
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2017

AÇÃO DE AUDITORIA: LOA E INDICADORES

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Um dos objetivos desta ação de auditoria foi avaliar o orçamento do CNMP

relativo ao exercício de 2016, abrangendo tanto a etapa da proposta orçamentária quanto a sua

execução física e financeira. A auditoria também teve como objetivo avaliar o desempenho

dos indicadores vinculados às ações orçamentárias.

Pela primeira vez, houve um corte na proposta orçamentária encaminhada ao

Congresso Nacional, que resultou em uma redução de R$ 7.333.876 (sete milhões, trezentos e

trinta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais) na dotação concedida ao CNMP na LOA.

Em  2016  houve  um  esforço  por  parte  da  Administração  do  órgão  para

assegurar  uma  boa  execução  orçamentária  em  virtude  da  promulgação  da  Emenda

Constitucional 95/2016, que limita os gastos públicos com o objetivo de equilibrar as contas

do governo.

O ano de 2016 foi o primeiro ano de aplicação da nova metodologia de cálculo

da ação 8010 – Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público,

fruto do trabalho do GT-IND, instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 30/2015.

Os  critérios  e  a  metodologia  de  cálculo  da  ação  2549  –  Comunicação  e

Divulgação Institucional estão sendo aprimorados e a nova metodologia está sendo aplicada a

partir do presente exercício (2017). 

Além da  execução  física  e  financeira  do  orçamento,  foram  verificados  os

controles  da  Secretaria  de  Planejamento  Orçamentário  quanto  à  gestão  do  orçamento  do

CNMP.

Brasília, 07 de julho de 2017.



LISTA DE SIGLAS

ASCOM Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial

AUDIN Auditoria Interna

CGCE Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia

CNJ Conselho Nacional de Justiça

CNMP Conselho Nacional do Ministério Público

GND Grupo de Natureza da Despesa

NE Nota de Empenho

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA Lei Orçamentária Anual

MP Ministério Público

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

PO Plano Orçamentário

PPA Plano Plurianual

RAE Reunião de Análise da Estratégia

RAO Reunião de Acompanhamento Operacional

RAT Reunião de Acompanhamento Tático

RI Regimento Interno

RP Restos a Pagar

RPNP Restos a Pagar não Processados

RPP Restos a Pagar Processados

SAUDI Solicitação de Auditoria

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIOP Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal

SPO Secretaria de Planejamento Orçamentário
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I – APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

2017, apresenta-se o Relatório de Auditoria sobre LOA e Indicadores. Este trabalho contém o

resultado das análises realizadas acerca da adequação da execução orçamentária e financeira

do CNMP, tomando como principal critério o PPA, LDO e LOA referentes ao exercício de

2016.

O  trabalho  foi  realizado  no  período  de  17/04/2017  a  28/06/2017,  sendo

executado  de  acordo com os  procedimentos  de  auditoria  geralmente  aceitos,  na  extensão

julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 05/07/2017 foi realizada uma reunião de encerramento com a presença da

equipe de auditoria, da Secretária de Planejamento Orçamentário, do Coordenador de Planos e

Avaliação da SPO, do Secretário de Gestão Estratégica, do Assessor Nível III da SGE e do

Secretário Executivo do CNMP, com o objetivo de possibilitar a manifestação das unidades

acerca das constatações efetuadas durante os trabalhos. 

Fazem  parte  deste  Relatório  o  ANEXO  I  –  Quadro  Consolidado  das

Recomendações da Auditoria Interna, o ANEXO II – Quadro Consolidado das Orientações da

Auditoria  Interna e  o  ANEXO  III  –  Ficha  de  Detalhamento  dos  Indicadores  Conforme

Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016.

II – ESCOPO DO TRABALHO

• Proposta orçamentária do CNMP para 2016;

• PPA 2016-2019;

• LDO e LOA 2016;

• Programação e execução orçamentária e financeira;

• Controle da execução orçamentária e financeira;

• Metas físicas e financeiras;

• Créditos adicionais;

• Restos a pagar;

• Indicadores de desempenho (orçamentários e estratégicos); e
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• Desempenho da gestão, e eventuais causas de insucesso (se for o caso).

 Cumpre destacar que o teor do presente documento, inclusive as opiniões,

recomendações e outros juízos de valor incorporados no mesmo, não deve ser considerado

para situações diversas ao escopo deste trabalho.

III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados:

• Análise documental;

• Entrevistas;

• Recálculo; e

• Outros.

IV – BASE NORMATIVA

Normativos Internos:

• Resolução CNMP nº 92/2013

• Portaria CNMP-PRESI nº 13/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 30/2015

• Portaria CNMP-PRESI nº 27/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 46/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 103/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 115/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 157/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 158/2016

• Portaria CNMP-PRESI nº 167/2016

• Portaria CNMP-SG nº 180/2016

Normativos Externos:

• Lei nº 13.242/2015 (LDO)

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2017 5/46



• Lei nº 13.249/2016 (PPA 2016-2019)

• Lei nº 13.255/2016 (LOA)

• Lei nº 13.332/2016

• Lei nº 4.320/1964

• Decreto nº 93.872/1986

• Lei Complementar nº 101/2000

• Macrofunção SIAFI 020301

• Macrofunção SIAFI 020317

• Manual Técnico do Orçamento 2016

• Portaria MPOG nº 230/2016

• Portaria Conjunta PGR-CNMP nº 7/2016
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES

1. Introdução

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 3 (três) Questões de

Auditoria  (QA) sobre  temas  relevantes  referentes  a  LOA e  Indicadores.  Cada QA possui

requisitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

Na análise de cada QA, são elencados os requisitos aplicados para conferência

dos temas abordados. 

As QA elaboradas foram:

• A – A proposta orçamentária do CNMP foi elaborada de acordo com as

normas vigentes?

• B – A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma adequada?

• C  –  A área  responsável  possui  um  controle  efetivo  da  execução  do

orçamento?

Como já vem sendo feito pela AUDIN, as constatações geram recomendações

a serem implementadas pelo gestor (vide Anexo I).  Assim como nos últimos trabalhos de

auditoria,  algumas constatações e/ou informações geraram  orientações  (vide Anexo II) ao

gestor responsável pela área.

A  diferença  entre  elas  é  o  fato  de  que  as  recomendações  advêm  de

impropriedades detectadas nos trabalhos de campo. Por outro lado, as orientações referem-se

à possibilidade de implementação de melhores práticas de gestão e não estão inseridas no

Plano  de  Providências  Setorial  a  ser  encaminhado  pelo  gestor,  o  que  não  impede  que  a

AUDIN observe a sua implementação em trabalhos futuros na área.

2. Questão de Auditoria A – Proposta orçamentária

A Questão de Auditoria “A” verificou se a proposta orçamentária do CNMP foi

elaborada de acordo com as normas vigentes.

Foram abordados os seguintes requisitos: 
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• Trâmite da proposta orçamentária de acordo com o RI/CNMP;

• Valores constantes da proposta;

• Adequação da proposta ao PPA 2016-2019 (Lei nº 13.249/2016); e

• Adequação da proposta à LDO (Lei nº 13.242/2015).

A proposta  orçamentária  referente  ao  exercício  de  2016  seguiu  todos  os

trâmites previstos no RI/CNMP, art. 5º, VII, além de ter obedecido o prazo previsto na Lei nº

13.242/15, art. 24. O Presidente do CNMP encaminhou a referida proposta, referendada pelo

Plenário do CNMP na 15ª sessão ordinária, realizada em 18/08/2015, à Chefe do Executivo

por meio da Mensagem nº 7/2015 – PRESI/CNMP, de 17/08/2015.

A proposta orçamentária do CNMP observou as determinações do PPA 2016-

2019 (Lei 13.249/2016), assim como da LDO (Lei 13.242/2015). 

2.1 Valores constantes da proposta orçamentária 

Ação 2549 – Comunicação e Divulgação Institucional

Tabela 1: Execução da despesa da ação 2549 – exercício 2016

Fonte: Tesouro Gerencial

Houve um aumento considerável do orçamento solicitado para esta ação em

relação ao exercício de 2015. Quando da elaboração da proposta orçamentária para 2016, foi

solicitado à SOF um acréscimo orçamentário de R$ 1.351.090,00 para atender demanda com

serviços  de  publicidade,  contratação de  empresa  para  prestação  de  serviços  de  produção,

edição, e criação de matérias referentes à atuação do MP, além da ampliação do número de

profissionais do contrato de design gráfico. 

Ao  final,  o  valor  da  ação  constante  da  proposta  do  CNMP  foi  de  R$

2.300.000,00  dos  quais  foram concedidos  R$  2.127.500,00 devido  ao  corte  orçamentário

sofrido no Congresso Nacional quando da aprovação da LOA/2016 (Lei nº 13.255/2016).

Após  a  reprogramação  orçamentária  ocorrida  em  julho/2016,  a  dotação
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atualizada  da  ação  passou  a  ser  de  R$  1.702.500,00  pois  houve  remanejamento  de  R$

87.480,00 para a ação 2012 e de R$ 337.520,00 para a ação 8010. 

