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4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
4.1. RESULTADOS ALCANÇADOS FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E ÀS 

PRIORIDADES DA GESTÃO
A governança e a gestão do CNMP possuem o seguinte encadeamento lógico:

Em 2019 objetivou-se cumprir 85% (oitenta e cinco por cento) da 
estratégia, tendo, ao final, sido cumprido 77,88% (setenta e sete 
vírgula oitenta e oito por cento).

A seguir, serão descritos os principais resultados, dificuldades e 
desafios relativos a cada macroprocesso e objetivos estratégicos, 
sendo que:

•  Os projetos e as iniciativas de destaque foram indicados pelas 
próprias unidades executoras no contexto de cumprimento da 
missão e visão do CNMP;

•  6 macroprocessos (“Controle da atuação administrativa e financeira dos 
MPs e do exercício funcional de seus membros e servidores”; “Integração 
e fortalecimento do Ministério Público brasileiro”; “Governança e Gestão”; 
“Comunicação Institucional”; “Segurança Institucional”; e “Suporte 
Organizacional”)

CADEIA DE VALOR

•  17 Objetivos estratégicos vinculados aos macroprocessos

•  36 indicadores cuja soma resulta no índice de Cumprimento da Estratégica 
e vincula a meta física orçamentária (Portaria CNMP-PRESI nº 188/2018)

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

•  Objetivos de contribuição vinculados aos objetivos estratégicos

•  Ações (conjuntos de iniciativas e projetos)PLANOS DIRETORES 
(TÁTICOS)

• Iniciativas e projetos vinculados aos objetivos de contribuição ou aos 
objetivos estratégicos PLANO DE GESTÃO 

(OPERACIONAL)

•  Embora os projetos e as iniciativas possam impactar mais de um 
objetivo estratégico, foram vinculados apenas com aquele objetivo 
estratégico ou macroprocesso de maior alinhamento;

•  Os indicadores possuem nota máxima de 10 (pontos) para 
quando alcançam ou superam a meta. 
.
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MACROPROCESSO 1
Controle da atuação administrativa e financeira dos MPs e 

do exercício funcional de seus membros e servidores

Descrição: envolve os processos e as atividades relacionadas ao 
atendimento da atribuição constitucional do órgão, previstos no art. 
130-A, §2º, caput da CR/88. Dessa forma, esses processos 
configuram-se como finalísticos, pois compreendem a atividade-fim 
do órgão, seguindo os incisos desse artigo da Constituição da 
República, assim como as atribuições determinadas no Regimento 
Interno do CNMP - RICNMP (Resolução nº 92/2013).

Orçamento vinculado

98,44%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

Executado Autorizado

R$1.375.236,36

R$1.353.723,18

MACROPROCESSO 1
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS
Descrição: Aperfeiçoar qualitativamente os mecanismos de controle 
da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do 
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

• A CCAF realizou encontros institucionais com os Ministérios Públicos e as 
Procuradorias da República nos Estados de Santa Catarina, Pará e Acre, com o 
objetivo de coletar informações relacionadas a projetos de enfrentamento da 
corrupção e de boas práticas de governança e gestão administrativo-financeira. 
Instaurou-se, também, Procedimento Interno de Comissão  relacionado a cada um 
dos encontros realizados, para levantamento, compilação e organização das boas 
práticas administrativas de cada Ministério Público, para ulterior conhecimento 
pelo Plenário do CNMP e divulgação nacional, com a especial intenção de que 
sejam replicadas, resguardadas as especificidades e particularidades locais e a 
autonomia institucional.

•  A CCAF instituiu o Grupo de Trabalho (GT) de Fomento ao Aprimoramento da 
Governança, Controles Internos e Transparência nos Municípios, com a intenção de 
empreender estudos tendentes a subsidiar a atuação do CNMP. O GT elaborará, ao 
final de seis meses, relatório parcial de suas ações e, ao final do período de 
funcionamento (um ano), relatório circunstanciado das atividades realizadas e dos 
resultados alcançados, com o objetivo de propor boas práticas de atuação do 
Ministério Público quanto ao objeto de sua criação, sem prejuízo de outras 
iniciativas que venham a se considerar correlatas.

