
BANCO NACIONAL DE PROJETOS  - CNMP 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 NOME DA INICIATIVA

Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas – LOPP

1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO PEN-MP

Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle

social

1.3 PROGRAMA PEN-MP

Incentivo à ampliação da transparência na gestão pública;

1.4 CATEGORIA PARA PRÊMIO

Fiscalização de políticas e recursos públicos

1.5 TIPO DE INICIATIVA

( ) Boa Prática (     x ) Projeto ( ) Programa

1.6 SUA INICIATIVA É UMA:

(     x ) Ação ( ) Campanha ( ) Ferramenta

1.7 SUA INICIATIVA É:

(     x )  Original ( ) Vinculado

Se vinculada, qual iniciativa? (50 caracteres)

Vinculada a qual instituição:

( ) a própria Unidade ( ) a outra Unidade do MP ( ) a outra Instituição

Qual o nome da Unidade ou Instituição? (100 caracteres)

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTATO

2.1 NOME DO CONTATO

Israel Barbosa Garcia

2.2 TELEFONE 2.3 E-MAIL

(84) 98839-8106 lopp@mprn.mp.br



3. DADOS DO PROJETO

3.1  DATA INICIAL DE OPERAÇÃO (dia/mês/ano)

01/08/2019

3.2 FASE DA INICIATIVA

( ) Experimental (    x ) Implementação Parcial ( ) Implementação Integral

3.3 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS  (300 caracteres)

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC).

3.4 CRONOGRAMA/DURAÇÃO DA INICIATIVA  (300 caracteres)

Resolução criando LOPP ago/19

Celebrar aditivo ao convênio ago-set/19

Espaço físico/equipamentos ago/19

Disponibilização de pessoal set-nov/19

Eixo Capacitação Recursos Humanos dez/20

Eixo Metodologias dez/20

Criação da arquitetura Data Lake ago-out/19

Eixo Ferramentas set/19-dez/20

Duração 14 meses

3.5 ESTIMATIVA DE RECURSOS (MATERIAIS E HUMANOS) (200 caracteres)

Convênio no valor de R$ 891.283,25 referente a bolsistas (8 de graduação e 2 de mestrado), coordenação e

pesquisadores do convênio durante o período de 57 meses, além dos servidores do MPRN.

3.6 DESCRIÇÃO (1.000 caracteres)

O projeto trata da implementação do Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas (LOPP) do MPRN visando

subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça que atuam na garantia de direitos sociais, como proteção da

infância e juventude, educação e saúde e unidades ministeriais. O objetivo geral do LOPP é criar mecanismos

de acompanhamento e controle da execução orçamentária vinculada à consecução de políticas públicas, com

alcance em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

A atuação do LOPP baseia-se em práticas inovadoras, especialmente ligadas a Tecnologia da Informação e

Ciência de Dados, assentando-se em três eixos: (a) capacitação de recursos humanos; (b) criação de

metodologias de acompanhamento do planejamento e execução de políticas públicas e; (c) criação de

ferramentas e sistemas de apoio.

As plataformas e painéis desenvolvidos fornecerão suporte técnico de qualidade e atualizados sempre à

disposição dos membros e servidores do MPRN.

3.7 DESCREVA O PÚBLICO IMPACTADO PELA INICIATIVA (INTERNO E/OU EXTERNO) COM CRITÉRIOS
QUALITATIVOS E QUANTITATIVO  (100 caracteres)

Integrantes do MPRN, em torno de 1000 pessoas, e sociedade civil, em torno de 10.000 pessoas.



3.8. COMO A INICIATIVA PROMOVE O OBJETIVO ESTRATÉGICO (100 caracteres)

Fornecer mecanismos de acompanhamento e controle do planejamento e execução de políticas públicas.

