
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA Nº DA 14ª REUNIÃO DO CGCE/2017

 
 
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA E DA ESTRATÉGIA
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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze minutos, na
sala trezentos e sete do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
iniciou-se a 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia
(CGCE), para tratar dos seguintes assuntos: Análise do desempenho dos indicadores estratégicos
do CNMP, conforme deliberado pelos Conselheiros na 11ª Reunião de Análise da Estratégia
(RAE); Apresentação do Plano Diretor de Comunicação Social 2017-2018; Divulgação do Plano
Diretor de Gestão de Pessoas 2017-2018, publicado pela Portaria CNMP-SG nº 67/2017;
Apresentação da Política de Segurança Institucional do CNMP; Estratégia para a candidatura ao
Prêmio Nacional da Qualidade em 2018; Apresentação do cronograma de implantação do
Sistema Eletrônico de Informações (SEI); Informações sobre o projeto "Construir – Gestão por
Competências"; Divulgação da etapa de diagnóstico do projeto de Elaboração do Novo
Planejamento Estratégico do CNMP - “Estratégia em movimento”; e o Balanço do Plano de
Gestão 2017. Presentes o Secretário-Geral, Guilherme Guedes Raposo; o Secretário-Geral
Adjunto, Flávio Oliveira Barboza; a Chefe de Gabinete da Presidência, Tamar Oliveira Luz Dias;
o Membro Auxiliar da Presidência Dandy de Jesus Leite Borges; o Secretário Executivo, Roberto
Fuina Versiani; o Secretário de Gestão Estratégica, Weskley Rodrigues dos Santos e os
servidores André de Araújo Rosa Cruz, Josias Mendes da Silva e Sávio Neves do Nascimento; a
Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional, Daniella Ferreira Vieira Leite; a representante da
Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, Juliana Sivieri Cicci Abreu de
Fonseca; a representante da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública Bruna Larissa de Brito Monteiro e o servidor Wilson Alves da Silva;
a representante da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro Nathália Brígida Gomes
Bezerra; o Membro Auxiliar da Comissão da Infância e Juventude José Augusto de Souza Peres
Filho; o Membro Auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico Anderson Viana Souza e o
servidor João Barbosa Lima; o representante da Comissão de Preservação da Autonomia do
Ministério Público Fábio Augusto Lima Rodrigues e o servidor Anderson Barbosa; a
Coordenadora da Ouvidoria, Pâmela Patrícia Silva Souza; a Assessora de Comunicação Social,
Tatiana Jebrine; o Auditor-Chefe, Antônio Gomes Ferreira; a Secretária de Administração
Substituta, Inês Gouvea Viana Borges; a Secretária de Planejamento Orçamentário, Taíssa
Dagher; o Secretário de Tecnologia da Informatização, Paulo Célio Júnior; a servidora da
Secretaria Processual Rafaela Pires de Castro Oliveira; e a Coordenadora de Gestão de Pessoas,
Fabiana de Farias Marinho. O Secretário de Gestão Estratégica iniciou a reunião informando que
a revisão dos indicadores estratégicos foi delegada ao Comitê de Governança Corporativa e da
Estratégia pelos Conselheiros na 11ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE), realizada no dia 27
de junho de 2017, para encaminhamento posterior ao Plenário do CNMP para a sua aprovação.
Nesse sentido o Secretário de Gestão Estratégica iniciou as análises pelo indicador “01.1 -
Atuação em defesa do MP”, o qual apresentava um resultado aquém do esperado. O Assessor-
Chefe da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público (CPAMP), Fábio
Augusto Lima Rodrigues, afirmou que a forma de se medir o indicador não depende da atuação
da CPAMP. Para refletir melhor a atuação da Comissão, o Assessor-Chefe sugeriu a alteração
da redação do critério A de “Expedição de nota técnica em defesa do Ministério Público...” para
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“Aprovação de nota técnica em defesa do Ministério Público...”. Quanto aos demais dos critérios
do indicador, o comitê deliberou para que a CPAMP apresentasse posteriormente nova proposta
de redação para ser submetido à aprovação pelo Plenário. Em seguida, o colegiado avaliou o
indicador “02.1 - Tempo médio de tramitação dos Procedimentos de Controle Administrativo
(PCAs)”, o qual teve um bom desempenho obtendo nota máxima no Índice de Cumprimento da
Estratégia (ICE). Na sequência, o indicador “02.2 - Cumprimento de Resoluções” foi avaliado.