Observa-se que a previsão de crescimento da ação não foi atingida, tendo em

vista que a dotação atualizada e o montante empenhado foram semelhantes nos exercícios de

20151 e 2016.

Com a execução do período, deixaram de ser empenhados R$ 378.383,00.

Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes

Públicos

Tabela 2: Execução da despesa da ação 216H – exercício 2016

Fonte: Tesouro Gerencial

Trata-se  de  ação  constante  da  LOA para  pagamento  de  auxílio-moradia  a

agentes públicos.

Originalmente,  o  valor  concedido foi  de R$ 52.533,00. Posteriormente,  por

meio de remanejamento2 da ação 8010, foram alocados mais R$ 347.467,00 para essa ação,

totalizando uma dotação de R$ 400.000,00. Essa foi a projeção calculada pela Coordenadoria

de Gestão de Pessoas quando da elaboração da proposta orçamentária do CNMP.

Conforme se observa na tabela acima, houve uma execução de R$ 230.131,35,

restando R$ 169.869,00 que não foram executados, tampouco remanejados para outra ação.

8010 – Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério

Público 

Tabela 3: Execução da despesa da ação 8010 – exercício 2016

Fonte: Tesouro Gerencial

1 2015 – Dotação atualizada: R$ 1.750.000,00; Empenho: R$ 1.379.058,28.
2 Crédito extraordinário concedido por meio da MP nº 711/2016.
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Os recursos solicitados para a ação foram similares aos solicitados em anos

anteriores. Após a execução e os remanejamentos, apurou-se que R$ 1.514.526,00 deixaram

de ser empenhados nessa ação.

Considerando  todas  as  ações  constantes  do  orçamento  do  CNMP,  a  não

execução  de  recursos  orçamentários  disponibilizados  totalizou  R$  2.120.976,00,  o  que

corresponde a 2,77% da dotação atualizada.

3. Questão de Auditoria B – Execução orçamentária e financeira 

A Questão de Auditoria “B” verificou se a execução orçamentária e financeira

ocorreu de forma adequada.

Foram abordados os seguintes requisitos: 

• Grau de atingimento das metas financeiras;

• Grau de atingimento das metas físicas;

• Alinhamento entre a meta física da ação 8010 e o Planejamento Estratégico

do CNMP;

• Créditos adicionais;

• Restos a pagar (inscrição, execução, reinscrição e desbloqueio);

• Despesa de exercícios anteriores;

• Cronograma de desembolso;

• Limitação de empenho e movimentação financeira; e

• Remanejamento de recursos.

3.1 Grau de Atingimento das Metas Físicas e Financeiras

Ação 2549 – Comunicação e Divulgação Institucional

Inicialmente,  a  meta  física  programada  na  LOA para  a  ação  foi  de  6.798

matérias veiculadas sobre o CNMP na imprensa. Em junho de 2016 essa meta foi alcançada,

fato que ocasionou a reprogramação da meta para 10.676 matérias. Ao final do exercício,

apurou-se um desempenho de 11.603 matérias veiculadas na imprensa. Esse desempenho foi

atingido executando-se 68% da dotação atualizada.
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Tabela 4: Desempenho da Ação 2549

Fonte: Acompanhamento da Execução Física do Orçamento; Análises AUDIN

Assim, executando 68% da dotação atualizada, a ação obteve altos índices de

desempenho.  Mesmo considerando os  altos  percentuais  de  eficácia  e  eficiência  atingidos,

entende-se  que  o  resultado  deve  ser  interpretado  com  cautela,  pois  demonstra  um

descompasso entre a execução física e financeira da ação. 

Executando-se 68% do orçamento reprogramado, foi obtida uma eficiência de

159,83%.  Essa  informação  pode  levar  ao  entendimento  de  que  o  montante  de  recursos

disponíveis para a ação não seria inteiramente necessário, ou mesmo, que a meta tenha sido

subdimensionada. 

Conforme  consta  no  SIOP,  a  descrição  da  Ação  2549  –  Comunicação  e

Divulgação  Institucional  é  a  seguinte:  “realização  de  campanhas  de  publicidade

institucional e divulgação por meio da mídia em geral, visando informar a sociedade sobre as

atividades desenvolvidas pelo órgão”. (grifo nosso)

Durante o exercício de 2016, a apuração do resultado se deu com base em uma

metodologia de cálculo que considera somente a quantidade de matérias veiculadas durante o

período, sem levar em conta a realização de campanhas de publicidade institucional.

Assim,  no  intuito  de  aprimorar  tanto  a  descrição  da  ação,  quanto  a  sua

metodologia  de  cálculo,  o  CGCE  aprovou,  na  11ª  reunião,  realizada  em  08/06/2016,  a

proposta de nova meta física da ação para o exercício de 2017.

Em relação à nova métrica definida, construiu-se uma nova cesta de produtos

da ASCOM, que resultará no produto final “matérias veiculadas”. A nova metodologia tem o

objetivo de mensurar, de maneira ponderada, não só o que é produzido e veiculado, mas um

conjunto  das  ações  de  comunicação  que  ensejam  a  publicização  das  atividades

desempenhadas pela Instituição. Desse modo, entende-se que a métrica a ser utilizada refletirá

de maneira mais fidedigna as ações e os resultados alcançados pelo CNMP no que diz respeito
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à ação 2549.

Frisa-se que conforme demonstrado pela Assessora de Comunicação Social à

época, no documento “Anexo I – Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial – Ação

2549 – Comunicação e  Divulgação Institucional  –  Métrica para  definição de quantitativo

físico  na  LOA de 20163”,  o  desempenho da  ação não é  necessariamente  controlado pela

ASCOM. O desempenho pode ser resultado da boa atuação da referida unidade, mas também

pode ser influenciado pelo momento político e histórico vividos. 

Assim, não é possível obter conclusões precisas a respeito da real eficácia e

eficiência dos resultados obtidos em 2016. Será necessário aguardar os resultados de 2017

para  se  ter  um parâmetro  mais  adequado  quanto  à  combinação  dos  resultados  físicos  e

financeiros relativos à ação.

Não obstante, ressalta-se que é necessária a inclusão dos novos parâmetros de

aferição da meta física no SIOP quando da elaboração da proposta orçamentária para 2019

(ciclo de revisão).

Orientação:  Orienta-se  à  Secretaria  de  Planejamento  Orçamentário  que,

quando  da  elaboração  da  proposta  orçamentária  para  2019,  inclua  no  SIOP  os  novos

parâmetros de aferição da meta física da ação 2549. 

Ação  8010  –  Atuação  Estratégica  para  Controle  e  Fortalecimento  do

Ministério Público

Durante o ano de 2015, foi instituído, por meio da Portaria CNMP-PRESI nº

30/2015, Grupo de Trabalho – Indicadores (GT-IND) responsável pela revisão da meta física

da  execução  orçamentária  e  das  metas  e  indicadores  estratégicos  definidos  no  Plano

Estratégico do CNMP. 

O referido GT foi instituído no âmbito do CGCE e propôs um redesenho da

estrutura programática do orçamento do CNMP com o intuito de programar os gastos de

acordo com a efetiva realização do planejamento estratégico, melhorar o controle da gestão e

aumentar a transparência na prestação de contas à sociedade.

A nova  sistemática  adotada  a  partir  do  exercício  de  2016  considera  como

3 Disponível em http://www.cnmp.mp.br/intranet/images/ANEXOI.REV.pdf 
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produto a “estratégia cumprida”, e não mais “decisões proferidas”, para mensurar os serviços

prestados pelo CNMP à sociedade. A iniciativa reflete um comprometimento da instituição

com os resultados de seu próprio planejamento estratégico. 

Como resultado dos trabalhos do GT, também houve alteração nos nomes do

programa de governo (2100) e da principal ação orçamentária do órgão (8010).

Tabela 5: Novas nomenclaturas

Até 2015 A partir de 2016

Programa de Governo 2100
Controle da Atuação e Fortalecimento

Institucional do Ministério Público
Aprimoramento do Ministério Público

Ação 8010

Controle da Atuação Administrativa e Financeira

do Ministério Público e do Cumprimento dos

Deveres Funcionais de seus Membros

Atuação estratégica para Controle e

Fortalecimento do Ministério Público

Produto da Ação 8010 Decisão Proferida Estratégia Cumprida

Fonte: PPA 2016-2019; LOA 2016

Relativamente  ao  desempenho  da  ação  8010  –  PO00014,  observou-se  um

equilíbrio entre a execução física e financeira da ação: com 85,27% de execução financeira,

foram alcançados 84% de execução física.

Tabela 6: Desempenho da Ação 8010 – PO 0001

Fonte: Acompanhamento da Execução Física do Orçamento; Análises AUDIN

Convém que os dados relativos à execução física e financeira da ação sejam

acompanhados nos exercícios futuros pelas áreas responsáveis, a fim de se verificar se a nova

estrutura programática do orçamento do CNMP cumprirá com seus objetivos.

