
Conselho Nacional do Ministério Público
Ata da 5ª Reunião de Acompanhamento Tático-SG
Secretaria de Gestão Estratégica

 Informações Gerais

Data: 16/10/2014 Início: 14:00
Fim: 16:00

Local: Sala de Reuniões da 
Presidência do CNMP

Objetivo da Reunião

• Executar a 5ª Reunião de Acompanhamento Tático da Secretaria-Geral do CNMP (RAT-
SG), segundo modelo de monitoramento em implantação em todo o CNMP e concluir o 3º
Ciclo de Monitoramento das unidades da área meio em 2014.

Deliberações Gerais

• O Secretário-Geral, Blal Yassine Dalloul, abriu a reunião, agradecendo a presença de todos e
passou a palavra ao Secretário de Gestão Estratégica, Cristiano Rocha Heckert, que ressaltou
que a realização desta RAT-SG conclui o 3º Ciclo de Monitoramento das unidades da área
meio em 2014, após a realização das Reuniões de Acompanhamento Operacionais (RAO) de
cada unidade.

• Passou-se à apresentação dos projetos e indicadores priorizados pelas unidades, a qual foi
integralmente realizada utilizando a ferramenta de gestão Channel. As análises e discussões
das iniciativas e indicadores apresentados, são refletidas a seguir:

◦ SECRETARIA PROCESSUAL (SPR)
▪ Projeto "Revisão da Portaria de Atribuições": 

• A Portaria foi revisada e enviada para a PRESI. Na revisão, foi adicionado no
anexo um formulário sobre a devolução de petições que versam sobre assuntos
não competentes ao Conselho, evitando a autuação destes processos. Além disso,
foi inserido artigo que versa sobre a atribuição dos técnicos de segurança em
executar os mandados de intimação;

▪ Projeto "Controle de Acompanhamento de Decisões": 
• Ressaltou-se a necessidade de autorização da Corregedoria Nacional para que os

analistas  de  TI  do  seu  Núcleo  de  Inspeção  realizem a  adaptação  do  sistema
SISCOR para o uso pela SPR;

▪ Indicador "Índice de cumprimento de decisões":
• O indicador  apresenta  um cumprimento  de  96% das  decisões  até  o  final  de

setembro.
▪ Indicador "Índice de cumprimento de Resoluções":

• O índice apresenta um cumprimento das Resoluções pelos Ministérios Públicos
de 88%, com informações até o dia 30 de setembro de 2014.

• Ressaltou-se que o indicador  deve  apresentar  uma queda no último trimestre
graças a alteração da Resolução nº 89, que tratou sobre a divulgação nominal da
remuneração dos servidores e membros e à Resolução nº 110, que trata sobre a
publicidade das distribuições processuais.

◦ SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (SGE)
▪ Indicador  "Quantidade  de  unidades  executoras  do  CNMP com  pelo  menos  um

processo mapeado":
• O indicador superou em 150% a meta de que 8 unidades executoras tivessem
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pelo menos um indicador mapeado até junho de 2014. Espera-se que até junho de
2015 todas as 20 unidades executoras possuam pelo menos 1 processo mapeado.

• Percebe-se que houve um crescimento expressivo no 1º semestre de 2014 graças
a atuação da consultoria contratada.

▪ Indicador "Percentual de reuniões de monitoramento realizadas":
◦ 88% das reuniões programadas, conforme Portaria SG/CNMP nº 30, de 18 de

fevereiro de 2014, que institui o calendário de monitoramento no âmbito do
CNMP foram realizadas.

▪ Indicador "Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos":
◦ Atualmente,  foram concluídos  59% dos projetos  estratégicos  definidos  no

Plano Estratégico do CNMP (PE-CNMP), ou seja, 17 projetos dentre os 29
definidos.  Adicionalmente,  informou-se  que  um projeto  foi  cancelado  ao
longo  dos  anos  e  quatro  ainda  não  foram  iniciados.  Para  esses  últimos,
sugeriu-se que sejam considerados pelas áreas responsáveis para sua possível
inserção  no  portfólio  de  projetos  a  serem executados  em 2015  durante  a
elaboração do Plano de Gestão para aquele ano, a ser iniciada em novembro
de 2014.