3.9. QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA INICIATIVA? (100 caracteres para cada
desafio - no máximo 3 desafios)

1. Falta de qualidade do banco de dados cedido pelo TCE.

2. Rotatividade dos bolsistas.

3. Ausência de profissionais específicos na área de políticas públicas e contabilidade pública.

3.10. JUSTIFIQUE A INICIATIVA EM RELAÇÃO AOS SEGUINTES VALORES

RESOLUTIVIDADE (500 caracteres)

As peças orçamentárias expressam financeiramente programas que a administração pretende materializar em

políticas públicas. O MP, em regra, não domina a linguagem orçamentária, tendo dificuldades para demonstrar,

em sua atuação, distorções orçamentárias, como subfinanciamento de políticas públicas ou excesso de recursos

em áreas não prioritárias. Dominar informações do fluxo orçamentário é essencial para atuação resolutiva dos

Promotores na fiscalização da implementação da política pública.

INOVAÇÃO (500 caracteres)

O MP passa a ter ferramentas e soluções de TI voltadas à produção de informações qualificadas sobre o

orçamento público, propiciando controle mais efetivo da execução orçamentária e das políticas públicas.

Acrescente-se que criarão de metodologia de atuação para o acompanhamento do planejamento e execução de

políticas públicas, sob o viés orçamentário, amparada em ferramentas de TI e cursos de capacitação permitem a

institucionalização de um framework de atuação institucional.

TRANSPARÊNCIA (500 caracteres)

A criação de soluções contendo os dados orçamentários, entre outros, a serem disponibilizados via painel de

dados para membros de forma a auxiliá-los no acompanhamento da política pública proporcionando maior

transparência aos envolvidos. Entrevistas divulgadas nos canais de comunicação do MPRN, no programa Café

com o LOPP que trata-se de um espaço de diálogo que permitirá discutir a importância do orçamento e do

planejamento para a implementação de políticas públicas.

PROATIVIDADE (500 caracteres)

Percebida a dificuldade dos membros do MPRN e suas equipes em analisar orçamentos públicos a fim de

verificar a correta aplicação dos recursos nas políticas públicas, verificou-se necessária uma estrutura capaz de

fornecer apoio executivo qualificado para auxiliar a tomada de decisão estratégica, tática e operacional para fins

de instaurar ou orientar investigações ou outra forma de atuação, por meio da criação de insumos técnicos

capazes de auxiliar na elaboração de recomendações, TACs e ACPs.

COOPERAÇÃO (500 caracteres)

Neste cenário, imperioso o acompanhamento do orçamento público e adequada análise de informações e para

isso a implantação do LOPP busca colaborar, por meio de capacitação, unificação de bases de dados

estruturadas e não estruturadas para ampliar e melhorar a qualidade das informações, atuando em conjunto com



Promotorias através de experiências bem-sucedidas. Além disso, a cooperação com a UFRN, visa buscar o

estado-da-arte técnico para a efetiva implementação das ferramentas propostas.

3.11. RESULTADOS

Portal MPRN em Dados disponível na intranet do MPRN com 5.400 acessos, cessão de código-fonte à UFRN

Painel Orçamentário OCA  e o do FIA com acesso público pela internet e cerca de 10.000 acessos cada

3 Live do Café com LOPP realizadas no YouTube, 5 notas técnicas, 1 Manual de Atuação do FIA editados

Comprovação dos resultados

Data da Coleta

(dia/mês/ano)

Comprovação

(300 caracteres para cada comprovação dos resultados - não há quantidade definida)

15/03/2021 MPRN em Dados, portal de ciência de dados, disponibilizado no endereço

https://mprnemdados.mprn.mp.br Foram publicados 31 produtos de dados divididos em:

● 2 mapas

● 6 wikis

● 6 bancos de documentos

● 18 painéis

O total de acessos chegam a 5.400 em 6 meses.

22/03/2020 Expertise e código-fonte repassados para UFRN por meio de Termo de Colaboração como

referência para desenvolvimento da “Plataforma de Inteligência Gerencial e Territorial”

visando monitoramento de políticas públicas por gestores municipais e Ministério do

Desenvolvimento Regional.