4 Plano Orçamentário – PO é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante da LOA),
vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a elaboração do orçamento quanto
o  acompanhamento  físico  e  financeiro  da  execução,  ocorram  num  nível  mais  detalhado  do  que  o  do
subtítulo/localizador de gasto. (MTO 2016, pág. 49)
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3.2 Meta Física da Ação 8010 x Planejamento Estratégico do CNMP

A nova sistemática de apuração da meta física da ação 8010, aprovada pelo

CGCE em 2015, considera como produto do CNMP a “estratégia cumprida”, definida com

base no “Índice de Cumprimento da Estratégia – ICE”, construído a partir da aplicação de

pontos, que variam de 0 a 10, sobre o desempenho dos objetivos estratégicos do CNMP.

A pontuação obtida pelos objetivos estratégicos para formação do resultado da

ação 8010 em 2016 foi a seguinte:
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Figura 1: Mapa Estratégico do CNMP

Fonte: Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016 e análises da AUDIN



Verifica-se  um  bom  desempenho  em  grande  parte  dos  objetivos  do

Planejamento Estratégico, fato que levou o CNMP ao alcance de 84% de cumprimento da

estratégia, superando a meta reprogramada, conforme abordado no item 3.1 deste relatório.

Os objetivos que obtiveram a menor pontuação foram:

• [Obj. 01] Autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira

(5,56); 

• [Obj. 03] Unidade nacional (6,0); 

• [Obj.  11] Facilitar  o  acesso da sociedade às  informações  do Ministério

Público (6,59); e

• [Obj. 15] Fortalecer a comunicação e harmonia interinstitucionais (3,44).

3.2.1  Informação: Possibilidade  de  melhoria  de  critério  para  medição  dos

indicadores vinculados aos objetivos estratégicos do CNMP.

Análise:

Foi  realizada  análise  acerca  dos  motivos  que  contribuíram  para  o  baixo

desempenho dos objetivos estratégicos 11 e 155. 

Os objetivos possuem indicadores que, por sua vez, possuem critérios para sua

medição. Segue na tabela abaixo os critérios que foram objeto de considerações por parte da

AUDIN. Frisa-se que existem mais critérios relacionados aos indicadores em comento, e estes

podem ser visualizados no Anexo II deste relatório, na ficha de detalhamento dos respectivos

indicadores:

5 As análises mais detalhadas se restringiram aos eixos “Processos” e “recursos” do mapa estratégico, uma vez
que são mais afetos ao âmbito administrativo do CNMP.
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Tabela 7: Critérios passíveis de revisão

Fonte: Análises AUDIN

Observou-se,  em  análise  realizada  pela  AUDIN,  que  tais  critérios  estão

influenciando  negativamente  a  mensuração  do  indicador  a  que  se  vinculam  e,

consequentemente, a pontuação do objetivo.

Carta de serviço ao cidadão atualizada

Acerca  deste  critério,  a  Assessora-Chefe  de  Comunicação  informou6 que  a

referida  carta  de  serviço  “ainda  não  foi  instituída  pelo  CNMP de  maneira  compilada  e

integrada,  a  despeito  de  conter  as  informações  em  diversos  relatórios  disponibilizados

publicamente ao cidadão.”

Não  se  identificou  iniciativa  no  Plano  de  Gestão  para  confecção  desse

instrumento. Tal fato implica uma medição sempre igual a 0 (zero) em relação a esse critério.

Frisa-se que, em 26/06/2017, foi publicada a Lei nº 13.460, que dispõe sobre

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração

pública. O art. 7º da referida lei normatiza a necessidade de os órgãos e entidades abrangidos

pela lei divulgarem a Carta de Serviços ao Usuário. 

6 As informações fornecidas pela ASCOM estão registradas em e-mail datado de 07/06/2017, constante dos 
papéis de trabalho.
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Essa lei entrará em vigor trezentos e sessenta dias após a sua publicação.

Número de seguidores no Twitter e Número de fãs no Facebook

A Assessora-Chefe de Comunicação informou que à época da instituição dos

indicadores tomou-se como base o CNJ,  órgão que possui estrutura de comunicação social

essencialmente distinta da do CNMP. 

Por fim, sugeriu que esses critérios sejam revistos de modo a reajustá-los à

realidade do CNMP.

Estruturação da unidade de gestão e governança da comunicação no CNMP

Tal  critério  leva  em  conta  a  aprovação  do  projeto  de  lei  que  pretende

reestruturar o CNMP (PLC nº 53/2015). Em 2015, quando os indicadores foram criados, as

perspectivas  para  a  aprovação  do  PLC eram bastante  favoráveis.  No  entanto,  devido  ao

cenário político, o PLC foi vetado pela então Presidente da República. A aprovação do PLC,

fato  que  não depende diretamente  da  atuação do CNMP, impacta  na pontuação baixa  do

objetivo.

Promoção  pelo  CNMP  de  capacitações  nacionais  dos  responsáveis  pela

comunicação  das  unidades  e  ramos  do  MP  em  temas  diretamente  relacionados  ao

fortalecimento da comunicação interinstitucional

A Assessora-Chefe de Comunicação informou que:

Nos critérios  de  avaliação,  há  a  vinculação  das  capacitações  supracitadas  serem
promovidas  pela  Unidade  Nacional  de  Capacitação  do  Ministério  Público,  hoje
regulamentada pela resolução do CNMP nº 146/2016. Presidida por conselheiro e
coordenada  pela  área  finalística  do  Conselho,  a  unidade  não  promoveu,  até  o
momento, capacitação para a área meio. Utilizar somente a Unidade Nacional de
Capacitação  como  critério  de  alcance  das  metas  ignora  os  esforços  da
Administração  em promover intercâmbio  de  experiências  e  capacitação  aos
servidores da área meio do MP brasileiro. Cita-se,  como principal  exemplo, o
Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, encontro anual promovido
pelo Conselho e que traz profissionais de renome para iluminar e capacitar o corpo
técnico  do  MP.  Anualmente  a  Assessoria  de  Comunicação  investe  esforços  para
trazer palestrantes e acadêmicos da área de Comunicação Pública para a ocasião,
recebendo feedbacks muito positivos por parte dos assessores de comunicação dos
Mps. (grifo nosso)

O quadro  abaixo  aborda  a  essência  do  que  está  influenciando,  de  maneira

negativa, a medição do indicador e a consequente pontuação do objetivo:
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Tabela 8: Resumo dos critérios passíveis de revisão

Fonte: Análises AUDIN

É possível observar, da análise dos critérios acima, que diversos fatores são

capazes de alterar a pontuação do objetivo. Portanto, enquanto tais critérios não estiverem

devidamente ajustados, os objetivos a que eles se vinculam continuarão obtendo um baixo

desempenho,  influenciando  diretamente  na  meta  física  da  Ação  8010.  Faz-se  necessário,

então, a revisão de tais critérios.

Orientação:  Orienta-se  à  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  que  proponha  a

revisão e  eventual  readequação dos indicadores  estratégicos,  em especial  os  citados  neste

item.

3.2.2 Constatação: Não atribuição de pesos aos objetivos estratégicos

Análise:

Quando  de  sua  concepção,  a  fórmula  do  IEC7 previu  a  possibilidade  de

utilização de pesos diferentes para cada objetivo estratégico: 

7 Índice de Cumprimento da Estratégia
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ICE = {[somatório de i = 1 até m, de (Obji × pi)]/(10 × somatório de i = 1 até m, de pi)}×100.

→ pi: Peso atribuído a cada objetivo estratégico;

No entanto, na prática, não foram atribuídos pesos aos objetivos estratégicos

constantes do PE-CNMP no cálculo que está sendo realizado. Portanto, atualmente, todos os

objetivos estratégicos contribuem em igualdade de condições para o atingimento da estratégia

do CNMP.

Contudo, não se pode deixar de notar – conforme se observa na Figura 1 – que

dos quatro objetivos estratégicos constantes da perspectiva “Fortalecimento Institucional do

Ministério Público”, dois obtiveram desempenho menor ou igual a 6,0 (seis). Tal perspectiva

espelha a principal entrega de valor pelo CNMP à sociedade.

Esse  resultado  pode  indicar  a  necessidade/conveniência  de  se  priorizar

determinados objetivos estratégicos, para que objetivos que contribuam sobremaneira para a

entrega de valor pelo CNMP tenham uma participação destacada no atingimento da estratégia

do órgão.

Orientação:  Orienta-se à  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  que  avalie  a

conveniência  de  se  realizar  uma distinção por  meio  da atribuição  de pesos  aos  objetivos

estratégicos,  de  modo  a  priorizar  aqueles  que  possuem uma maior  representatividade  no

atingimento da estratégia do CNMP.

3.2.3  Constatação:  Não cumprimento  do  acompanhamento  do  desempenho

estratégico, conforme previsto na Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016.