Até junho de 2017, o indicador apresentou bons resultados, porém, a representante da Secretaria
Processual (SPR) Rafaela Pires de Castro Oliveira reforçou que a coleta de dados do indicador
está restringindo-se apenas às Resoluções acompanhadas pela SPR devido à dificuldade de
mensuração das Resoluções sob responsabilidades das Comissões Temáticas. Nesse sentido, o
colegiado definiu que cada comissão deverá fazer o levantamento do cumprimento das
Resoluções pelas quais são responsáveis e repassar esses índices à SPR para a consolidação do
indicador e assim, refletir o índice real de cumprimento das Resoluções do CNMP. Dando
continuidade, o Secretário de Gestão Estratégica apresentou o resultado do indicador “02.3 -
Cumprimento de Decisões Plenárias”, que obteve um desempenho de 91,47% até junho de 2017.
Como a meta para o indicador era 100%, o colegiado achou satisfatório o resultado e decidiu
seguir para a análise do próximo indicador. Dessa forma, foi apresentado o resultado do indicador
“03.1 - Aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Nacional do MP”, o qual estava com um
resultado bem aquém da meta estabelecida na revisão dos indicadores em 2015. Assim, o
Membro Auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), Anderson Viana Souza,
lembrou a todos que na 10ª Reunião de Análise da Estratégia foi deliberado que a CPE proporia
a alteração dos critérios de avaliação desse indicador para se adequar à prorrogação do
Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP) até 31 de dezembro de
2019. O Assessor-Chefe da CPE sugeriu que a meta do indicador fosse alterada para 40% e o
colegiado aprovou a alteração por unanimidade. Dando continuidade à reunião, o Secretário de
Gestão Estratégica apresentou os resultados dos indicadores que estão vinculados a pesquisa de
imagem do CNMP, que são “04.1 - Conhecimento do MP pela sociedade”, “04.2 - Confiança
da sociedade no MP”, “04.3 - Satisfação da sociedade com o MP” e “05.1 - Conhecimento do
CNMP pela sociedade”. Os indicadores “04.1 - Conhecimento do MP pela sociedade” e “04.2 -
Confiança da sociedade no MP” apresentaram resultados satisfatórios. Já os indicadores “04.3 -
Satisfação da sociedade com o MP” e “05.1 - Conhecimento do CNMP pela sociedade”
apresentaram Índices de Cumprimento da Estratégia de 8,97 e 7,18, respectivamente. Ainda com
relação à esses quatro indicadores, a Chefe de Gabinete da Presidência, Tamar Oliveira Luz Dias,
solicitou que a periodicidade deles fosse alterada para três anos. Tal sugestão foi embasada pelo
alto custo da contratação de empresa para realizar a Pesquisa de Imagem, que tem abrangência
nacional. Dessa forma, o comitê deliberou por alterar a periodicidade dos quatro indicadores
vinculados à Pesquisa de Imagem do CNMP para três anos. O Secretário-Geral, Guilherme
Guedes Raposo, sugeriu que se fizesse um fomento de pesquisas acadêmicas sobre a atuação do
CNMP nos moldes do que o CNJ promove e o CGCE deliberou no sentido de se fazer um
estudo para checar a viabilidade de inclusão de projeto estratégico no novo Planejamento
Estratégico do CNMP. Retornando à análise dos indicadores, a Chefe de Gabinete da
Presidência também ressaltou a necessidade de se alterar a periodicidade da meta do indicador
“05.2- Avaliação dos membros acerca da atuação do CNMP” para trienal. Justifica-se a nova
periodicidade da pesquisa ao fato de que a percepção dos membros em relação à atuação do
CNMP não ser sensível a um lapso temporal de um ano para que justifique o seu custo. A Chefe
de Gabinete da Presidência sugeriu que a periodicidade coincida com a dos indicadores da
pesquisa de imagem. No mesmo sentido, a Chefe de Gabinete da Presidência sugeriu que o
indicador “Avaliação dos servidores integrantes do FNG e do CPSI acerca da atuação do