•   A CN estudou a implementação da informatização dos processos de Correições e 
Inspeções. Nesse sentido, será implementada a correição eletrônica, o que 
garantirá maior segurança no fluxo de documentos e materiais e maior economia 
financeira. A eficiência, por sua vez, também será assegurada, diante do emprego 
dos recursos tecnológicos mais adequados para a obtenção menos custosa de 
resultados seguros e céleres.

•   A CN realizou correições temáticas, em atendimento às diretrizes estabelecidas na 
Carta de Brasília, que estabeleceu diretrizes visando à modernização do controle da 
atividade extrajurisdicional pelas Corregedorias, bem como o fomento à atuação 
resolutiva do Ministério Público. Nesse contexto, insere-se a proposta de realização 
de correições temáticas, focadas em áreas sensíveis de direitos fundamentais.

Total de

13
PROJETOS/
INICIATIVAS

3 UNIDADES ENVOLVIDAS
CCAF, CN E OUVIDORIA

Aprimorar o controle e a 
fiscalização do Ministério Público

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Cancelado

11
85%

2
15%

3

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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Prescrição de Processos 
Administrativos Disciplinares (PAD)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESEMPENHO = 91,67%
META 2019 = 0,00%

MEDIÇÃO 2019 = 8,33%
POLARIDADE: NEGATIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Prescrição de Reclamações 
Disciplinares (RD)

DESEMPENHO = 100,00%
META 2019 = 3,0%

MEDIÇÃO 2019 = 1,49%
POLARIDADE: NEGATIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Tempo médio de tramitação dos Procedimentos 
de Controle Administrativo (PCAs)*

DESEMPENHO = 68,10%
META 2019 = 195 DIAS

MEDIÇÃO 2019 = 257 DIAS
POLARIDADE: NEGATIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICIÊNCIA

* Houve um aumento no tempo médio de tramitação que é atribuída à 
mudança de composição e ao cancelamento de duas sessões 
plenárias no exercício.

Tempo médio de tramitação dos 
procedimentos de natureza disciplinar 

(PAD, RPD e PAVOC)*

DESEMPENHO = 59,93%
META 2019 = 295 DIAS

MEDIÇÃO 2019 = 413 DIAS
POLARIDADE: NEGATIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICIÊNCIA

Cumprimento de
Decisões Plenárias

DESEMPENHO = 92,11%
META 2019 = 100,00%

MEDIÇÃO 2019 = 92,11%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Cumprimento dos itens recomendados nas 
inspeções e nas correições

DESEMPENHO = 37,13%
META 2019 = 55,00%

MEDIÇÃO 2019 = 20,42%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

* Houve um aumento no tempo médio de tramitação que é atribuída à 
mudança de composição e ao cancelamento de duas sessões 
plenárias no exercício.
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MACROPROCESSO 2
Integração e fortalecimento do

Ministério Público brasileiro

Descrição: Envolve os processos e atividades relacionadas ao 
atendimento da atribuição constitucional do órgão, previsto no artigo 
130-A, §2º, caput da CF/88. Dessa forma, esses processos 
configuram-se como finalísticos, pois compreendem a atividade-fim 
do órgão.

Orçamento vinculado

94,46%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

Destaca-se que no Plano de Gestão 2019 também 
foram executados 4 projetos/iniciativas 

vinculados diretamente ao macroprocesso, sem, 
portanto, estarem alinhados aos objetivos 

estratégicos. Todos foram concluídos.

Executado Autorizado

R$2.480.387,87

R$2.343.091,87

MACROPROCESSO 2



RELATÓRIO DE GESTÃO | 2019

38

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor da Comissão de Aperfeiçoamento e 
Fomento da Atuação do MP na Saúde, qual seja: “Atuar na defesa do acesso e qualidade da Atenção Básica em Saúde”.

•  A CIJ, por meio do GT Escuta Protegida, elaborou o Guia Prático para Implemen- 
tação da Política de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas ou 
Testemunhas de Violência (Lei nº 13.431/2017 e Decreto nº 9.603/2018), voltado 
para Juízes de Direito, Delegados, Psicólogos e Assistentes Sociais judiciários.

•    A CIJ, por meio do GT Aprendizagem, elaborou a Recomendação CNMP nº 70/2019, 
que dispõe acerca da atuação conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e os 
Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios visando ao 
enfrentamento do trabalho infantil e à profissionalização de adolescentes e jovens; 
e o Guia Orientações para a atuação do Ministério Público na Promoção do acesso 
de adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade a programas de 
aprendizagem e cursos de qualificação profissional.