Análise:

O modelo de governança que vem sendo adotado pelo CNMP foi instituído na

Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016. No art. 13, o normativo prevê que:

Art.  13.  O monitoramento  da  estratégia  do  CNMP será  realizado  por  meio  das
seguintes reuniões, sem prejuízo de outras medidas:
I  -  Reunião  de  Análise  da  Estratégia  (RAE):  realizada  semestralmente,  entre  os
conselheiros, com o auxílio da Secretaria-Geral;

As RAE são o momento em que a alta administração do órgão, articulada com

a área-fim, analisa o desempenho estratégico do CNMP. Trata-se de uma etapa em que todo o

resultado  gerado  por  meio  da  coleta  de  indicadores  é  analisado  criticamente  pelos
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responsáveis pela gestão e direção do órgão.

Anualmente, o Presidente do CNMP institui, por meio de portaria, o calendário

de monitoramento da estratégia, em que constam as datas a serem realizadas as RAE, RAT e

RAO, reuniões do CGCE e a data da reprogramação orçamentária.

De acordo com a art. 3º da Portaria CNMP-PRESI nº 27/2016, alterada pela

Portaria CNMP-PRESI nº 46/2016:

As Reuniões de Análise da Estratégia, no exercício de 2016, serão realizadas nas
datas abaixo indicadas:
I – 10 de maio de 2016; e
II – 18 de outubro de 2016.

No entanto, em 2016, somente foi realizada a primeira RAE. Dessa maneira,

entende-se que a análise do desempenho estratégico do órgão restou prejudicada pela não

ocorrência da RAE programada para o segundo semestre.

Há que se frisar a importância desse instrumento como consolidador de um

modelo  de  governança  traçado  pelo  CNMP.  Além  disso,  trata-se  de  um  importante

instrumento de controle e análise da atuação estratégica do órgão. 

Desse  modo,  entende-se  que  a  não  ocorrência  de  Reuniões  de  Análise  da

Estratégia pode prejudicar o funcionamento da governança do órgão e, também, impactar na

análise  da  meta  física  constante  da  LOA,  tendo  em  vista  que  esta  está  atrelada  ao

cumprimento da estratégia.

Orientação:  Orienta-se  à  Presidência  que  dê  efetividade  ao  calendário  de

monitoramento da estratégia e execute as reuniões programadas para esse fim, de modo a

contribuir para a boa e regular governança do órgão. 

3.3 Créditos adicionais

Em 2016,  houve abertura de dois  tipos de créditos adicionais em favor  do

CNMP: crédito extraordinário e crédito suplementar.

No que diz respeito ao crédito extraordinário, houve abertura de R$ 347.467,00

na ação 216H –  Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos. O

referido crédito foi aberto por meio da Medida Provisória nº 711, de 18 de janeiro de 2016. O

valor aberto na ação 216H foi cancelado da ação 8010 – Atuação Estratégica para o Controle
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e Fortalecimento do Ministério Público. 

Relativamente  aos  créditos  suplementares,  observou-se  a  abertura  de  três

créditos  em favor  do  CNMP,  por  meio  de  ato  próprio.  A primeira  abertura  ocorreu  em

setembro de 2016, mediante a publicação da Portaria CNMP-PRESI nº 115/2016, no valor de

R$ 2.132.672,00:

Tabela 9: Créditos adicionais – Portaria CNMP-PRESI nº 115/2016

Ação Orçamentária
Alteração Orçamentária Proposta

GND Suplementação Cancelamento

8010 – Atuação Estratégica para o

Controle e Fortalecimento do Ministério

Público

4 – Investimento R$ 1.977.672,00 -

3 – Outras Despesas Correntes - R$ 1.795.152,00

3 – Outras Despesas Correntes (PO 

0002 – Capacitação de RH)
R$ 155.000,00 -

Subtotal Ação 8010 R$ 2.132.672,00 R$ 1.795.152,00

2549 – Comunicação e Divulgação

Institucional

3 – Outras Despesas Correntes - R$ 337.520,00

Subtotal Ação 2549 - R$ 337.520,00

TOTAL GERAL R$ 2.132.672,00 R$ 2.132.672,00

Fonte: Processo nº 1369/2016-95

As demais aberturas ocorreram em dezembro de 2016, mediante a publicação

da  Portaria  CNMP-PRESI  nº  157/2016  (R$  950.235,00)  e  da  Portaria  CNMP-PRESI  nº

158/2016 (R$ 65.000,00), conforme quadros a seguir:

Tabela 10: Créditos adicionais – Portaria CNMP-PRESI nº 157/2016

Ação Orçamentária
Alteração Orçamentária Proposta

GND Suplementação Cancelamento

8010 – Atuação Estratégica para o

Controle e Fortalecimento do Ministério

Público

4 – Investimento R$ 950.235,00 -

3 – Outras Despesas Correntes - R$ 836.316,00

3 – Outras Despesas Correntes (PO 

0002 – Capacitação de RH)
- R$ 113.919,00

TOTAL GERAL R$ 950.235,00 R$ 950.235,00

Fonte: Processo nº 1369/2016-95

Tabela 11: Créditos adicionais – Portaria CNMP-PRESI nº 158/2016

Ação Orçamentária
Alteração Orçamentária Proposta

GND Suplementação Cancelamento

2010 – Assistência Pré-Escolar aos 3 – Outras Despesas Correntes R$ 29.000,00 -
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Ação Orçamentária
Alteração Orçamentária Proposta

GND Suplementação Cancelamento

Dependentes dos Servidores Civis,

Empregados e Militares
Subtotal Ação 2010 R$ 29.000,00 -

2012 – Auxílio-Alimentação aos

Servidores Civis, Empregados e Militares

3 – Outras Despesas Correntes R$ 36.000,00 -

Subtotal Ação 2012 R$ 36.000,00 -

2004 – Assistência Médica e

Odontológica aos Servidores Civis,

Empregados, Militares e seus

Dependentes

3 – Outras Despesas Correntes - R$ 65.000,00

Subtotal Ação 2004 - R$ 65.000,00

TOTAL GERAL R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

Fonte: Processo nº 1369/2016-95

Além dos créditos adicionais – suplementares – abertos mediante ato próprio,

ocorreram mais duas aberturas por meio da Portaria MPOG nº 230/2016 (R$ 325.992,00 –

Ação 2012) e do Decreto nº 24/2016 (R$ 1.286.785,00 – Ações 2010, 2012, 20TP e 09HB).

Ademais, em dezembro de 2016, mediante Portaria Conjunta nº 7/2016, houve

a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 484.281,00 em favor do Ministério Público

Federal, as custas do orçamento deste Conselho.

Nas  situações  em que a  abertura  de  crédito  adicional  se  deu mediante  ato

próprio, as formalidades previstas para a abertura de créditos adicionais foram observadas.

3.4 Restos a Pagar

3.4.1 Inscrição de Restos a Pagar para o exercício de 20178

Em consulta ao Tesouro Gerencial, verificou-se os seguintes valores inscritos

em RPNP para o execício de 2017:

8 Informa-se que não houve inscrição de RPP para o exercício de 2017.
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Tabela 12: RPNP inscritos para 2017 – por ação

Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN

Nota-se que, relativamente ao total do valor empenhado em 2016, o montante

de R$ 3.887.457,46 (três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e

sete)  foi  inscrito em RPNP para o exercício de 2017, valor equivalente a  5,32% do total

empenhado.

O  valor  inscrito  em RPNP foi  o  menor  dos  últimos  exercícios,  conforme

demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Evolução da inscrição em RPNP

Fonte: SIAFI; Análises AUDIN
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Ainda assim, a Administração do CNMP deve continuar envidando esforços

para garantir uma execução orçamentária e financeira satisfatória.

3.4.2 Execução, em 2016, de Restos a Pagar Processados (RPP)

Informa-se que em 2016 houve a execução total dos valores inscritos em RPP,

referentes a empenhos de 2015, conforme as seguintes notas de empenho: 2015NE000027

(R$ 1.000,00), 2015NE000130 (R$ 349,20) e 2015NE000390 (R$ 532,67).

3.4.3 Execução, em 2016, de Restos a Pagar não Processados (RPNP)

O total  de RPNP inscritos  e  reinscritos  para  2016 foi  de R$ 9.195.889,70.

Desse valor,  aproximadamente 73% correspondem a valores  inscritos para o exercício de

2016, e aproximadamente 27% correspondem a valores reinscritos, oriundos de empenhos que

datam de 2011.

Do  valor  total  de  RPNP,  aproximadamente  50% foram executados  e  29%

foram cancelados. Portanto, aproximadamente 21% de RPNP não foram executados em 2016

e, por não terem sido cancelados, foram reinscritos para o execício de 2017:

Gráfico 2: RPNP 2016

Fonte: Análises AUDIN
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Segue abaixo tabela com a execução de RPNP por ação em 2016:

Tabela 13: Execução de RPNP em 2016 – por ação

Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN

Diante  disso,  fez-se  necessário  realizar  uma  análise  detalhada  por  plano

interno, de modo a identificar os valores mais substanciais  que estão sendo mantidos em

RPNP:
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Tabela 14: Execução de RPNP em 2016 – por plano interno

Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN



Foi realizada uma análise da representatividade do valor mantido em RPNP,

tanto em relação ao valor do próprio plano interno (peso 39), como em relação ao valor total

de  RPNP  (peso  110).  Dessa  forma,  identificou-se  3  (três)  planos  internos  com  uma

representatividade  alta  dentro  do universo de  valores  mantidos  em RPNP:  20TP_ATIVO,

20TPATIVO e MSACNMP.