CNMP” também passasse a ser trienal e que o escopo mudasse para atingir a todos os servidores
do Ministério Público brasileiro e não apenas os integrantes do FNG e do CPSI. Dessa forma, o
comitê deliberou pela alteração da periodicidade da pesquisa de membros e dos servidores para
trienal. Em seguida, o colegiado analisou o desempenho do indicador “06.1 - Participação do MP
nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão (FNG-MP)” que atingiu a nota máxima, não restando
nada a mais a se debater sobre ele. Logo em seguida, o colegiado analisou o indicador “06.2 -
Implantação das tabelas unificadas de gestão administrativa (Resolução nº 63, com as alterações
promovidas pela Resolução nº 123, de 12 de maio de 2015)”, o qual apresentou um resultado
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aquém do esperado para o ano de 2017. A Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional expôs
as dificuldades das unidades implementarem as tabelas na sua integralidade, fazendo com que o
resultado do indicador não considerasse as unidades que estão com a implantação em andamento
ou bem avançada. Dessa forma, o colegiado deliberou no sentido de que a Corregedoria
Nacional deverá checar a viabilidade de se coletar o percentual de implementação das tabelas
unificadas de gestão administrativa nas unidades e ramos do MP para que se possa alterar a
fórmula do indicador tendo assim um valor mais fidedigno à realidade da sua implantação. Na
sequência, o colegiado analisou brevemente os indicadores “06.3 - Alimentação do Banco
Nacional de Projetos (BNP)”, “07.1 - Cumprimento dos projetos construídos nas Ações
Nacionais”, “08.1 - Conclusão do ciclo inicial de inspeções no Ministério Público”, “08.2 -
Inspeções nas Corregedorias-Gerais do MP”, “09.1 - Intervenção do CNMP em concursos
públicos”, “09.2 - Aprimoramento da sistemática de capacitação do MP”, “10.2 - Prescrição de
Reclamações Disciplinares (RD)”, “10.3 - Prescrição de Processos Administrativos Disciplinares
(PAD)” e “11.1 - Transparência do CNMP e do MP (Resoluções nº 86 e nº 89)”, os quais
apresentaram excelentes resultados, não restando nada a se discutir sobre ações para melhorar o
seu desempenho. Quanto ao indicador “11.2 - Relacionamento do CNMP com o cidadão”, a
Assessora de Comunicação Social questionou o fato de o indicador ter critérios sob
responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social e da Ouvidoria Nacional. Dessa forma, a
Assessora sugeriu que se separassem os critérios em dois indicadores com responsáveis distintos
para refletir melhor o seu desempenho. Na sequência, a Coordenadora da Ouvidoria também
questionou o critério A do indicador que recebe a nota zero se pelo menos um dos pedidos de
informação ter a resposta fora do prazo legal de 20 dias, ou seja, todas as outras respostas no
prazo seriam desconsideradas. O colegiado deliberou que o indicador deverá se manter como um
só, pois ele deve ser analisado de forma institucional e não referente à atuação de unidades
específicas. Sendo assim, ficou decidido que a Ouvidoria Nacional e a ASCOM deverão definir
qual unidade ficará responsável pelo desempenho do indicador, sendo o centralizador das
informações. O colegiado deliberou também que a Ouvidoria Nacional deverá sugerir novos
critérios para o indicador “11.2 - Relacionamento do CNMP com o cidadão” para que reflita
melhor a realidade do órgão. Ainda com relação à este indicador, a Assessora de Comunicação
Social sugeriu a alteração dos critérios B.1, C e D do indicador. A nova redação proposta para o
critério B.1 seria: “B.1 – Usuários que acessaram o Portal do CNMP, conforme a seguinte faixa
de avaliação: § Nota 0: O volume de usuários (por número de visualizações) que acessaram o
