x100

20%

40%

60%

80%

100%

Execução
Planejamento
Estratégico

Alcançar
100% das
do
ações
estratégicas
definidas
até 2026

Elaborar
100% dos
manuais
previstos
até 2026

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Elaborar o Planejamento Estratégico 2021-2026;

•

Elaborar os Planos de Gestão bienalmente;

•

Aperfeiçoar os processos internos de trabalho, com a elaboração de Manuais
de Procedimentos.
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 Objetivo Estratégico 4: Aprimorar a análise e o controle dos gastos públicos
municipais.


Contexto: Desenvolver uma metodologia de análise processual referente à
aplicação dos recursos públicos.

Tabela 8 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 4.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO
2021 2022 2023 2024 2025

Atingir e manter a
Tempo
média de 15 dias
médio
de
para manifestação
análise
processual
de
processual
2021 até 2026

Melhorias
no Sistema
de
Processos
Eletrônicos

Alcançar
100%
das
melhorias
previstas
no
Sistema
de
Processos
eletrônicos
até
2026

2026

Tempo de análise e
manifestação
processual/número
15
total de processos
analisados

15

15

15

15

15

(nº
de
melhorias
realizadas/nº
de
10%
melhorias
previstas)
x100

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Elaborar manual com padronização de elementos para a análise de prestação
de contas e demais matérias;

•

Aprimorar o sistema de processo eletrônico.
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 Objetivo Estratégico 5: Atualizar a governança da Tecnologia da Informação.


Contexto: Dotar o MPCM-PA de soluções tecnológicas adequadas ao
atendimento das demandas.

Tabela 9 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 5.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO
2021 2022

2023

2024 2025

2026

Implantar
Execução da
Percentual
de
Política
de
Política
de
execução da Política
Segurança da
Segurança da
de Segurança da
Informação até
Informação
Informação até 2023
2022

100% -

-

-

-

Índice
de
modernização
do
Parque
Tecnológico

20%

40%

60%

80%

100%

70%

100% -

-

-

Modernizar em
100% o Parque
Tecnológico até
2026

(nº dos ativos de TI
modernizados/nº total 10%
de ativos de TI
existentes) x100

Índice
de
Implantar 100% nº
de
setores
execução do
do
arquivo digitalizados/nº total arquivo
digital até 2023 de setores existentes
digital
Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Implantar a Política de Segurança da Informação;

•

Modernizar o Parque Tecnológico (rede, software e hardware);

•

Implantar o arquivo digital.
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 Objetivo Estratégico 6: Promover a sustentabilidade na gestão do MPCM-PA.


Contexto: Adequar o uso dos recursos às ideias de sustentabilidade.

Tabela 10 – Indicadores e metas da perspectiva processos internos e inovação
referentes ao objetivo estratégico 6.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO
2021

Implantação
do Projeto
Implantar
o Implantação
de
de Descarte
projeto até 2022 100% do projeto
Seletivo de
Lixo

Realizar
no
mínimo
04
Práticas
práticas
sustentáveis
relacionadas à
adotadas
sustentabilidade
até 2024

Número
práticas
executadas
número
práticas
realizadas
exercício

2022

2023

2024

2025

2026

100%

-

-

-

-

02

03

04

-

-

de
ou
de 01
no

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Implantar o Projeto de Descarte Seletivo de Lixo;

•

Realizar práticas relacionadas à sustentabilidade no âmbito do MPCM-PA.
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8.3 PERSPECTIVA: ORÇAMENTO
 Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira com foco na
eficiência dos gastos.


Contexto: Monitorar a execução orçamentária de acordo com o planejado
anualmente.

Tabela 11 – Indicadores e metas da perspectiva orçamento referentes ao objetivo
estratégico.
INDICADO
R

META DO
PERÍODO

Planejamen
-to anual de
compras e
de
contrataçõ
es

Adequação de
70%
do
planejamento
ao
realizado
anualmente até
2026

FÓRMULA DE
CÁLCULO

METAS
2021

(nº
de
contratações/compras
planejadas/nº
de contratações/compras
realizadas) x100

2022

2023

2024

2025

2026

70

70

70

70

70

%

%

%

%

%

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Planejar a realização de compras e de contratações anuais;

•

Monitorar o percentual de repasse legal do Executivo ao MPCM-PA.
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8.4 PERSPECTIVA: RESULTADO PARA A SOCIEDADE
 Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a imagem do MPCM-PA junto à sociedade.


Contexto: Estimular a participação da sociedade nas ações de prevenção e de
combate à corrupção no âmbito municipal.

Tabela 12 – Indicadores e metas da perspectiva resultado para a sociedade referentes
ao objetivo estratégico 1.
METAS
INDICADOR

META DO
PERÍODO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Implantação da Implantar
a Implantação
Ouvidoria
Ouvidoria até 2023 Ouvidoria
Implementar
Implementação Corregedoria
da
2022
Corregedoria

da

2021 2022

2023

-

100% -

-

a
até Implementação da
Corregedoria

Realizar,
pelo
Índice
de
menos,
02 Quantidade
de
realização de
campanhas
campanhas
campanhas
sociais ao ano até sociais realizadas
sociais
2026

-

2024 2025 2026

-

-

100% -

-

-

-

02

02

02

02

02

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Implantar a Ouvidoria do MPCM-PA;

•

Implementar a Corregedoria do MPCM-PA;

•

Elaborar campanhas sociais que estimulem a participação da sociedade.
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 Objetivo Estratégico 2: Fomentar a Transparência da gestão pública.


Contexto: Acompanhar a disponibilização das informações de interesse social,
assumindo a posição de referência para a administração pública municipal.

Tabela 13 – Indicadores e metas da perspectiva resultado para a sociedade referentes
ao objetivo estratégico 2.
METAS
META DO
PERÍODO

INDICADOR

FÓRMULA DE
CÁLCULO
2021

Realização de
ações
relacionadas
à
transparência

Realizar 100% das
ações
previstas
relacionadas
à
transparência
pública anualmente
até 2026

2022

2023

2024

2025

2026

(nº de ações
previstas/nº de
ações
100% 100% 100% 100% 100% 100%
realizadas)
x100

Elaborar,
pelo
Elaboração
menos, 06 cartilhas Nº de cartilhas
de cartilhas
01
informativas
até elaboradas
informativas
2026

01

01

01

01

01

Fonte: do autor, 2021.



Ações Estratégicas:
•

Aperfeiçoar o portal da transparência (LAI) no site do MPCM-PA;

•

Elaborar cartilhas informativas quanto à atuação do MPCM-PA no controle dos
gastos públicos municipais.
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ANEXOS

BELÉM-2021
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RESOLUÇÃO Nº 005/2021/GAB/MPCM-PA

Aprova o Planejamento Estratégico
2021-2026.

O Conselho Superior do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado
do Pará, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a proposição apresentada pela Procuradora Geral na
Reunião do Conselho Superior de Procuradores, realizada em 19 de julho de 2021,
aprovada por unanimidade, nos termos da ata da reunião,

RESOLVE:
Artigo 1º – Aprovar o Planejamento Estratégico 2021-2026.
Artigo 2º – Autorizar a Procuradora Geral do MPCM-PA a implementar as providências
necessárias ao cumprimento deste Resolução.
Belém, 20 de julho de 2021.

MARIA INEZ KLAUTAU DE MENDONÇA GUEIROS
Procuradora-Geral do MPCM-PA

ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA
Procuradora

MARIA REGINA FRANCO CUNHA
Procuradora