Relativamente  aos  planos  internos  que  foram  avaliados  como  de

representatividade alta, gerou-se informação no Tesouro Gerencial detalhando quais são as

notas de empenho relativas a esses planos internos e a quais subitens essas notas de empenho

estão vinculadas:

Tabela 15: RPNP – por NE e Subitem

Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN

9 Estabelecido pela AUDIN.
10 Idem.
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No que  diz  respeito  ao  plano  interno  MSACNMP,  em que  há  somente  o

empenho 2011NE000781, verificou-se que este refere-se à contratação da Casa da Moeda do

Brasil para confecção de carteiras funcionais. Observou-se que em 2016 houve execução de

R$ 72.348,32 do referido empenho.

3.4.3.1 Constatação:  Desbloqueio de RPNP fora das hipóteses previstas no

Decreto 93.872, art. 68, § 3º.

Análise:

No que tange aos planos internos 20TPATIVO e 20TP_ATIVO, nota-se que

quase  a  totalidade  do  valor  inscrito  em RPNP refere-se  ao  subitem 45  (Férias  –  Abono

Constitucional):

Tabela 16: Valores RPNP Subitem 45

UG Plano Interno Nota de Empenho Subitem Valor

590002

20TPATIVO 2012000019

31901145

R$ 253.757,45

20TP_ATIVO

2013000001 R$ 310.757,45

2014000001 R$ 407.889,37

2015000001 R$ 346.486,02

VALOR TOTAL R$ 1.318.890,2911

 Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN

Questionada acerca da manutenção dos empenhos elencados acima, sobretudo

aqueles  cujo  prazo  em  que  permaneceriam  válidos  já  se  encerrou12 -  2012NE000019,

2013NE000001  e  2014NE000001  –,  a  COGP  informou,  por  meio  do  Memorando  nº

015/2017/COGP/CNMP, que os referidos empenhos:

(…)  foram  mantidos  com  base  no  princípio  da  precaução  (sic),  considerando  a
possibilidade  de  eventualmente  ser  determinado  o  pagamento  de  valores
correspondentes  às  férias  de  conselheiros  do  CNMP,  caso  haja  decisão  judicial
definitiva nesse sentido no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Mandado
de Segurança nº 31.021/DF.

O caso trata de pedido de medida liminar impetrado em novembro de 2011

11 Para  o  exercício  de  2017  houve  a  inscrição  de  mais  R$  360.000,00  referentes  à  nota  de  empenho
2016NE000001, totalizando R$ 1.678.890,29.

12 Art. 68. § 2o Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente
terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no §
3o. (Decreto 93.872/1986)
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pelo  então  Presidente  do  CNMP  contra  decisão  do  plenário  do  CNMP  (Pedido  de

Providências nº 0.00.000.001157/2011-13) que determinou o pagamento de remuneração de

férias e suas repercussões financeiras a conselheiro do CNMP. Além disso, a relatora estendeu

o alcance da decisão “a todos os demais membros do CNMP que se enquadrem na previsão do

artigo 1º, § 1º, da Lei nº 11.883/2008, bem como aos Conselheiros que não têm vínculo com o

Ministério Público”13. 

Assim, conforme informações da COGP, esta optou por:

(…) inscrever os  valores  correspondentes  às  férias  de conselheiros  do CNMP em
restos  a  pagar  até  decisão  definitiva  no  referido  processo,  em  face  da  futura
repercussão do entendimento final do STF sobre os procedimentos administrativos
desta Casa. Também com o propósito de assegurar verbas para eventual pagamento
aos Conselheiros, a COGP buscou estimar a correção monetária e passou a solicitar a
inscrição em restos  a  pagar de  montantes  referentes  a  todos os  exercícios  que se
seguiram e a manutenção dos empenhos mais antigos.

No processo nº 0.00.002.001807/2011-19 (fl.  180) consta cálculo atualizado

em 2013 dos valores eventualmente devidos aos conselheiros que atuaram no CNMP de 2005

a 2011. Não há cálculos referentes a períodos posteriores.

No  entanto,  não  há  como  considerar  que  os  cálculos  sejam  inteiramente

confiáveis,  pois,  em  manifestação  à  folha  14  do  processo,  a  COGP  suscita  alguns

questionamentos acerca dos critérios a serem adotados. Esses questionamentos não obtiveram

respostas. 

Nesse sentido,  não há como precisar,  atualmente,  quais seriam os valores a

serem pagos caso a decisão do plenário do CNMP fosse mantida.

Apesar  de  os  desbloqueios  dos  RPNP terem  sido  realizados  baseados  no

princípio da prudência, citado acima como princípio da precaução, não foi observado para o

referido desbloqueio o disposto no Decreto 93.872/86. De acordo com o art. 68 do normativo:

A inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício financeiro
de emissão da Nota de Empenho depende da observância das condições estabelecidas
neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.
§1oA  inscrição  prevista  no  caput  como  restos  a  pagar  não  processados  fica
condicionada à indicação pelo ordenador de despesas.
§2oOs restos  a  pagar  inscritos  na  condição  de  não  processados  e  não  liquidados
posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de
sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o.
§3oPermanecem válidos,  após a  data  estabelecida  no §  2o,  os  restos  a  pagar  não

13 Processo nº 0.00.002.000832/2011-77
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processados que:
I- refiram-se às  despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União
ou  mediante  transferência  ou  descentralização  aos  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios, com execução iniciada até a data prevista no § 2o; ou
II- sejam relativos às despesas:
a) do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
b) do Ministério da Saúde; ou
c)  do  Ministério  da  Educação  financiadas  com  recursos  da  Manutenção  e
Desenvolvimento do Ensino.
§4oConsidera-se como execução iniciada para efeito do inciso I do § 3o

I-  nos  casos  de  aquisição  de  bens,  a  despesa  verificada  pela  quantidade  parcial
entregue, atestada e aferida; e
II- nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização
parcial com a medição correspondente atestada e aferida. (grifo nosso)

Já o Decreto 8795/2016, que dispõe sobre a realização, no exercício de 2016,

de despesas inscritas em restos a pagar não processados e dá outras providências:

§  2º As  unidades  gestoras  executoras  responsáveis  pelos  empenhos  bloqueados
providenciarão os desbloqueios que atendam ao disposto no inciso I do § 3º e no §
4º do art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. (grifo nosso)

Esta AUDIN considera que os desbloqueios dos restos a pagar referentes aos

empenhos  2012NE000019,  2013NE000001  e  2014NE000001  não  encontram respaldo  na

legislação pertinente. Para evitar que ocorra a mesma situação, o saldo referente ao empenho

2015NE0000001 não deverá ser desbloqueado, pois sua validade se encerrou em 30/06/2017.

O mesmo ocorre com o empenho 2014NE000003, que possui restos a pagar de

R$ 19.611,63 referentes a ação trabalhista na qual o CNMP constitui parte reclamada.

Em ambos os casos citados,  o desbloqueio foi solicitado sem que houvesse

execução iniciada da despesa, ou ainda, previsão para sua ocorrência.

Ademais, frisamos que, conforme § 7º, art. 68 do Decreto nº 93.872/86: 

§ 7o Os Ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os
dirigentes de órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento, de Orçamento e
de Administração Financeira e os  ordenadores de despesas são responsáveis,  no
que lhes couber, pelo cumprimento do disposto neste artigo.

Recomendação:  Recomenda-se  à  Secretaria-Executiva,  na  figura  do

Ordenador  de  Despesas,  que  promova  o  cancelamos  dos  restos  a  pagar  dos  empenhos

2012NE000019,  2013NE000001,  2014NE000001,  2015NE000001  (UG  590002)  e

2014NE000003 (UG 590003).
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Orientação:  Orienta-se  a  Secretaria-Executiva,  na  figura  do  Ordenador  de

Despesas, que autorize o desbloqueio dos RPNP somente quando estiverem de acordo com o

art. 68, § 3º e 4º do Decreto 93.872/86.

3.4.3.2 Constatação: Execução de RPNP em subitem diverso daquele em que

está inscrito.

Análise:

Ainda em relação aos empenhos citados na  Tabela 16,  observou-se que em

2016 houve execução da 2015NE000001 no valor de R$ 42.259,62 no subitem 45. Verificou-

se a execução desse valor nos seguintes processos:

Tabela 17: Valores executados – 2015NE000001

Número do processo administrativo Valor executado

83/2016-92 R$ 2.547,98

823/2016-91 R$ 12.734,91

1449/2016-41 R$ 13.955,79

1763/2016-23 R$ 13.020,94

 Fonte: Tesouro Gerencial; Análises AUDIN; Processos administrativos

Ocorre  que,  na  análise  dos  referidos  processos,  observou-se  a  seguinte

situação: foi executado no subitem 45 (Férias – Abono Constitucional) valores referentes ao

subitem 42 (Férias Vencidas e Proporcionais). Com isso, do valor total executado no subitem

45 (R$ 42.259,62), apenas R$ 11.760,28 correspondem realmente a este subitem, sendo R$

30.499,34 referentes ao subitem 42. 

