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SITUAÇÃO FÁTICA: 
 
Necessidades:  

substituir o sistema anterior que era apenas um repositório de dados;  

disponibilizar aos gestores de conteúdo possibilidades de administrar e 

fazer gestão de informações, com o aporte de relatórios gerenciais;  

permitir maior celeridade no processamento de registros e análises de 

requerimentos;  

reduzir significativamente o uso do papel. 

Motivação do Projeto  



OBJETIVO: 
 
Viabilizar o acompanhamento efetivo e 
facilitado das informações pelos gestores dos 
dados e pelos membros, com processos 
transparentes e interativos, oportunizando o 
planejamento prévio e o acompanhamento das 
ações relacionadas ao exercício funcional.  

Motivação do Projeto  

LICENÇ
A 

PRÊMIO 

FÉRIAS 

CADASTR
O 

PROMOT
ORIAS 

PROCUR
ADORIAS 



Escopo do Projeto  

   O    permite aos usuários realizar a gestão e 
      acompanhamento da carreira dos membros 
      do MP desde a sua aprovação em concurso 
      (quando inicia como Promotor Substituto) 
até a sua aposentadoria, disponibilizando mecanismos para 
solicitações e acompanhamento de pleitos sobre direitos e 
vantagens, com interface web. Possibilita, ainda, a gestão de 
dados das procuradorias e promotorias de justiça do Ministério 
Público da Bahia. 



Escopo do Projeto  

PREMISSAS: 
 

 Interatividade com o usuário; 

 Acesso facilitado via web; 

 Transparência; 

 Navegação simples e amigável; 

 Emissão de alertas, informes e e-mails; 

 Consultas facilitadas e emissão de relatórios; 

Gestão das atribuições, atuações e substitutos naturais das procuradorias e 

promotorias de justiça, atribuindo-lhes normatização e a vigência; 

 Gestão da carreira dos membros para controle interno e externo; 

 Geração de pareceres analíticos; 

Atualização automática de muitas diversidades de dados. 



Escopo do Projeto  

RESTRIÇÕES: 
 

 Disponível apenas em dois browsers (Internet Explore e FireFox), 

atualmente em desenvolvimento para o Google Chrome; 

 Encontra-se em desenvolvimento o acesso por dispositivos móveis. 



Escopo do Projeto  

PÚBLICO: 

Membros e Servidores do 

Ministério Público da Bahia; 

Sociedade, através da 

funcionalidade “MAPA – Perfil 

das Promotorias de Justiça”. 

 

PARTES INTERESSADAS: 

Administração Superior do 

MP/BA – Procuradoria-Geral, 

Secretaria-Geral, Corregedoria; 

 Órgãos Colegiados; 

 Superintendência de Gestão 

Administrativa; 

Outros sistemas da Instituição. 



Escopo do Projeto  
PRINCIPAIS ENTREGAS: 
 

INTERATIVIDADE COM OS MEMBROS: 





Possibilita, ainda, a 
visualização do histórico de 

férias por provimento. 



Visão geral! 
 

Apresenta o saldo de dias por 
provimento. 

Por provimento, apresenta 
todas as tramitações e 

situações das ações executadas 



zoom 

Transferir Suspender Comunicar 
início e retorno 

Botões disponíveis 



Calendário de Suporte: 
mostra períodos disponíveis 

e/ou já indicados 
por ele e pelos substitutos 

naturais 

Opção para indicar : 
-Antecipação de Gratificação Natalina; 
- Conversão de 1/3 em abono pecuniário. 

PARA 
novos exercícios 

 ou período aquisitivo 



Confirmação  - Início do gozo 
das férias 

Art. 167, § 1, “a” e “b” da 

 Lei Complementar 11/96 

Dispara e-mail para  
Corregedoria, PGJ e Secretaria-

Geral 

Comunicar retorno! 



Motivação para 
suspensão de férias 



Ambiente de Gestão  

Tela de Avisos! 
Indica quantas solicitações 

novas foram realizadas e estão 
pendentes de análise. 



Tela de Gestão dos 
requerimentos de 

afastamentos  

Mudança de Situação. 