portal do CNMP foi igual ou menor que no exercício anterior; § Nota 2: O volume de usuários
(por número de visualizações) que acessaram o portal do CNMP foi até 10% maior que no
exercício anterior; § Nota 4: O volume de usuários (por número de visualizações) que acessaram
o portal do CNMP foi maior que 10% em relação ao exercício anterior”. Já a nova redação do
critério C seria: “Critério C – Número de seguidores no Twitter: § Nota 0: O número de
seguidores no Twitter foi igual ou menor que no exercício anterior; § Nota 1: O número de
seguidores no Twitter cresceu menos do que 10% em relação ao exercício anterior; § Nota 2: O
número de seguidores no Twitter cresceu entre 10% e 20% em relação ao exercício anterior; §
Nota 3: O número de seguidores no Twitter cresceu mais do que 20% em relação ao exercício
anterior”. A proposta de nova redação para o critério D foi: “Critério D – Número de fãs no
Facebook: § Nota 0: O número de fãs no Facebook foi igual ou menor que no exercício anterior;
§ Nota 1: O número de fãs no Facebook cresceu menos do que 10% em relação ao exercício
anterior; § Nota 2: O número de fãs no Facebook cresceu entre 10% e 20% em relação ao
exercício anterior; § Nota 3: O número de fãs no Facebook cresceu mais do que 20% em relação
ao exercício anterior”. Todas as alterações propostas visam se adequar melhor a realidade do
CNMP, mantendo o caráter desafiador do indicador. Dessa forma, deliberou-se pela aprovação
das novas redações dos critérios B.1, C e D propostas pela Assessoria de Comunicação Social.
Ainda com relação ao indicador “11.2 - Relacionamento do CNMP com o cidadão”, deliberou-
se que deverá ser criado um grupo de trabalho através de portaria expedida pela Presidência para
que cada unidade que faça parte do escopo da carta de serviço ao cidadão indique um
representante para a sua elaboração, atendendo assim ao critério B.2 do indicador. Dando
sequência a reunião, analisou-se os indicadores “12.1 - Clima organizacional”, “12.2 -
Congestionamento de processos do Plenário”, “12.3 - Congestionamento de processos das
comissões”, “12.4 - Tempo médio de tramitação dos processos do Plenário”, “13.1 -
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Implantação do Modelo de Governança e Gestão Integrada da Estratégia (MGGIE) do CNMP”
e “13.2 - Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”, os quais
apresentaram bons desempenhos, não restando nada a mais a se discutir. Quanto ao indicador
“13.3 - Planejamento e estruturação da segurança institucional”, o desempenho estava abaixo do
esperado para o ano; porém, o Secretário de Gestão Estratégica reforçou que a política de
segurança institucional estava para ser publicada, o que resultaria numa melhora no desempenho
do indicador. Ainda sobre o tema, o Secretário de Gestão Estratégica aproveitou o ensejo para
abordar outro tema da pauta que era a conclusão das atividades do GT-Riscos, criado pela
Portaria CNMP-SG Nº 186/2016, incumbido de construir a cadeia de valor do CNMP, a
política de gestão de riscos e a política de segurança institucional. Em seguida, avaliou-se o
indicador “14.1 - Desenvolvimento e implantação do processo eletrônico”, o qual apresentou um
resultado satisfatório, ainda em fase de desenvolvimento. Posteriormente, avaliou-se o
desempenho do indicador “14.2 - Mapeamento dos processos de trabalho” e deliberou-se pela
alteração da meta de 2017 para 80%, tendo em vista a ampliação do portfólio de processos a
serem mapeados, o que afetou o denominador do indicador. A Assessora de Comunicação Social
apresentou em seguida os resultados do indicador “15.1 - Planejamento e estruturação da
comunicação do CNMP”, o qual obteve um resultado aquém do esperado até o momento.