Tais situações ocorreram mediante autorização do Ordenador de Despesas, que

baseou  sua  autorização  na  Orientação  Contábil  nº  38/2011  da  SEORI/AUDIN/MPU,

conforme observa-se à fl. 26 do processo 823/2016-91, à fl. 16 do processo 1449/2016-41 e à

fl. 20 do processo 1763/2016-23.

A referida Orientação Contábil foi resultado de consulta realizada acerca da

possibilidade  de  liquidação  de  empenho  em  elemento  de  despesa  distinto  do  que  foi

empenhado em restos a pagar, e inicia-se com uma referência a um dispositivo da LDO 2010:

Primeiramente, convém transcrever o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2010:
“Art. 108. As  unidades responsáveis pela execução  dos créditos orçamentários e
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adicionais aprovados  processarão o empenho da despesa, observados os limites
fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de natureza da
despesa,  fontes  de recursos,  modalidades de aplicação  e identificadores  de uso,
especificando o elemento de despesa.
§ 1o A execução de crédito orçamentário deve ocorrer segundo a classificação da
despesa  prevista  no  caput  deste  artigo,  com  a  indicação  do  favorecido  pelo
empenho da despesa e a sua localidade.” (grifamos)

Segue abaixo a conclusão da Orientação Contábil nº 38/2011:

Pelo  exposto  e  considerando  que  não  é  possível  fazer  qualquer  alteração  na
contabilização  efetuada  no  ano  de  2010,  devido  ao  encerramento  do  exercício,
somos  de  parecer  que,  excepcionalmente  e  com  as  devidas  justificativas  no
processo, a  unidade  gestora  poderá  realizar  a  liquidação  da  despesa  relativa  ao
exercício de 2010 com a utilização de saldos dos restos a pagar não processados em
elementos de despesas distintos daqueles registrados no ato da inscrição, desde
que observe  a  finalidade  da  ação  orçamentária,  grupo de  natureza  da  despesa  e
modalidade  de  aplicação,  a  fim  de  que  permaneçam  inalteradas  as  demais
classificações  orçamentárias  da  despesa,  em observância  ao  disposto  na  LDO.
(grifo nosso)

Observam-se, aqui, três situações distintas:

1)  A orientação  foi  elaborada  baseada  em  dispositivo  da  LDO  2010.  Tal

dispositivo já não existe mais desde a LDO 2013 (Lei nº 12.708/2012).

2) A consulta aborda a questão da possibilidade de liquidação de empenho em

elemento de despesa distinto do que foi empenhado em restos a pagar, e não da possibilidade

de execução em subitem diverso do empenhado.

3) Na conclusão, a SEORI/AUDIN/MPU enfatiza o fato de que tal situação

poderá ocorrer excepcionalmente e com as devidas justificativas no processo. Entende-se que

a referida orientação aplica-se apenas ao caso concreto abordado na consulta.

Nota-se, então, que apesar de a consulta ter sido feita para a realização de um

procedimento específico no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas do MPF – formuladora

da  consulta  –,  o  entendimento  exarado  na  referida  Orientação  Contábil  foi  aplicado

indistintamente às situações ora abordadas.

Orientação:  Orienta-se  à  Secretaria-Executiva,  na  figura  do  Ordenador  de

Despesas, que se abstenha de utilizar entendimento de outro órgão sobre casos concretos não

aplicáveis ao CNMP e que, em caso de necessidade, submeta consulta à AUDIN/CNMP.
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3.5 Despesas de Exercícios Anteriores

Em  2016,  houve  a  execução  de  R$  74.403,50  (setenta  e  quatro  mil,

quatrocentos e três) no elemento de despesa 92 (despesas de exercícios anteriores). Conforme

a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:

Art . 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo
consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado  na  época  própria,  bem  como  os  Restos  a  Pagar  com  prescrição
interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas
de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria. 
§ 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo,
cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. (grifo nosso)

Foi expedido pelo Ordenador de Despesas do CNMP o ato de reconhecimento

da dívida em todos os casos analisados (15). 

De acordo com as análises realizadas no presente trabalho, a execução das

despesas de exercícios anteriores ocorreu de forma regular.

3.6 Cronograma Anual de Desembolso Mensal

O  cronograma  anual  de  desembolso  mensal  foi  estabelecido  na  Portaria

CNMP-PRESI nº 13/2016, de 02 de fevereiro de 2016. A publicação atendeu ao previsto na

Lei nº 13.242/2015 (LDO):

Art. 54. Os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União
deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2016, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão,
nos termos do art. 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas ao cumprimento
da meta de superávit primário estabelecida nesta Lei. (grifo nosso)

Tendo em vista que a LOA 2016 (Lei nº 13.255/2016) foi publicada no dia 15

de janeiro de 2016, o prazo de 30 (trinta) dias foi atendido.

 A Portaria CNMP-PRESI nº 13/2016, alterada pela Portaria CNMP-PRESI nº

103/2016, estabeleceu, em seu Anexo, os seguintes valores mensais para desembolso:

Tabela 18: Cronograma de desembolso/Executado

MÊS

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

EXECUTADO

OUTRAS DESPESAS

CORRENTES E DE

CAPITAL

EXECUTADO

ATÉ JANEIRO 4.600.000 3.879.590,49 380.000 321.598,27
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MÊS

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

EXECUTADO

OUTRAS DESPESAS

CORRENTES E DE

CAPITAL

EXECUTADO

ATÉ FEVEREIRO 7.581.000 6.594.059,80 3.824.000 2.165.497,82

ATÉ MARÇO 10.562.000 9.293.803,22 7.268.000 4.776.135,51

ATÉ ABRIL 13.543.000 11.975.866,95 10.712.000 7.044.603,23

ATÉ MAIO 16.524.000 14.689.285,82 14.156.000 9.581.310,81

ATÉ JUNHO 20.105.000 17.424.075,65 17.600.000 11.960.153,83

ATÉ JULHO 22.486.000 20.232.027,07 21.044.000 14.412.707,15

ATÉ AGOSTO 25.755.487 23.324.850,90 27.229.101 17.217.751,03

ATÉ SETEMBRO 28.736.487 26.292.483,00 30.070.101 19.883.864,05

ATÉ OUTUBRO 31.717.487 29.264.909,25 32.911.101 22.529.713,89

ATÉ NOVEMBRO 34.698.487 32.413.373,89 35.752.101 26.240.391,47

ATÉ DEZEMBRO 37.393.103 37.347.437,21 38.593.400 31.899.408,15

Fonte: Portaria CNMP-PRESI nº 13/2016; Tesouro Gerencial

Observou-se que os limites mensais foram obedecidos. Ressalta-se, ainda, que

no exercício de 2016, não houve limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito

do CNMP.

4. Questão de Auditoria C – Controles

A Questão de Auditoria “C” verificou se o controle da execução orçamentária e

financeira é efetivo.

Foram abordados os seguintes requisitos: 

• Acompanhamento junto às áreas que gerem orçamento;

• Compartilhamento do controle com a alta administração; e

• Reprogramação financeira.

4.1 Gestão do orçamento

A partir  de  2016  as  unidades  do  CNMP passaram  a  gerir  o  seu  próprio

orçamento,  atividade  que  antes  era  centralizada  pela  SPO.  Com a nova sistemática,  cada

secretário de unidade do CNMP é responsável pela execução de seu orçamento. O orçamento

é executado na forma de 11 (onze) ações orçamentárias que, internamente, são desdobradas

em 39 (trinta e nove) Planos Internos.
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Das  11  (onze)  ações  orçamentárias  distribuídas  nos  programas  0089  –

Previdência  de  Inativos  e  Pensionistas  da  União  e  2100 –  Aprimoramento  do  Ministério

Público, apenas 1 (uma) é ação não padronizada, qual seja: 8010 – Atuação Estratégica para

Controle e Fortalecimento do Ministério Público. 

As  demais  ações  são  do  tipo  padronizadas14 e  se  referem a  pagamento  de

salários,  aposentadorias  e  benefícios  e  membros  e  servidores,  além  da  ação  2549  –

Comunicação e Divulgação Institucional.

Assim, atualmente cabe à SPO coordenar o processo de elaboração da proposta

orçamentária  do  CNMP,  além  de  realizar  o  acompanhamento  gerencial  da  execução

orçamentária  pelas  áreas.  Ademais,  a  Secretaria  está  inserida  no  acompanhamento  e

alinhamento do orçamento com o planejamento estratégico da instituição e na interlocução

com os órgãos externos de planejamento e orçamento e de programação financeira, Secretaria

de Orçamento Federal e Secretaria do Tesouro Nacional, respectivamente.

Acerca do controle efetuado pela SPO em relação à execução do orçamento

pelas unidades, a área informou, por meio do Memorando nº 026/2017 – SPO/CNMP, que o

acompanhamento  ocorre  por  intermédio  das  reuniões  de  Secretários,  da  RAT e  da  RAO.