Gerar parecer/despacho PGJ 



Tela de Gestão dos 
requerimentos de 

afastamentos  

Alerta sobre o período realizado – conflito 
com os substitutos naturais 

Informações do pedido 

Informações sobre a escala de substituição 

Informações sobre afastamentos do 
solicitante durante todo o ano em curso 

Despacho do PGJ 

Resultado indicado pelo sistema 



Escopo do Projeto  
PRINCIPAIS ENTREGAS: 
 

ÓRGÃOS GESTORES DE CONTEÚDO: 



Escopo do Projeto  

RESPONSABILIDADE DE CADA ÓRGÃO ENVOLVIDO: 
GT SIGA – composto pelo gestor do projeto, coordenador técnico e 
coordenador de conteúdo; responsável pelo conceito e definições de 
concepção; acompanhamento das etapas do projeto; definição e controle 
dos perfis de acesso e auditoria; 
 
SECRETARIA-GERAL – cliente do projeto; responsável por definir o 
negócio; acompanhamento dos requisitos; gestor de conteúdo dos dados da 
carreira ministerial dos membros e das procuradorias e promotorias de 
justiça; 
 
CORREGEDORIA-GERAL – cliente do projeto; responsável por definir o 
negócio; acompanhamento dos requisitos; gestor de conteúdo de dados 
relacionados a atividade correcional.  
 



Recursos do Projeto  

1º release - valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) - etapas de levantamento de requisitos e implementação com 
base nas atividades do cronograma. 

RECURSOS HUMANOS: 
Equipe multiprofissional – promotores de justiça, analistas de 
sistemas (efetivos e terceirizados), geógrafo, administradores, 
estagiários. 
Quantitativo – 1º release: 12 profissionais (08 programadores); 2º 
release: 09 profissionais (02 programadores).  
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  



-1º release – lançamento 06/12/2012: 
FASES: 
1.Requisitos (Casos de Uso) – 90 dias; 
2.Projeto – 180 dias; 
3.Implementação e Testes – 120 dias. 
 
-2º release – lançamento 21/02/2014 – Funcionalidade Movimentação da Carreira: 

FASES: 
1.Requisitos (Casos de Uso) – 40 dias; 
2.Projeto – 85 dias; 
3.Implementação e Testes – 105 dias. 
 
-3º release – lançamento ? - Funcionalidades da Gestão da Corregedoria: 

FASES: 
1.Requisitos (Casos de Uso) – 70 dias; 
2.Projeto - ?; 
3.Implementação e Testes - ?. 

 

 
 

Fases do Projeto  



Gestão de dados; 

Controle, análise e processamento de pleitos sobre os afastamento dos membros de 

forma online/ontime – mais de 60% de economicidade de papel (sustentabilidade); 

celeridade no processamento - consome apenas 10% do tempo para análise – o que 

antes levava 30 minutos, agora 3; 

Elaboração de requerimentos e comunicações digitais – quase 2x mais solicitações; 

Acesso via web – de qualquer lugar a qualquer hora; 

Ambiente dedicado para a extração de relatórios – arquitetura em módulos para 

facilitar o desenvolvimento e configuração de perfil para acesso; 

Processos e regras pautados nas normas úteis aplicáveis – parametrização 

institucional – emissão de e-mails, informes e alertas legais; 

  

Resultados alcançados 



Interface simples e amigável para melhor integrar 

com os membros, os quais acompanham a gestão 

de suas carreiras – aumento de quase 3000% no 

número de usuários, e quase 90% de adesão ao 

projeto; 

Maior tranquilidade e confiança de membros 

usuários e confiabilidade dos principais clientes do 

projeto; 

Farta comunicação institucional acerca das 

funcionalidades do sistema – SIGADica. 

 
  

Resultados alcançados 



Lições aprendidas 

 
Para o sucesso de um projeto com os objetivos do SIGA é importante 
ter uma equipe dedicada, apoio da Administração e um meio de 
comunicação bem estruturado para informar, com regularidade, sobre 
os benefícios, para que haja novas conquistas e manutenção das 
adesões já confirmadas.  
 
 
  



 
Interesse, colaboração e empenho de servidores e 
membros que desempenharam com afinco os seus 
papeis; 
 
Satisfação dos usuários. Através de relatos positivos 
e construtivos sobre as facilidades do SIGA no dia-a-
dia, percebemos que a aceitação e envolvimento 
crescente a cada nova funcionalidade; 
 
Tornou-se sistema conceito no MPBA; 
 

Conclusão 



Três frentes de trabalho:  
1. aprimoramento das funcionalidades já disponíveis; 
2. fase de implementação e testes da movimentação 
da carreira;  
3. levantamento de requisitos sobre a Corregedoria. 
 
Disponibilidade do sistema aos MPs do Brasil. 
 

Agradecemos a todos a atenção! 
 
 
 
 
 

Obrigado!   

Conclusão 


