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Manual de Lançamentos do Planejamento Estratégico Institucional

MANUAL ORIENTATIVO PARA NAVEGAÇÃO NO PORTAL FOCO

1. P  ortal Foco  

O  Portal  foco  foi  desenvolvido  para  fins  de  acompanhamento  da  execução  e

monitoramento dos resultados da Gestão Estratégica Orientada para Resultados. O portal visa

oferecer subsídios para a atuação ministerial e da área meio no cumprimento do Planejamento

Estratégico  Institucional,  além  de  disponibilizar  à  sociedade  as  iniciativas  estratégicas

institucionais do MPMT.

Com uma estrutura de inovação e tecnologia, que compartilha a atuação nas áreas

finalísticas e na área meio, o Portal Foco disponibiliza uma plataforma de dados estratégicos e

indicadores  para  a  tomada  de  decisão.  Pretende-se,  com  a  iniciativa,  alcançar  a  excelência

profissional no atendimento aos anseios da sociedade.

Na  ferramenta  constarão  todas  as  informações  relativas  à  Gestão  Estratégica

através de Planejamento, Projetos, Processos e Orçamento, sendo disponibilizado à instituição

tanto  as  informações  relativas  ao  Planejamento  e  prioridades  institucionais,  quanto  o  seu

acompanhamento e monitoramento.

2. Página Inicial

2.1. Tópicos Superiores Tela Inicial

2.1.1. Institucional

Clicando no tópico Institucional, o usuário será direcionado para uma página com

as  seguintes  informações:  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  Instâncias  de  Governança,

Apresentação do Portal e Mensagem do Procurador-Geral de Justiça.

2.1.1.1. A Procuradoria-Geral de Justiça

Nesse campo haverá o link que dá acesso à Carta de Serviços, documento em PDF

no qual estão inseridas informações que visam informar aos cidadãos quais os principais serviços

oferecidos pelo  Ministério  Público  do Estado de Mato  Grosso,  os meios  para  acessá-los  e  o
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padrão  de  qualidade  de  atendimento  que  se  busca  alcançar,  sendo  também  um  importante

instrumento de transparência.

O  usuário  também  terá  acesso  aos  links  Normativos,  Estrutura  Organizacional

(Administração), Organograma 2020 e Relatórios de Gestão.

2.1.1.2. Instância de Governança

Ao clicar, o usuário terá acesso a informações sobre o Colégio de Procuradores,

Comitê de Gestão Estratégica, Comitê de Política de Segurança Institucional, Comitê Estratégico

de Tecnologia e Informação (CETI) e Nível Tático – Departamento de Planejamento e Gestão. Os

links acima mencionados, trazem informações sobre cada área específica.

2.1.1.3. Apresentação do Portal

Breve  apresentação,  com  discriminação  da  Equipe  Técnica  responsável  pela

elaboração do Portal.

2.1.1.4. Mensagem do Procurador-Geral de Justiça

Como o próprio nome diz, uma mensagem do Procurador-Geral de Justiça sobre

um Planejamento em busca de resultados.

2.1.2. Gestão Estratégica

Ao  clicar  no  ícone  “Gestão  Estratégica”,  abrirá  uma  página  com  os  seguintes

tópicos:
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2.1.2.1. Gestão Estratégica

Ao clicar, apresentará síntese da Gestão Estratégica e opção de acesso aos Cards

PLANEJAMENTO,  PROJETOS,  PROCESSOS  e  GOVERNANÇA,  mencionados  nos  tópicos

2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. e 2.3.4., respectivamente.

2.1.2.2. Diretrizes

Ao clicar, o usuário terá acesso aos campos

2.1.2.3. Planejamento Estratégico

Ao clicar, o usuário terá acesso ao Livreto do Planejamento Estratégico 2020 - 2023

2.1.2.4. Processo de Revisão

Ao clicar, o usuário terá informações sobre:

✔ A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO;

✔ PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO;

✔ APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO;

✔ IMPLEMENTAÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS;

✔ WORKSHOP’s REALIZADOS;

✔ DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA;

✔ RELATÓRIO DE REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PDF).
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2.1.2.5. Planejamentos Anteriores

Ao  clicar,  será  disponibilizado  download  ou  a  visualização  dos  Planejamentos

Estratégicos Anteriores.

2.1.2.6. Diagnóstico Institucional

Ao clicar, o usuário terá acesso a documentos em PDF ou na plataforma Business

Intelligence/TABLEAU, referentes aos Relatórios de Análise do Diagnóstico Institucional do MPMT

e Objetivos e ações votados no Workshop de Revisão do Planejamento Estratégico. Bem como ao

Relatório CNMP - Planejamento Estratégico – 2019.