•    A CIJ, por meio do GT Sinase, elaborou a  Resolução CNMP nº 204/2019, que dispõe 
sobre a uniformização das fiscalizações, pelos membros do Ministério Público dos 
Estados e do Distrito Federal, junto aos programas municipais de atendimento para 
a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a 
adolescentes em decorrência da prática de ato infracional; elaborou o levantamento 
nacional sobre a execução das medidas socioeducativas de internação e 
semiliberdade intitulado Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos 
de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros; propôs à 
Procuradoria-Geral da República que pleiteasse a destinação de parte dos recursos 
tratados na ADPF nº 568/2018 para o SINASE, logrando êxito na obtenção de 100 
milhões de reais, cuja execução dar-se-á no âmbito do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos.

Total de

44
PROJETOS/
INICIATIVAS

9 UNIDADES ENVOLVIDAS
CALJ, CDDF, CEC, CES, CIJ, CMA, ENASP, PRESI E UNCMP

PRINCIPAIS DESTAQUES

2
15%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS
Descrição: Estimular a atuação do Ministério Público na defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.Fomentar a atuação do Ministério Público na 

defesa do Estado Democrático de Direito

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

Cancelado ReplanejadoConcluído

35
80%

4
9%5

11%

1

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

•  A CES elaborou o manual “A atuação do Ministério Público em face das Orga- 
nizações Sociais de Saúde”. O documento é uma ferramenta de reflexão 
institucional, envolvendo a troca de experiências e boas práticas em torno da 
atuação do Ministério Público na fiscalização das Organizações Sociais de Saúde 
(OSS) contratadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para prestação de serviços 
de saúde. 

•   A CEC promoveu, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, o Simpósio Nacional sobre o Uso 
de Data Analytics no Enfrentamento da Corrupção, com objetivo de promover o 
aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público nessa temática, com foco no 
pilar da repressão eficiente, proporcional e oportuna, mediante uso da tecnologia da 
informação e da gestão de dados.

•    A CEC realizou, também, o evento em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento 
da Corrupção, nos dias 9 e 10 de dezembro, com o objetivo de promover atividades 
de fomento à integração entre os Ramos e Unidades do Ministério Público e entre 
esses e outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil, com vistas ao 
fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento da corrupção e para tornar 
ainda mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias 
direcionadas ao aprimoramento da atuação do Ministério Público quanto ao tema.

•   A CMA lançou, durante a 19ª Sessão Ordinária do CNMP, o Manual de Boas Práticas 
Ambientais. A publicação contempla projetos voltados à defesa do meio ambiente 
considerados inovadores, relevantes na salvaguarda ambiental, e potencialmente 
multiplicáveis em outras unidades do Ministério Público. Pretende-se, com a 
divulgação desse trabalho, impulsionar a disseminação de boas práticas 
ambientais e contribuir para a integração e o desenvolvimento do Ministério Público 
brasileiro na defesa do meio ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais.

•   A CMA, em parceria com a CDDF e a UNCMP, realizou, nos dias 02 e 03 de maio, na 
faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, o Colóquio 
Luso-Brasil de Direito Ambiental: ambiente equilibrado como Direito Fundamental. 
O referido evento envolveu a comunidade acadêmica, entre estudantes, docentes e 
pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa e membros do Ministério Público 
brasileiro, tendo como foco central a troca de experiências na temática do meio 
ambiente como direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e às soluções viáveis para o enfrentamento da problemática dos resíduos sólidos 
com o uso de energias renováveis.

•   A CMA realizou o 1º Curso de Capacitação no Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SICAR), no período compreendido entre 25 e 27 de fevereiro, nas dependências do 
Ministério Público do Trabalho. Foram capacitados, ao todo, 41 participantes, entre 
membros e servidores especialistas integrantes dos órgãos do MP brasileiro 
responsáveis pelo apoio operacional ao meio ambiente. A iniciativa é parte dos 
compromissos fixados no contexto do Acordo de Cooperação técnica entre o 
CNMP e o Ministério do Meio Ambiente, destinado a disponibilizar acesso aos 
dados do CAR - Cadastro Ambiental Rural - como plataforma de investigação 
ambiental, criado pela Lei nº 12.651/12. 