Quando ocorre um lapso temporal muito grande entre a realização dessas reuniões, a SPO

envia o relatório contendo a programação e execução orçamentária das unidades por  e-mail

aos Secretários. Além disso, a SPO disponibilizou acesso à consulta específica no Tesouro

Gerencial para que cada unidade acompanhe a execução do seu orçamento.

Além disso, os responsáveis pelas ações 2549 e 8010, definidos na Portaria

CNMP-SG nº 180/2016, semestralmente devem analisar formalmente sua execução física e

financeira,  a  fim  de  que  essas  análises  sejam  consolidadas  e  registradas  no  SIOP.

Posteriormente, essas análises são disponibilizadas na forma de resumo da execução das ações

orçamentárias no portal da transparência do CNMP.

O compartilhamento de informações sobre a execução orçamentária com a alta

administração também se dá no âmbito das reuniões supracitadas, em especial na reunião de

Secretários e na RAT, conforme se observa da leitura das atas das RAT realizadas em 2016.

Além disso, a SPO informa que:

14 A ação orçamentária é considerada padronizada quando, em decorrência da organização institucional da
União,  sua  implementação  costuma  ser  realizada  em  mais  de  um  órgão  orçamentário  e/ou  UO.  A
padronização se faz necessária para organizar a atuação governamental e facilitar seu acompanhamento. 
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(...) o controle da execução orçamentária é compartilhado com a alta administração
quanto  da  realização  de  reuniões  entre  a  SPO,  a  SG  e  a  Secretaria-Executiva.
Ademais, a partir  de 2017 foi estabelecida uma rotina de reuniões mensais com o
Secretário-Executivo/Ordenador  de  Despesas  para  monitoramento  do  Plano  de
Gestão.

Nota-se  que,  a partir  de  2017,  o  controle  da  execução  orçamentária  se

aproximou do controle da execução do Plano de Gestão, considerando as rotinas de reuniões

mensais entre a SPO e o Ordenador de Despesas.

Nesse  sentido,  frisa-se  a  importância  do  acompanhamento  da  execução

orçamentária  atrelada  ao  planejamento  estratégico  e  também  ao  Plano  de  Gestão.  Tal

acompanhamento deve ser realizado com o intuito de que seja mantido o equilíbrio entre a

execução das ações previstas e a execução do orçamento.

4.2 Reprogramação orçamentária

A reprogramação orçamentária do CNMP ocorreu em julho de 2016, conforme

disposto no art. 7º da Portaria CNMP-PRESI nº 36/2016. Em e-mails datados de 07/07/2016,

a SPO orienta  os gestores das unidades  do CNMP a respeito  dos procedimentos a  serem

efetuados durante a reprogramação.

Frise-se  que  a  reprogramação  orçamentária  consiste  em  um  momento  de

reflexão dos gestores acerca da execução de seu orçamento, e resulta em uma reprogramação

consolidadora.  No entanto,  com a  nova sistemática  de  controle  do  orçamento,  durante  o

exercício, os próprios gestores estão aptos a realizarem alterações em seu próprio orçamento.

Além disso, as alterações que implicam mudança de GND e que reclamam a necessidade de

novos recursos são submetidas à Secretaria-Geral e à SPO para análise e aprovação.

Assim, os ajustes orçamentários foram sendo feitos pelas áreas no decorrer do

exercício; a reprogramação ocorrida em julho intensificou esses ajustes e, entre novembro e

dezembro, houve um esforço das áreas em alocar e disponibilizar recursos entre si a fim de

garantir uma execução orçamentária satisfatória.

Tomando como base os pontos verificados no presente trabalho, de maneira

geral, consideram-se satisfatórios os controles utilizados pelo setor quando da elaboração da

proposta orçamentária e durante a execução do orçamento. Ocorre que, como o controle se dá

em vários momentos e requer o preenchimento de muitas planilhas pelos gestores, o grande
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número de informações pode ocasionar o aparecimento de erros, além de gerar dificuldade no

processo.

A fim de corrigir essa falha, está prevista no Plano de Gestão 2017 (Portaria

CNMP-PRESI  nº  167/2016)  iniciativa  da  SPO  intitulada  “BI  orçamentário”

(CNMP_PG_17_SPO_001)  cujo  prazo  para  conclusão  é  22/12/2017.  A utilização  dessa

ferramenta  auxiliará  na  organização  e  no  ganho  de  eficiência  dos  processos  de

acompanhamento conduzidos pela área. 

Ademais,  em 5 de junho de 2017, por meio do Memorando nº 024/2017 –

SPO/CNMP, foi solicitada a inclusão no Plano de Gestão 2017 da ação “Levantamento de

necessidades  para  desenvolvimento  de  sistema  de  planejamento  e  orçamento”.  Conforme

informação do referido memorando:

A inclusão solicitada objetiva mapear os processos, os fluxos, bem como os requisitos
técnicos  necessários  para  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de  planejamento  e
orçamento que integre as informações estratégicas do CNMP, a fim de implantar no
CNMP um sistema  capaz  de  atender  desde  a  proposição  até  o  acompanhamento
orçamentário.

A referida inclusão foi autorizada pelo Secretário-Geral Adjunto e será incluída

na portaria que atualizará o Plano de Gestão do CNMP após a reprogramação orçamentária.
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VI – CONCLUSÃO

Nestes termos, encaminha-se à Presidência, à Secretaria-Geral, à Secretaria de

Planejamento Orçamentário e à Secretaria de Gestão Estratégica, para ciência, e à Secretaria

Executiva, para ciência e adoção de providências.

Brasília-DF, 07 de julho de 2017.

À consideração do Auditor-Chefe.

THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT

Analista de Controle Interno Coordenadora de Auditoria

De acordo, encaminhe-se na forma proposta.

ANTONIO GOMES FERREIRA
Auditor-Chefe
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2017

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna

Item Recomendação Unidade

3.4.3.1

Recomenda-se  à  Secretaria-Executiva,  na  figura  do  Ordenador  de
Despesas, que promova o cancelamos dos restos a pagar dos empenhos
2012NE000019,  2013NE000001,  2014NE000001,  2015NE000001  (UG
590002) e 2014NE000003 (UG 590003).

Secretaria
Executiva
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ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2017

Quadro Consolidado das Orientações da Auditoria Interna

Item Orientação Unidade

3.1
Orienta-se  à Secretaria  de Planejamento Orçamentário que,  quando da
elaboração da proposta orçamentária para 2019, inclua no SIOP os novos
parâmetros de aferição da meta física da ação 2549.

Secretaria de
Planejamento
Orçamentário

3.2.1
Orienta-se à Secretaria de Gestão Estratégica que proponha a revisão e
eventual readequação dos indicadores estratégicos, em especial os citados
neste item.

Secretaria de
Gestão

Estratégica

3.2.2

Orienta-se à Secretaria de Gestão Estratégica que avalie a conveniência
de se realizar uma distinção por meio da atribuição de pesos aos objetivos
estratégicos,  de  modo  a  priorizar  aqueles  que  possuem  uma  maior
representatividade no atingimento da estratégia do CNMP.

Secretaria de
Gestão

Estratégica

3.2.3
Orienta-se  à  Presidência  que  dê  efetividade  ao  calendário  de
monitoramento da estratégia e execute as reuniões programadas para esse
fim, de modo a contribuir para a boa e regular governança do órgão. 

Presidência

3.4.3.1
Orienta-se a Secretaria-Executiva, na figura do Ordenador de Despesas,
que  autorize  o  desbloqueio  dos  RPNP somente  quando  estiverem  de
acordo com o art. 68, § 3º e 4º do Decreto 93.872/86.

Secretaria
Executiva

3.4.3.2

Orienta-se à Secretaria-Executiva, na figura do Ordenador de Despesas,
que  se  abstenha  de  utilizar  entendimento  de  outro  órgão  sobre  casos
concretos  não  aplicáveis  ao  CNMP e  que,  em  caso  de  necessidade,
submeta consulta à AUDIN/CNMP.

Secretaria
Executiva
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ANEXO  III  –  FICHA DE  DETALHAMENTO  DOS  INDICADORES  CONFORME
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 36/2016

Objetivo Estratégico 11: Facilitar o acesso da sociedade às informações do Ministério
Público

Código: CNMP_PE2015_IND_11.1 

Indicador: Transparência do CNMP e do MP (Resoluções nº 86, de 21 de março de
2012 e nº 89, de 28 de agosto de 2012)

Responsável pela Coleta: Assistente CCAF 

Unidade Coleta: CCAF 

Responsável pelo Desempenho: Presidente CCAF 

Unidade Desempenho: CCAF

Frequência da Meta: Anual

Periodicidade da Coleta: Semestral

Metas: ≥ 80,0% em 2015, ≥ 90,0% em 2016 e ≥ 95,0% em 2017.