2.1.2.7. Indicadores

Breve resumo sobre definição e tipos de indicadores.

2.1.2.8. Projetos Estratégicos

Já mencionado no CARD “Projetos Estratégicos Institucionais”,  dentro do CARD

PROJETOS (2.3.2.2.)

2.1.2.9. Plano de Comunicação

Em elaboração….

2.1.3. Indicadores

2.1.3.1. Indicadores Área Fim

Em  indicadores  são  apresentados  as  aferições  dos  indicadores  de  impacto  e

esforço que possuem fontes confiáveis da Área Finalística, Área Meio e Administração Superior e

Órgãos Auxiliares.
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Para cada área finalística são apresentados os objetivos estratégicos e os seus

respectivos indicadores:

Indicador  de  Impacto: Instrumento  voltado  à  mensuração  dos

resultados mais amplos da instituição sobre a realidade abrangida pela sua atuação;

Indicador de Esforço: Mensura aspectos  relacionados à  atuação do

Ministério Público de Mato Grosso, mensurando as atividades e iniciativas institucionais.

IMPORTANTE: A  divisão  desses  indicadores  é  feita  pelo  Objetivo

Estratégico, onde em cada objetivo, existe as macroações, conforme demonstrado abaixo.

Clicando  em  cada  macroação,  abrirá  uma  página,  onde  poderá  conter  os

indicadores de impacto e esforço, ou apenas um deles.
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Para cada indicador de impacto foi elaborado um painel de acompanhamento, que

contempla os dados referentes a ele, além da fonte que ele foi extraído.

No ícone “Mais detalhes” são especificados a fórmula de cálculo do indicador, as

fontes dos dados e se o indicador foi elaborado pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica

(NEGE) ou se foi elaborado por outra fonte externa.
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Também  é  possível  verificar  o  indicador  de  esforço  relacionado  ao  objetivo

estratégico selecionado. Nele é apresentado a quantidade de procedimentos instaurados no SIMP

vinculados  ao  assunto  PEI  e  em  mais  detalhes  é  possível  verificar  quais  procedimentos  e

movimentos são considerados.

2.1.3.2. Indicadores da Área Meio e Administração Superior e Órgãos Auxiliares

Os departamentos do MPMT e órgãos auxiliares possuem objetivos estratégicos e

indicadores, os quais podem ser acessados clicando no ícone de cada departamento.
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Ao  selecionar  um  departamento  ou  órgão,  são  apresentados  os  objetivos

estratégicos, indicadores e a sua mensuração no ano de 2020.

Além disso, ao colocar o cursor do mouse na apuração do indicador, é possível

obter informações sobre o indicador.
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2.1.4. Orçamento

Ao clicar nesse campo, o usuário terá acesso a um breve resumo sobre PPA, LDO,

LOA e Execução Orçamentária.  Além de ter  acesso a  dois  links  de acesso aos documentos

(instrumentos de planejamento e orçamento) do PPA, LDO e LOA e aos relatórios de execução

orçamentária.

2.1.5. Transparência

Ao clicar  nesse campo,  o  usuário  é  transferido  para  o  Portal  Transparência  do

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do link https://mpmt.mp.br/transparencia/

2.1.6. Notícias 

Ao  clicar  nesse  campo,  o  usuário  é  transferido  para  a  página  de  notícias  do

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do link  https://mpmt.mp.br/pesquisa.php?

busca=planejamento+or%C3%A7amento+gest%C3%A3o+estrat%C3%A9gica

2.1.7. Contato 

Página  na  qual  o  usuário  pode  entrar  em  contato  com  o  Departamento  de
Planejamento e Gestão enviando mensagem com solicitações, sugestões, elogios ou críticas.
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2.2. Áreas de Atuação

Ao clicar em uma das áreas de atuação finalística na página inicial (Cidadania e

Consumidor, Criminal, Criança e Adolescente, Meio Ambiente e Patrimônio Público), o usuário terá

acesso  a  informações  da  respectiva  área  de  atuação,  informações  sobre  a  Procuradoria

Especializada e Centros de Apoio daquela área e aos Documentos do Planejamento Estratégico

Institucional 2020 – 2023.