◦ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (SPO)
▪ Projeto "Nova Sistemática do Acompanhamento Orçamentário":

• A execução desta atividade no Channel foi reativada e os painéis de controle já
estão disponíveis para que os gestores e os servidores indicados por estes possam
avaliar e registrar suas análises. Foi disparado memorando a todas as unidades
envolvidas, notificando da reativação e da necessidade de se avaliar, ao menos,
uma vez por trimestre, cada ação e plano sob sua responsabilidade.

▪ Projeto "Elaboração da Proposta Orçamentária de 2015":
• Praticamente concluído, restando ainda a possibilidade de apresentar emendas ao

projeto de lei. O prazo final para emendas é 4 de novembro de 2014. Ressaltou-
se a necessidade de verificar o impacto orçamentário do auxílio-moradia.

▪ Indicador "Índice de execução do orçamento com capacitação":
• Os  participantes  questionaram  o  uso  do  orçamento  liquidado  no  cálculo  do

indicador,  sugerindo o uso do orçamento empenhado na medição ao invés da
forma atual. 

▪ Indicador "Índice de execução do orçamento disponibilizado":
• Houve o mesmo questionamento sobre o uso do orçamento liquidado no cálculo

do indicador, sugerindo o uso do orçamento empenhado na medição ao invés da
forma atual.

• Foi  sugerida  a  subdivisão  do  indicador  em  categorias  de  despesa  (despesas
discricionárias e despesas obrigatórias).

◦ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SA)
▪ Focou-se na discussão sobre as contratações do CNMP, destacando a atual fase de

cada processo, onde se encontra, valores estimados para cada contrato e seu status.

◦ AUDITORIA INTERNA (AUDIN)
▪ Projeto "Auditoria da Área de Transportes":

• Projeto  concluído  e  executado  como  auditoria  de  conformidade  para  avaliar
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possíveis irregularidades.
▪ Projeto "Auditoria de Eventos":

• Projeto  concluído  e  executado  como  auditoria  operacional  para  avaliar  o
processo.

• Ressaltou-se  que  o  processo  de  execução  de  eventos  foi  alterado  durante  a
auditoria, dificultando a avaliação da AUDIN.

• No entanto,  destacou-se que a auditoria foi útil  para agregar contribuições de
melhoria no fluxograma de eventos.

• No  relatório  final,  destacou-se  a  necessidade  de  criação  de  uma  unidade
específica  de  eventos,  convergindo  com  o  que  está  previsto  no  PL  de
reestruturação do CNMP que está em tramitação no Congresso Nacional. Além
disso, percebeu-se uma evolução na execução dos eventos ao longo dos anos,
mas  muitas  coisas  ainda  devem ser  melhoradas,  como,  por  exemplo:  melhor
definição de atribuições e responsabilidade da unidade demandante; controle dos
administradores do sistema de eventos e criação de senhas personalizadas para
cada evento; segmentação das atividades com maior uniformidade e controle.

◦ ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL (ASCOM)
▪ Indicador "Número de assinantes da página do CNMP no Facebook":

• O  crescimento  do  indicador  se  mantém  desde  fevereiro  de  2014,  quando  o
número  de  assinantes  saiu  de  19  mil  para  73  mil  em  setembro  de  2014,
superando a meta em mais de 300%.

▪ Indicadores “Número de Visitas ao Sítio do CNMP” e  "Número de usuários únicos
diferentes acessando o Sítio do CNMP":
• Ocorreu  crescimento  no  indicador  em  setembro  de  2014,  cujo  resultado  foi

atribuído à renovação e atualização do site e à aprovação do auxílio-moradia para
os membros do MP.

◦ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO (STI)
▪ Projeto “Implantação de nova estrutura de saída de Internet”: 

• Destacou-se a economia gerada com os novos contratos: hoje o valor gasto pelo
link de internet é de 30 mil reais e será, após a contratação, de 15 mil reais para
os dois links.