•   A UNCMP realizou, em parceria com a Comissão Extraordinária da Saúde, a Etapa 
Virtual da Ação Nacional em Defesa da Saúde 2019, utilizando a plataforma moodle 
da UNCMP durante o período de 29/03/2019 a 06/05/2019. Também, após a etapa 
virtual, a UNCMP participou do planejamento e execução da etapa presencial da 
Ação Nacional de Defesa da Saúde, realizada no edifício-sede do Conselho 
Nacional do Ministério Público, no dia 08 de maio de 2019.

•   A UNCMP instituiu grupo de trabalho destinado a promover estudos e elaboração de 
diretrizes gerais de acolhimento, atendimento e proteção das vítimas de infrações 
penais no Brasil, cujo procedimento foi instaurado pela Portaria UNCMP nº 01, de 

Impacto da atuação do CNMP na atividade 
finalística do MP

DESEMPENHO = -
META 2019 = Não definida

MEDIÇÃO 2019 = Não coletada
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

28 de junho de 2019. Os documentos produzidos pelo grupo foram os seguintes: 

•  Proposta de Resolução que dispõe sobre a Política Institucional de Proteção 
Integral às vítimas de infrações penais e atos infracionais, voltada à 
assistência, reparação e respeito à dignidade e aos direitos fundamentais das 
vítimas, apresentada em plenário no dia 24/09/2019;

• Minutas de Anteprojetos de Lei que dispõem sobre a criação de Fundo 
Nacional e de Fundos Estaduais de Reparação às Vítimas de Infrações 
Penais;

•  Guia Prático de Atuação do Ministério Público na Proteção e Amparo às 
vítimas de criminalidade, que foi lançado no dia 12 de dezembro. O objetivo do 
guia, com base na síntese das principais inovações, normas e práticas sobre 
o tema, é estabelecer diretivas de conteúdo prático para atuação do 
Ministério Público na esfera de proteção às vítimas de criminalidade, desde a 
fase de inquérito policial até a fase da execução da pena, relativa ao autor do 
fato.
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Descrição: Aprimorar as ferramentas de divulgação proativa e 
acesso a informações de interesse público para que a sociedade 
exerça de forma efetiva o controle social.Promover a transparência ativa como

instrumento de controle social

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor da Comissão do Sistema Prisional, 
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, qual seja: “Aperfeiçoar a transparência dos dados do sistema prisional”.

•  A CSP desenvolveu e divulgou o Sistema Prisional Militar em números e o Sistema 
Controle Externo da Atividade Policial em números – Delegacia de Polícia Civil e 
Órgãos de Perícia Técnica, por meio da ferramenta de Business Intelligence (BI), a 
fim de possibilitar maior visibilidade e transparência ativa aos dados compilados 
pelo CNMP, a partir das visitas ordinárias realizadas pelos membros do Ministério 
Público de todo o País a estabelecimentos penais e policiais, em atenção à 
Resolução CNMP nº 56/2010 e à Resolução CNMP n° 20/2007.

•  A ENASP elaborou o relatório de BI com dados sobre o feminicídio. O objetivo é dar 
transparência à sociedade sobre esse tipo de crime e proporcionar subsídios para a 
elaboração de políticas públicas.

•  A PRESI elaborou um relatório de BI que contém dados da atuação funcional e 
administrativa do Ministério Público.

•  A Secretaria-Geral elaborou a Carta de Serviços ao Cidadão, que consiste em mais 
um instrumento de transparência a ser disponibilizado nos portais públicos, e tem 
por objetivo informar o cidadão sobre os serviços prestados pelo órgão, as formas 
de acesso a esses serviços e respectivos compromissos e padrões de qualidade de 
atendimento ao público.

•   A CES, em parceria com a CPE e com a UNCMP, executou o Projeto da Ação Nacional 
- “Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento do Sistema de 
Regulação”. Realizada nos dias 7 e 8 de maio de 2019, a Ação resultou na 
elaboração do projeto de mesmo nome, o qual tem por objetivo fomentar a 
organização transparente das listas de espera para consultas, exames, 
procedimentos e cirurgias eletivas do SUS, bem como contribuir para o 
aperfeiçoamento da regulação da saúde nos Estados e Municípios. O projeto 
especifica 9 objetivos e 11 ações a serem realizada por cada unidade do Ministério 
Público. O alinhamento está sendo mantido por meio das reuniões da 
COPEDS/GNDH/CNPG e contato periódico com os membros indicados pelos 
Procuradores-Gerais.  