Cidadania e Consumidor Criminal

Criança e Adolescente Meio Ambiente

Patrimônio Público
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Ao clicar no link, Área Meio        , o usuário será direcionado a uma página na qual

constam cards dos 10 departamentos da área meio deste Ministério Público.
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Clicando  em um desses  Cards,  terá  acesso  aos  documentos  do  Planejamento

2020-2023 daquele departamento.

2.3. CARDs Inferiores da Tela Inicial

2.3.1. C  ard Planejamento  

Ao clicar no Card Planejamento, o usuário é direcionado para uma página com os

seguintes cards:
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2.3.1.1. Objetivos Estratégicos

Ao clicar no card Objetivos Estratégicos, o usuário tem acesso ao Mapa Estratégico

do Ministério Público 2020-2023.

2.3.1.2. Indicadores, Metas e Taxonomia

Ao clicar no card Indicadores, Metas e Taxonomia, abrirá os seguintes links:

Ao clicar no link                                     , abrirá link das áreas de atuação:

Ao clicar em uma das áreas/departamento/órgão, será aberto um PDF com a ficha

técnica do mesmo, contendo as informações conforme modelos abaixo:
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Ao clicar no link                        , estará disponível para o usuário dois links que

abrirão em PDF’s,  um para visualizar  a relação de Itens (Assuntos  e  Movimentos)  criados no

sistema  SIMP  para  contemplar  as  ações  ministeriais  voltadas  ao  Planejamento  Estratégico

Institucional  e outro,  um  TUTORIAL com os passos necessários  para classificar  os protocolos

gerados no SIMP.

2.3.1.3. Material de Apoio

Ao  clicar  no  card  MATERIAL  DE  APOIO,  o  usuário  terá  acesso  a  vídeos

orientativos, bem como a formulários modelo, tutoriais, slides orientativos, e links para acesso a

cursos sobre Elaboração de Projetos e Planos de Ação.

2.3.1.4. Acompanhamento do Planejamento

Ao  clicar  no  card  ACOMPANHAMENTO  DO  PLANEJAMENTO,  o  usuário  terá

acesso ao painel que apresenta as informações dos procedimentos administrativos instaurados

pelas  unidades  ministeriais  no  cumprimento  do  planejamento  estratégico,  podendo  buscar  as

informações pelo Painel Acompanhamento, o qual apresenta no mapa todos os municípios com

procedimentos vinculados ao PEI e quantitativo de procedimentos por área, podendo utilizar os

seguintes filtros:
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• POLO

• PROMOTORIA

• ÁREA

• SITUAÇÃO
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• ASSUNTO PEI

Além disso, o usuário pode selecionar o intervalo da data da pesquisa:

Para  realizar  a  pesquisa  por  um  período  específico,  o  usuário  além  de  poder

selecionar o Polo, a Promotoria, a Área, Situação, Assunto – PEI, basta clicar na data, que abrirá

um pequeno calendário, no qual poderá selecionar as datas desejadas.

Ex:
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Outro recurso disponibilizado no painel de acompanhamento, é a visualização dos

Protocolos com assunto PEI, de forma “Sintética”, que apresenta agrupado por Promotoria e

assunto PEI o quantitativo de procedimentos, quantitativo de movimentos privativo de membro,

total de movimentos e a quantidade de procedimentos que já estão arquivados, bastando clicar

nos  ícones  destacados  com  as  setas  vermelhas,  demonstrado  nas  figuras  abaixo  e  ordenar

conforme o desejo do usuário.

Também é disponibilizado o painel pelo “Ranking das Promotorias” com maior

número de Protocolos com assunto PEI, que apresenta o total de procedimentos vinculados a

cada promotoria, total de movimentos privativo de membro, total geral de movimentos e total de

procedimentos arquivados.
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Nele é possível fazer a ordenação pelas colunas de totais, possibilitando ao usuário

obter a informação, de forma visual, sobre qual promotoria está atuando de forma mais ativa no

planejamento  estratégico,  bastando  o  usuário  clicar  nos  ícones  demonstrados  com  as  setas

vermelhas abaixo:

Também é apresentado separadamente uma lista de todas as comarcas que ainda

não tem procedimento vinculado ao PEI:

Por  fim,  pode  visualizar  pelo  “Detalhamento”,  que  demonstra  todos  os

procedimentos agrupados por promotoria, protocolo, resumo e assunto. Nele são apresentados

todos os movimentos e suas datas de lançamento:
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2.3.1.5. RAE e RAO

O card RAE e RAO descreve sucintamente sobre as reuniões realizadas para o

monitoramento do Planejamento Estratégico do MPE – MT.