Tatiana Jebrine ressaltou que até o final de 2017, o desempenho do indicador deverá melhorar
bastante, mas não conseguirá alcançar a meta estabelecida. Para ser mais realista, o comitê
deliberou em reduzir a meta do indicador para 72%, considerando a impossibilidade de se atingir
a nota máxima no critério A por não haver a previsão legal para criar a Secretaria de
Comunicação Social na estrutura administrativa do CNMP. Em seguida, analisou-se o indicador
“15.2 - Aperfeiçoamento da comunicação interinstitucional do MP”, o qual apresentou um
desempenho abaixo do esperado até o momento. A Assessora de Comunicação Social relatou
que o critério A ainda não foi pontuado, pois apesar da referida Política de Comunicação
Nacional ter sido apresentada em Plenário do CNMP em agosto de 2016 e aprovada por
unanimidade, no mesmo mês, recebeu embargos de declaração e, desde então, encontra-se
suspensa pelo Plenário e está sob análise do Conselheiro-relator Otávio Lopes. Quanto ao critério
C de criação de canais informatizados de comunicação nacional e permanente do Ministério
Público, a Assessora sugeriu que fosse levado em consideração na pontuação todos os canais de
comunicação eletrônicos, a exemplo dos e-mails temáticos do CNMP. Ainda com relação ao
indicador “15.2 - Aperfeiçoamento da comunicação interinstitucional do MP”, a Assessora
também sugeriu a supressão da seguinte redação da observação do critério D: “Observação:
Considera-se capacitação aquela realizada pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério
Público, conforme definido em regulamento específico”, pois o critério ignora os esforços da
Administração em promover intercâmbio de experiências e capacitação dos servidores da área
meio do Ministério Público brasileiro, restringindo apenas àquelas realizadas pela Unidade
Nacional de Capacitação do Ministério Público. Tal supressão deixará o indicador mais fidedigno
à realidade, refletindo melhor o esforço do CNMP no cumprimento do objetivo estratégico
relacionado. Assim exposto, o comitê deliberou por acatar as sugestões da área técnica. Na
sequência, o desempenho indicador “16.1 - Obtenção de dados e informações do MP
(Resolução nº 74)” foi apresentado, o qual estava com um bom desempenho, quando comparado
com os anos anteriores de coleta. Sem nada a acrescentar com relação a esse indicador, seguiu-
se para a avaliação do indicador “17.1 - Efetividade dos termos de cooperação vigentes”, o qual
estava com um resultado abaixo do esperado. Tamar Oliveira Luz Dias tomou a palavra para
justificar o motivo de metade dos termos de cooperação estarem inativos. A Chefe de Gabinete
da Presidência afirmou que esses termos inativos não seriam mais utilizados. No entanto, o
Secretário-Geral Adjunto, Flávio Oliveira Barboza, ponderou dizendo que seria interessante
mantê-los ainda disponíveis, caso seja de interesse do CNMP reativá-los, sem prejuízo. A Chefe
de Gabinete da Presidência concordou com a observação do Secretário-Geral Adjunto e disse
que o problema do indicador estava justamente em sua descrição, que define que serão
considerados ativos, para fins de cálculo, os termos de cooperação quando alguma tratativa
referente a qualquer obrigação de um dos partícipes tenha sido formalizada nos 6 meses anteriores
a cada coleta. Dessa forma, com o intuito de melhor definir o critério de cálculo do indicador,
ficou deliberado que a Presidência deverá apresentar uma proposta de nova redação para o
indicador, pois a redação que define se o termo de cooperação é ativo não traduz a realidade e
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induz o CNMP a realizar tratativas desnecessárias para atender o indicador. Dando
prosseguimento à reunião, apresentou-se o indicador “18.1 - Servidores capacitados”. Apesar do
desempenho baixo, ressaltou-se que o valor é parcial, ou seja, até o final do ano o desempenho
deverá ser melhor. Ainda assim, a Coordenadora de Gestão de Pessoas apontou a necessidade
de se alterar a meta de 2017 do indicador para 60%, o mesmo de 2016, devido a impossibilidade