12 UNIDADES ENVOLVIDAS
CALJ, CDDF, CIJ, CN, CSP, ENASP,
PRESI, SA, SECOM, SG, SGP E SPR

PRINCIPAIS DESTAQUES

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

Cancelado ReplanejadoConcluído

13
62%

2
9%

6
29%

Total de

21
PROJETOS/
INICIATIVAS

2

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Divulgação de dados abertos

DESEMPENHO = -
META 2019 = Não definida

MEDIÇÃO 2019 = Não coletada
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Transparência do CNMP

DESEMPENHO = 99,40%
META 2019 = 100,00%

MEDIÇÃO 2019 = 99,40%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Descrição: Assegurar a autonomia funcional, administrativa e 
financeira do Ministério Público e promover a uniformização de sua 
atuação, buscando uma visão de unidade nacional.Resguardar a unidade e a autonomia

do Ministério Público

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor 
da Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do MP na Saúde, qual seja: “Fomentar a 

aplicação da Política Nacional de Regulação no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

4
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Radar Estratégico

DESEMPENHO = 125,00%
META 2019 = 80,00%

MEDIÇÃO 2019 = 100,00%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

Índice de acompanhamento da segurança 
institucional do Ministério Público*

DESEMPENHO = 100,00%
META 2019 = 67,8%

MEDIÇÃO 2019 = 67,8%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

•   A CPAMP realizou o evento “Mesa Redonda sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD” em 05 de dezembro de 2019, na sede do CNMP. Membros e 
servidores de todo o Ministério Público brasileiro, do Poder Judiciário e de outras 
instituições assistiram ao painel destinado a discutir as principais implicações 
práticas acerca da implementação da LGPD, realizado em conjunto com a Ouvidoria 
Nacional. Essa iniciativa, além de incentivar o debate a respeito de relevante matéria 
para a Administração e funcionamento do Ministério Público, promoveu o 
intercâmbio entre os múltiplos setores incumbidos da tarefa de estruturação dos 
órgãos para a implementação do referido ato normativo.

•  A CPAMP coordenou a organização do livro “Estudos de Segurança Institucional e 
Contrainteligência no Âmbito do Ministério Público Brasileiro”, um compilado de 
artigos redigidos por agentes com atuação na área de segurança institucional no 
Ministério Público, Judiciário, Exército e Agência Brasileira de Inteligência.

2 UNIDADES ENVOLVIDAS
CES E CPAMP

PRINCIPAIS DESTAQUES

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Concluído

3
100%

Total de

3
PROJETOS/
INICIATIVAS

* Indicadores com coleta realizada pela 1ª vez em 2019 receberam 
como meta o valor da medição de 2019. A partir daí, serão definidas as 
metas para os próximos anos.

.

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Implementação dos Planos
Diretores das Comissões

DESEMPENHO = 81,88%
META 2019 = 80,00%

MEDIÇÃO 2019 = 65,50%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Descrição: Fomentar a atuação das Comissões do CNMP na 
promoção de ações que incentivem iniciativas conjuntas com o 
compartilhamento de informações e recursos.Promover a ação integrada e efetiva das 

comissões do CNMP

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor da Comissão do Sistema Prisional, 
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, qual seja: “Fomentar ações no aprimoramento da atuação da Comissão na área 

de controle externo da atividade policial”.

•   A CSP realizou o 9º Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da 
Atividade Policial. Trata-se de evento de âmbito nacional que reuniu membros do 
Ministério Público brasileiro para discussão, análise e encaminhamentos 
relacionados à atuação do Parquet no controle externo da atividade policial.

