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> Ausência de informações dos dados das 
unidades do MPAL referente à estrutura imobiliária 
e mobiliária, acessibilidade, condições dos 
equipamentos, segurança, estrutura em TI etc;

> Objetivos do projeto:
✔ Mapear todas as áreas físicas;
✔ Levantar dados de todos os bens patrimoniais;
✔ Obter diagnóstico da situação de TI;
✔ Elaborar inventário de mobiliário;
✔ Gerar projetos básicos por áreas afins

Motivação do Projeto 



  

>O projeto tem como escopo realizar o levantamento 
situacional de todas as unidades do MPAL com o intuito de 
elaborar relatório que auxiliará a tomada de decisão das 
ações futuras voltadas para a infraestrutura;

> Premissas:
✔ Apoio da alta Administração;
✔ Disponibilidade dos servidores que farão parte das 

comissões;
✔ Livre acesso das comissões às unidades;
✔ Disponibilidade de veículos e oficiais de transporte para 

deslocamento.

 

Escopo do Projeto 



  

>Restrição:
Os servidores atuarão no projeto de forma cumulativa.

>Público:
➢ Cliente – Ministério Público do Estado de Alagoas;
➢ Partes Interessadas – setores envolvidos;

> Entrega (milestones):
➢ Modelo do formulário a ser utilizado nas inspeções;
➢ Treinamento para utilização do formulário;
➢ Cronograma  de inspeções;
➢ Inspeções in loco;
➢ Relatório final.

Escopo do Projeto 



  

Recursos:

Recursos do Projeto 

Comissão Custo com combustível

I 12.000,00 1.870,05

II 3.750,00 909,60

Total 15.750,00 2.779,65

Custo de 
Pessoal



  

Fases (cronograma):

Fases do Projeto 

ATIVIDADE/TEMPO ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

X

X X X
X X X X X X

X
X

Planejamento: definição de instrumentos de 
coleta de dados e mapeamennto das unidades 
do MPAL
Execução: Análise in loco

Tratamento dos Dados Coletados

Relatório Final

Elaboração do Termo de referência po área.



  

>Obtenção do diagnóstico da Instituição, 
permitindo uma visão geral de toda a 
estrutura física e de TI nas diversas 
unidades do Ministério Público do Estado 
de Alagoas. 
 

Resultados alcançados



  

Com a conclusão do projeto, o MPAL terá um 
relatório da atual situação da Instituição, o que 
possibilitará a adoção de medidas necessárias à 
estruturação física de todas as unidades. Trata-se 
de um projeto piloto do qual surgirão várias ações 
para adequação de todos os setores, permitindo, 
por conseguinte, melhor organização dos 
documentos, melhoria do acesso às instalações e 
melhoria do clima organizacional.

Conclusão
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