da coleta das informações referentes aos servidores que não compõem o quadro efetivo do
CNMP. A Coordenadora informou que os servidores cedidos de outros Órgãos não apresentam
os certificados de capacitação à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGP), já que estes não
recebem o adicional de qualificação pelo CNMP. Dessa forma, deliberou-se pela aprovação da
sugestão de alteração de meta do indicador. Em seguida, a Coordenadora de Gestão de Pessoas
sugeriu a alteração da redação do indicador “18.2 - Implementação do mapeamento de
competências”, pois à época em que o indicador foi definido, considerou-se uma contratação de
uma consultoria para realização do projeto. No entanto, ao longo do processo de elaboração do
termo de referência para a contratação, a Administração decidiu que a COGP realizaria o projeto,
fazendo com que a fórmula do indicador ficasse prejudicado. Dessa forma, a nova redação do
indicador seria: “Fases: 1. Conclusão dos estudos de artigos e regulamentações vigentes
necessários à implementação do mapeamento de competências (peso = 0,10); 2. Realização de
visitas a órgãos e entidades, a fim de compreender as melhores práticas adotadas no que tange à
gestão por competências (peso = 0,10); 3. Apresentação da minuta de Portaria para
institucionalização do escritório de competências (peso = 0,10); 4. Promoção de ações de
sensibilização a membros e servidores para introdução do modelo de gestão por competências
(peso = 0,10); 5. Mapeamento das competências organizacionais do CNMP (peso = 0,15); 6.
Mapeamento das competências comuns do CNMP (peso = 0,15); 7. Mapeamento das
competências gerenciais do CNMP (peso = 0,15); 8. Mapeamento das competências específicas
do CNMP (peso = 0,15) ”. Após a explicação da área técnica, o comitê deliberou a favor da
alteração para refletir melhor a execução do mapeamento de competências no CNMP. A
Coordenadora de Gestão de Pessoas aproveitou o ensejo para adiantar outro ponto da pauta
para convidar a todos os presentes a participarem do encerramento do projeto de mapeamento
de competências e apresentação das competências gerenciais no dia dezessete de agosto deste
ano no auditório. Também convidou a todos para participarem da palestra sobre liderança e
gestão da mudança. Já em relação ao indicador “19.1 - Estruturação do parque tecnológico”,
destacou-se que a pontuação máxima foi atingida, não sendo necessária nenhuma ação de
melhoria. O Secretário de Tecnologia da Informatização, Paulo Célio Júnior, tomou a palavra para
discorrer sobre o indicador “19.2 - Satisfação do usuário com as soluções de TI”. Ele questionou
a forma como as metas foram estabelecidas em 2015, pois a ideia era que, a cada ano, as metas
fossem 10% superiores ao do período anterior. No entanto, o indicador já se apresenta em um
bom patamar de desempenho e o Secretário acredita que uma meta de 94% de satisfação dos
usuários com as soluções de TI está fora da realidade de qualquer instituição e sugeriu para que
fosse mantida a mesma meta de 2016 que foi 84%. Dessa forma, deliberou-se por alterar a meta
do indicador nos termos propostos pela área responsável. Dando prosseguimento, os indicadores
“19.2 - Satisfação do usuário com as soluções de TI”, “19.3 - Satisfação do usuário com as
instalações físicas” e “20.1 - Rotatividade de servidor (Turnover)” foram apresentados, os quais
apresentaram ótimo desempenho. Logo, o colegiado resolveu seguir a diante sem observações. O
Secretário de Gestão Estratégica aproveitou o momento da reunião para falar do projeto de
elaboração do Novo Planejamento Estratégico do CNMP, destacando que seria realizado um
diagnóstico por meio de formulário eletrônico, além de entrevistas com algumas pessoas e
autoridades. O Secretário de Gestão Estratégica pediu o apoio de todos nessas etapas para o
sucesso do projeto. Retornando à análise dos indicadores, o Secretário de Gestão Estratégica
propôs a alteração da meta do indicador “21.2 - Excelência na gestão pública” para 700 pontos.