16/03/2021 O Painel de BI do OCA (Orçamento da Criança e do Adolescente) foi publicado na internet

no endereço: https://cutt.ly/GxAUKX0 para acompanhamento da execução orçamentária

voltada para a criança e o adolescente nos municípios do RN, seguindo metodologia da

Abrinq.

Cerca de 9.000 acessos em 9 meses.

16/03/2021 O Painel de BI do FIA (Fundo da Infância e Adolescência) está publicado na internet no

endereço: https://cutt.ly/lxAIau4 para acompanhamento da execução orçamentária referente

à aplicação de recursos do fundos da criança e o adolescente nos municípios do RN.

Aproximadamente 1.000 acessos em 3 meses.

17/03/2021 Live do Café com LOPP (https://youtu.be/N6by8g-zggA )

Tema: Contratações públicas em tempo de Covid-19.

Convidada: Anne Carvalho, Secretária de Controle Externo do TCE/RN

Quantidade de visualizações: 333

Data: 20/05/2020

09/04/2020 Live do Café com LOPP (https://www.youtube.com/watch?v=0uTeSzM9BaE )
Tema: Execução da receita e da despesa para o enfrentamento da pandemia decorrente do

Covid-19

https://mprnemdados.mprn.mp.br/
https://cutt.ly/GxAUKX0
https://cutt.ly/lxAIau4
https://youtu.be/N6by8g-zggA
https://www.youtube.com/watch?v=0uTeSzM9BaE


Convidado: Prof. Paulo Feijó, Contador (Unb), especialista Contabilidade e Finanças (FGV)

Quantidade de visualizações: 246

Data: 04/06/2020

09/04/2020 Live do Café com LOPP (https://www.youtube.com/watch?v=ELCkV1qnmrk )

Tema: Principais cautelas e providências do gestor público em final de mandato

Convidado: Luis Eduardo F. Lira da Silva (Diretoria de Administração Municipal do TCE/RN)

Quantidade de visualizações: 209

Data: 18/06/2020

08/04/2021 Edição da Nota técnica nº 1/2020-LOPP/MPRN que versa sobre sugestões e diretrizes ao

Poder Legislativo Municipal e às Entidades da Sociedade Civil organizada realizarem

controle sobre aspectos relevantes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

08/04/2021 Edição da Nota técnica nº 2/2020-LOPP/MPRN que versa sobre análise da proposta

orçamentária do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Parnamirim para o

exercício de 2021.

08/04/2021 Edição da Nota técnica nº 3/2020-LOPP/MPRN que versa sobre análise do Plano de Ação e

Aplicação do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Parnamirim para o exercício

de 2021.

08/04/2021 Edição da Nota técnica nº 4/2020-LOPP/MPRN que versa sobre orientações sobre a

elaboração do Plano de Ação para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência de

Parnamirim para o exercício de 2021.

08/04/2021 Edição da Nota técnica nº 5/2020-LOPP/MPRN que versa sobre sugestões de atuação no

acompanhamento da elaboração do plano de ação quadrienal dos conselhos da criança e

do adolescente, bem como acompanhamento da elaboração do projeto do plano plurianual.

14/04/2021 Manual de Atuação: FIA. ISBN nº 978-65.86936-08-7

3.12. DESEJA INSCREVER NO PRÊMIO CNMP?

(     x     ) Sim ( ) Não

3.13. ANEXOS

Anexo 1 – Painel FIA

Anexo 2 – MPRN em Dados

Anexo 3 – Painel OCA

Anexo 4 – Nota técnica nº 1/2020-LOPP/MPRN

Anexo 5 – Nota técnica nº 2/2020-LOPP/MPRN

Anexo 6 – Nota técnica nº 3/2020-LOPP/MPRN

Anexo 7 – Nota técnica nº 4/2020-LOPP/MPRN

Anexo 8 – Nota técnica nº 5/2020-LOPP/MPRN

Anexo 9 – Manual de Atuação: FIA.

https://www.youtube.com/watch?v=ELCkV1qnmrk