Polaridade: Positiva

Unidade de medida: Percentual

Fórmula: {[Σ(Total de itens atendidos por unidades ou ramos/Total de itens a serem 
cumpridos)]/Total de unidades e ramos do MP} x 100

Interpretação: Os itens a serem cumpridos estão previstos nas Resoluções CNMP nº 86, de
2012 e 89, de 2012 e organizados no Manual do Portal da Transparência

Código: CNMP_PE2015_IND_11.2 

Indicador: Relacionamento do CNMP com o cidadão 

Responsável pela Coleta: Assessor de Comunicação Substituto 

Unidade Coleta: ASCOM

Responsável pelo Desempenho: Assessor de Comunicação 

Unidade Desempenho: ASCOM

Frequência da Meta: Anual

Periodicidade da Coleta: Quadrimestral

Metas: > 40,0% em 2015, > 60,0% em 2016 e > 80,0% em 2017. 

Polaridade: Positiva

Unidade de medida: Percentual

Fórmula: (Σ pontuação obtida nos critérios definidos/Σ Pontuação máxima atribuída
aos critérios definidos) x 100

Interpretação: Critério A – Tempo de atendimento pela Ouvidoria a pedidos de informação
dos usuários, conforme a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0: Pelo menos um dos pedidos de informação foi respondido fora do
prazo de 20 dias ou de sua prorrogação legal;
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§  Nota  2:  Respeitada  a  legislação,  o  tempo  médio  de  retorno  sobre  as
informações solicitadas pela sociedade está entre 10 e 20 dias; e
§  Nota  3:  Respeitada  a  legislação,  o  tempo  médio  de  retorno  sobre  as
informações solicitadas pela sociedade é inferior a 10 dias.
Observação:  Adiciona-se  1  (um)  ponto  caso  70%  ou  mais  dos  usuários
avaliem o atendimento prestado como bom ou ótimo.

Critério B – Portal do CNMP
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 40% maior que no exercício anterior;
§  Nota  4:  O  volume  de  usuários  (por  número  de  visualizações)  que
acessaram o portal do CNMP foi maior que 40% em relação ao exercício
anterior.

B.2 – Carta de Serviço ao Cidadão atualizada, conforme a seguinte faixa de
avaliação:
§ Nota 0: Não existe Carta de Serviço ao Cidadão disponível no Portal;
§ Nota 2: Existe Carta de Serviço ao Cidadão disponível no Portal.

B.3  –  Nível  de  cumprimento  do  Modelo  de  Acessibilidade  em Governo
Eletrônico - eMag, conforme a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0: Ocorreram 3 ou mais erros, conforme o Avaliador e Simulador de
Acessibilidade de Sítios – ASES; e
§ Nota 2: Ocorreram menos de 3 erros, conforme o Avaliador e Simulador
de Acessibilidade de Sítios – ASES.

Critério C – Número de seguidores no Twitter, conforme a seguinte faixa de
avaliação:
§ 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 30%
em relação ao exercício anterior;
§ Nota 2: O número de seguidores no Twitter cresceu entre 30% e 60% em
relação ao exercício anterior;
§ Nota 3: O número de seguidores no Twitter cresceu mais do que 60% em
relação ao exercício anterior.

Critério  D –Número  de  fãs  no  Facebook,  conforme  a  seguinte  faixa  de
avaliação:
§ 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 30% em
relação ao exercício anterior;
§ Nota 2:  O número de fãs  no Facebook cresceu entre 30% e 50% em
relação ao exercício anterior;
§ Nota 3:  O número de fãs  no Facebook cresceu entre 50% e 80% em
relação ao exercício anterior;
§ Nota 4:  O número de fãs  no Facebook cresceu mais  do que 80% em
relação ao exercício anterior.

Critério E – Relatório Anual da Lei de Acesso à Informação, previsto no
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inciso III do
Art. 30 da Lei 12.527/2011, conforme a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0: O relatório anual não foi disponibilizado no Portal;
§ Nota 2: O relatório anual foi disponibilizado no Portal.

Objetivo Estratégico 15: Fortalecer a comunicação e harmonia interinstitucionais 

Código: CNMP_PE2015_IND_15.1 

Indicador: Planejamento e estruturação da comunicação do CNMP 

Responsável pela Coleta: Assessor de Comunicação 

Unidade Coleta: ASCOM 

Responsável pelo Desempenho: Presidente do CNMP 

Unidade Desempenho: PRESI

Frequência da Meta: Anual

Periodicidade da Coleta: Semestral

Metas: ≥ 20,0% em 2015, ≥ 50,0% em 2016 e ≥ 90,0% em 2017.

Polaridade: Positiva

Unidade de medida: Percentual

Fórmula: (Σ pontuação obtida nos critérios definidos/Σ Pontuação máxima atribuída
aos critérios definidos) x 100

Interpretação: Critério  A  –  Estruturação  das  unidades  de  gestão  e  governança  da
comunicação do CNMP, conforme a seguinte faixa de avaliação:
§  Nota  0:  não  há  unidade  de  governança  e  não  há  Secretaria  de
Comunicação Social (SECOM) na estrutura administrativa do CNMP;
§ Nota 2: há unidade de governança ou Secretaria de Comunicação Social
(SECOM) na estrutura administrativa do CNMP; e
§ Nota 4:há unidade de governança e Secretaria de Comunicação Social
(SECOM) na estrutura administrativa do CNMP.

Critério B – Definição de política de comunicação do CNMP, conforme a
seguinte faixa de avaliação:
§  Nota  0:  não  há  política  de  comunicação  institucional  aprovada  e
publicada; e
§ Nota 4: há política de comunicação institucional aprovada e publicada.

Critério  C  –  Elaboração  de  plano  diretor  da  comunicação  do  CNMP,
conforme a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0:  não há plano diretor  de comunicação institucional aprovado e
publicado; e
§  Nota  4:  há  plano  diretor  de  comunicação  institucional  aprovado  e
publicado.

Critério D – Elaboração de manuais de comunicação institucional, conforme
a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0: não há nenhum manual de comunicação aprovado e publicado;
Adiciona-se 0,5 ponto para cada um dos seguintes  manuais  aprovados e
publicados (pontuação máxima igual a 4,0):
Manual de redação e estilo;
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Manual da logomarca;
Manual de editoração e publicações;
Manual de boas práticas de mídias sociais;
Manual de relacionamento com a imprensa; 
Manual de comunicação interna;
Manual de documentos oficiais; e
Manual de cerimonial.
Obs.: a política de comunicação do CNMP deve ser alinhado à política de
segurança da informação.

Código: CNMP_PE2015_IND_15.2 

Indicador: Aperfeiçoamento da comunicação interinstitucional do MP 

Responsável pela Coleta: Assessor de Comunicação Substituto 

Unidade Coleta: ASCOM

Responsável pelo Desempenho: Assessor de Comunicação 

Unidade Desempenho: ASCOM

Frequência da Meta: Anual

Periodicidade da Coleta: Semestral

Metas: > 25,0% em 2015, > 60,0% em 2016 e > 80,0% em 2017. 

Polaridade: Positiva

Unidade de medida: Percentual

Fórmula: (Σ pontuação obtida nos critérios definidos/Σ Pontuação máxima atribuída
aos critérios definidos) x 100

Interpretação: Critério  A  –  Definição  de  política  nacional  de  comunicação  do  MP,
conforme a seguinte faixa de avaliação:
§  Nota  0:  não  há  política  nacional  de  comunicação  do  MP aprovada  e
publicada; e
§ Nota 8: há política nacional de comunicação do MP aprovada e publicada.
Após a aprovação e publicação, adiciona-se 0,4 ponto por unidades ou ramo
do  MP que,  a  juízo  do  CPCom,  implementar  integralmente  a  política
nacional.

Critério B – Participação técnica no Comitê de Políticas de Comunicação
(CPCom), conforme a seguinte faixa de avaliação:
§ Nota 0: menos de 50% dos representantes das unidades e ramos de origem
presentes nas reuniões do CPCom são da área de comunicação;
§ Nota 2: de 50% a 90% dos representantes das unidades e ramos de origem
presentes nas reuniões do CPCom são da área de comunicação;
§ Nota 4: acima de 90% dos representantes das unidades e ramos de origem 
presentes nas reuniões do CPCom são da área de comunicação.

Critério C – Criação de canais informatizados de comunicação nacional e
permanente do MP, conforme a seguinte faixa de avaliação:
§  Nota  0:  Não  existe  canal  informatizado  de  comunicação  nacional  e
permanente do MP; e
§  Nota  4:  Existe  pelo  menos  um  canal  informatizado  de  comunicação
nacional e permanente do MP.
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Critério  D  –  Promoção  pelo  CNMP  de  capacitações  nacionais  dos
responsáveis  pela  comunicação  das  unidades  e  ramos  do  MP em temas
diretamente  relacionados  ao  fortalecimento  da  comunicação
interinstitucional, conforme a seguinte faixa de 
avaliação:
§ Nota 0: Não houve capacitação no ano; e
§ Nota 4: Houve pelo menos uma capacitação no ano.
Observação:  Considera-se  capacitação  aquela  realizada  pela  Unidade  de
Capacitaçãodo  Ministério  Público,  conforme  definido  em  regulamento
específico.
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