• O balanceador que será licitado será utilizado na otimização do uso dos dois
links que serão contratados.

▪ Projeto "Sistema de Gestão de Pessoas":
• A migração para o sistema Mentor será concluída em janeiro de 2015, quando a

folha de pagamento já será gerada via sistema.
▪ Indicadores "Disponibilidade de Equipamentos" e "Disponibilidade de Serviços": 

• Foi apresentada a metodologia utilizada para o cálculo dos indicadores, listando
todos os equipamentos e serviços que são considerados na avaliação. Destacou-
se também os critérios de avaliação por notas, ressaltando que a meta é que os
indicadores atendam os usuários satisfatoriamente.

• O indicador de disponibilidade de equipamentos apresenta um desempenho de
94% em relação à meta. Já o segundo indicador apresenta 72% de desempenho
em  relação  à  meta.  No  entanto,  graças  aos  investimentos  realizados  e
programados no segundo semestre, é prevista uma melhoria neste indicador.
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◦ COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (COGP)
▪ Projeto "Plano de Capacitação 2014":

• Para o final da execução do plano, a COGP focará na capacitação de grupos de
pessoas específicas.

• A proposta para 2015 é alinhar o plano de capacitação com o PE-CNMP.
▪ Projeto "Sistema Mentorh": 

• Foi pago mais de 1 milhão de reais, de um total de R$ 1.585.000,00, referente
aos  restos  a  pagar  vinculados  ao  sistema  Mentorh,  restando  a  pendência  do
pagamento de mais ou menos 150 mil reais.

▪ Projeto "Realização dos Exames Periódicos de Saúde no CNMP":
• Informou-se que ainda será realizado este ano, entre os meses de novembro e

dezembro.
• Deliberação: O Secretário-Geral Adjunto solicitou que a COGP verifique sobre

o uso dos exames periódicos e do teste físico para a progressão dos servidores de
segurança.

▪ Indicador "Índice de Rotatividade (Turnover)": 
• O  indicador  ainda  não  reflete  o  processo  de  opção  dos  servidores.  Hoje  o

indicador, acumulado no ano, está em 12% de turnover.
▪ Indicador "Índice de capacitação padrão dos servidores do CNMP":

• Até 30 de setembro de 2014, apenas 27% dos servidores do CNMP alcançaram
uma  capacitação  de  40  horas  ou  mais.  No  entanto,  sugeriu-se  a  revisão  da
métrica do indicador, pois ele não reflete o processo de capacitação de forma
muito clara e útil para a gestão, uma vez que servidores treinados, mas que não
atingiram exatamente as 40 horas, não são computados no indicador.

◦ PRESIDÊNCIA (PRESI)
▪ Projeto “MP: Um Retrato”:

• O  projeto  foi  concluído  em  setembro  com  seu  lançamento.  Atualmente,  a
publicação está sendo distribuída pelo CNMP.

▪ Projeto "Sistema Elo":
• O projeto está em andamento conforme planejado e está na fase de homologação

do módulo dos gabinetes.
• Foi apresentada proposta de Resolução do Elo ao Plenário.

▪ Indicador "Número de parcerias e termos de cooperação": 
• Sugeriu-se a revisão da métrica do indicador para melhor refletir o impacto das

parcerias realizadas pelo CNMP.

Participantes

Nome Área
Blal Yassine Dalloul SG
Wilson Rocha de Almeida Neto SG
Eliane Rodrigues de Sales PRESI
Cristiano Rocha Heckert SGE
Weskley Rodrigues dos Santos SGE
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Sávio Neves do Nascimento SGE
Luiz Armando Lopes Campião COGP
Joyce Maria Magalhães Russi ASCOM
Pedro Simões ASCOM
Daniela Nunes Faria SPR
Rafaela Oliveira SPR
Renato Ohse Pereira SPR
Viviane Silva SPR
Paulo Rogério Lins Ribeiro AUDIN
Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida STI
Humberto de Campos Costa SA
Roberto Fuina Versiani SE
Taíssa Dagher SPO
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