O Secretário expôs que na definição do indicador em 2015, entendia-se que era possível chegar
aos 1000 pontos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ). Porém, com a visita dos especialistas da FNQ, foi esclarecido que os 1000
pontos no modelo era um valor utópico e que as instituições públicas e privadas que têm vencido
o Prêmio Nacional de Qualidade se encontravam na faixa dos 700 pontos. E como o objetivo do
CNMP é conquistar esse prêmio, o CGCE deliberou pela alteração da meta para 700 pontos,
tornando-a desafiadora, mas factível. Os integrantes do colegiado também deliberaram no sentido
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do CNMP concorrer ao Prêmio Nacional da Qualidade apenas em 2018. Para finalizar a análise
da execução do Planejamento Estratégico da instituição, analisou-se o indicador “22.1 - Execução
do orçamento discricionário” e devido ao bom desempenho parcial, não foi feita nenhuma
consideração sobre ações de melhoria do indicador. Dando continuidade à pauta da reunião, o
Secretário de Gestão Estratégica falou brevemente sobre a implantação do SEI no CNMP, o qual
teria o início de seu funcionamento no dia oito de agosto do atual exercício. Aproveitou também
para ressaltar o esforço da Assessoria de Comunicação Social na realização da campanha do
projeto. Considerando os últimos itens da pauta, o Secretário de Gestão Estratégica agradeceu o
empenho de todos nos preparativos do oitavo Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério
Público, destacando a quantidade recorde de inscritos. Em seguida, apresentou-se o Balanço
Parcial da execução do Plano de Gestão 2017, em que cerca de 60% das iniciativas e projetos
estão em dia, ressalvando que ainda haviam iniciativas e projetos a serem iniciados. Dito isso,
avaliou-se que o Plano de Gestão 2017 estava com um bom desempenho até o momento. Por
fim, deliberou-se que a Assessoria de Comunicação Social deveria encaminhar por e-mail o Plano
Diretor de Comunicação Social 2017-2018 aos integrantes do CGCE, assim como a
Coordenadoria de Gestão de Pessoas o Plano Diretor de Gestão de Pessoas 2017-2018. Não
havendo mais nada a se tratar, o Secretário-Geral agradeceu a todos os presentes e encerrou a
reunião às treze horas e cinco minutos.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de
Gestão Pública, em 06/04/2018, às 19:11, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
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Documento assinado eletronicamente por Sávio Neves Do Nascimento, Chefe
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Larissa De Brito Monteiro,
Analista Jurídico(a), em 09/04/2018, às 09:30, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.
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em 09/04/2018, às 10:37, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
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Documento assinado eletronicamente por Pâmela Patricia Silva Souza, Técnico
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DE 8 DE AGOSTO DE 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Marinho, Coordenador(a) de
Gestão de Pessoas , em 10/04/2018, às 16:53, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andre De Araujo Rosa Cruz, Analista
de Estatística, em 10/04/2018, às 18:19, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Fuina Versiani, Chefe de
Gabinete , em 11/04/2018, às 10:47, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nathalia Brigida Gomes Bezerra,
Assessora, em 12/04/2018, às 14:42, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE
8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Taissa Couto Rosa Dagher,
Secretário(a) de Planejamento Orçamentário, em 12/04/2018, às 14:54,
conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Sivieri Cicci Abreu Da
Fonseca, Requisitada, em 16/04/2018, às 09:27, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Weskley Rodrigues dos Santos ,
Secretário de Gestão Estratégica, em 16/04/2018, às 16:14, conforme Portaria
CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ines Gouvea Viana Borges ,
Secretário(a) de Administração Substituto(a), em 17/04/2018, às 15:23,
conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Joao Barbosa Lima, Assessor - Chefe ,
em 17/04/2018, às 19:23, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0075164 e o código CRC DA9670EA.
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