2.3.2. C  ard Projetos  

Ao clicar no card “Projetos” o usuário poderá acompanhar o andamento de todos os

projetos estratégicos institucionais.

2.3.2.1. Escritório de Gerenciamento de Projetos

Em Escritório de Gerenciamento de Projetos são apresentados a missão,  visão,

valores e as principais atribuições do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP).

2.3.2.2. Projetos Estratégicos Institucionais

Em Projetos Estratégicos Institucionais são apresentados os projetos elaborados

que representam as iniciativas estratégicas que visam contribuir  com o alcance dos objetivos,

metas e indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico 2020-2023, os quais podem ser

baixados em pdf.
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Além  disso,  o  usuário  pode  selecionar  pelos  filtros:  polo,  ano,  área,  projeto  e

município, e verificar quais projetos estão sendo desenvolvidos em todo estado.

2.2.2.3. Banco de Projetos do MPMT

Em  Banco  de  Projetos  do  MPMT,  o  usuário  tem  acesso  a  todos  os  projetos

cadastrados no Banco Estadual de Projetos (BEP) do MPMT, além de verificar quantos e quais

projetos foram premiados pelo CNMP e em quantas categorias o MPMT concorreu.
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Além disso, ao clicar em pesquisa avançada, o usuário será direcionado a uma

página  de  busca,  na  qual  pode  optar  por  encontrar  um  projeto  pelo  nome,  pelo  objetivo

estratégico, programa, ano de inscrição do projeto ou listar o projeto premiado.

Após  a  pesquisa,  em “detalhar”  o  usuário  tem acesso  a  todas  as  informações

pertinentes àquele projeto: apresentação, ementa, justificativa, descrição do trabalho e anexos.

Além disso, se o projeto foi bem avaliado pelo usuário, ele tem a opção de curtir o

projeto clicando no ícone de coração.

No menu inicial, ao clicar em Banco Estadual de Projetos do MPMT, o usuário é

direcionado ao “Sistema do Banco Estadual de Projetos”.
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No  “BEP  MPMT”  o  usuário  pode  consultar  todos  os  projetos  cadastrados  e,

dependendo do perfil do usuário, qualquer usuário logado no portal poderá cadastrar um projeto,

em seu nome ou de terceiro, que será avaliado e validado pelo Escritório de Projetos (EGP).

2.3.2.4. Prêmios CNMP

 

Em Prêmios CNMP, o usuário tem acesso a todos os projetos do MPMT que foram

premiados no Prêmio CNMP, cujos projetos estão listados em ordem cronológica.
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Além disso, podem-se acessar todas as práticas cadastradas no Instituto Innovare.

2.3.3. C  ard Processos  

Ao clicar no CARD PROCESSOS, o usuário, será direcionado para uma página no

qual  poderá  conhecer  sobre  os  processos  organizacionais  do  MPMT,  através  dos  seguintes

CARDs:

2.3.3.1. Escritório de Processos Organizacionais

Nesse  card,  traz  informações  resumidas  sobre  o  Escritório  de  Processos

Organizacionais: Gestão por Processos, Metodologias do EPO e Serviços do EPO.

2.3.3.2. Cadeia de Valor

Nesse card, traz breve informação sobre Cadeia de Valor, haja vista que a mesma

está em processo de revisão.

2.3.3.3. Projetos do EPO

Nesse  card,  traz  informações  sobre  os  Projetos  MOPE  –  Modernização  das

Procuradorias Especializadas de Justiça e OPS – Organizar, padronizar e simplificar.
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2.3.3.4. Banco de Processos Organizacionais

Nesse card, o usuário será redirecionado para o sistema Confluence, ao clicar no

link  “AQUI”,  onde  terá  acesso  Espaço  “Portal  de  Processos  Organizacionais”,  onde  estão

dispostos os arquivos relacionados ao mapeamento e modelagem dos processos organizacionais

do MPMT, no tópico “Banco de Processos Organizacionais”.

2.3.3.5. Capacitações e Materiais Didáticos

Nesse  card,  tem  um  breve  relato  com  o  e-mail  do  escritório  de  projetos  para

possíveis orientações e dúvidas.

2.3.4. C  ard Governança  

Ao  clicar  no  Card  “Governança”,  a  tela  abrirá  os  CARDs  PLANEJAMENTO,

PROJETO e PROCESSOS, já mencionados nos tópicos 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3., respectivamente.

Dúvidas entre em contato com o DEPLAN: deplan@mpmt.mp.br 
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