2 UNIDADES ENVOLVIDAS
COPLANAME E CSP

PRINCIPAIS DESTAQUES

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

Total de

2
PROJETOS/
INICIATIVAS

ReplanejadoConcluído

1
50%

1
50%

5
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Adesão das unidades do Ministério Público à 
campanha nacional de comunicação definida 

pela SECOM/CNMP

DESEMPENHO = 87,50%
META 2019 = 80,00%

MEDIÇÃO 2019 = 70,00%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Ações de integração e fortalecimento

DESEMPENHO = 97,17%
META 2019 = 95,00%

MEDIÇÃO 2019 = 92,31%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXECUÇÃO

Descrição: Tornar a comunicação e a relação institucionais entre o 
Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público 
fluidas para que ações sejam desenvolvidas de forma integrada com 
todas as unidades, considerando suas respectivas realidades.Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e os 

meios de interlocução entre o CNMP e o 
Ministério Público

•  A Ouvidoria Nacional realizou um Encontro Nacional de ouvidores do MP brasileiro, 
com o intuito de debater os principais temas e desafios das atividades de ouvidoria 
e aperfeiçoar o intercâmbio de informações entre elas.

6 UNIDADES ENVOLVIDAS
CALJ, CDDF, CN, CPAMP, OUVIDORIA E SPR

PRINCIPAIS DESTAQUES

Total de

12
PROJETOS/
INICIATIVAS

2
17%

9
75%

1
8%

Cancelado ReplanejadoConcluído
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Existem 2 (dois) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, constantes do Plano Diretor da Comissão do Sistema 
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, quais sejam: “Aperfeiçoar a transparência dos dados do sistema 

prisional” e “Fomentar ações no aprimoramento da atuação da Comissão na área de controle externo da atividade policial”.

•  A CSP realizou visitas institucionais aos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e Santa Catarina, sobre sistema prisional, controle 
externo da atividade policial e segurança pública, com a elaboração e divulgação de 
relatórios das visitas e recomendações, ocasião em que, além de conhecer as 
vulnerabilidades em tais aéreas, identificou boas práticas ministeriais para 
multiplicação no Ministério Público.

•  A CSP publicou a revista o Ministério Público e o Controle Externo da Atividade 
Policial, a qual contém artigos de membros do Ministério Público refletindo, 
criticando e propondo  alternativas de aprimoramento da atuação do Ministério 
Público na temática do controle externo da atividade policial.

•  A CALJ publicou 18 edições do Informativo de Jurisprudência, boletim que contém 
as ementas dos processos apreciados durante as sessões ordinárias e 
extraordinárias do CNMP, com o envio por e-mail aos interessados por meio de 
sistema Push, prestigiando o princípio da publicidade.

•  A CALJ lançou o Sistema de Pesquisa de Jurisprudência Detalhada no portal do 
CNMP, para que usuários possam demandar pesquisas personalizadas de 
jurisprudência do Conselho.

•  A CALJ lançou o Sistema de Jurisprudência Qualificada (Parte I – Teoria de 
elaboração de ementas aplicada ao CNMP), que tem o escopo de orientar os 
servidores do Conselho quanto à obediência a técnica de redação de ementas. 
Dessa forma, as ementas permitirão o resgate eficiente da informação e a 
fidedignidade ao conteúdo da decisão, porém, de forma concisa.

•   A SG lançou o Sistema Aptus. A ferramenta, desenvolvida originariamente pelo MPF 
e customizada para a realidade do CNMP, possibilita pesquisar informações 
indexadas dos sistemas do CNMP Metaframe e ELO.

Total de

10
PROJETOS/
INICIATIVAS

5 UNIDADES ENVOLVIDAS
CALJ, CCAF, CSP, OUVIDORIA E SA

PRINCIPAIS DESTAQUES

2
15%

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

35
80%

4
9%5

11%

Descrição: Aprimorar a divulgação dos atos normativos expedidos 
pelo CNMP, oferecendo o apoio necessário ao seu cumprimento, 
bem como racionalizar a sistemática de solicitação e 
processamento de dados junto às unidades do Ministério Público.Assegurar a efetividade dos

atos normativos do CNMP

2
20%

7
70%

1
10%

Cancelado ReplanejadoConcluído

8
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Cumprimento das regulamentações
definidas pela UNCMP

DESEMPENHO = -
META 2019 = 70,00

MEDIÇÃO 2019 = Não coletada
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Cumprimento das Resoluções*

DESEMPENHO = 74,13%
META 2019 = 100,00%

MEDIÇÃO 2019 = 74,13%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Descrição: Fomentar a atuação do CNMP em sistemas 
organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 
democrática e participativa, em torno de benefícios comuns.

Promover atuação em rede

Existem 2 (dois) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, constantes do Plano Diretor da 
Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, quais sejam: 

“Fomentar a atuação dos membros do MP em ações de coalização e saneamento da crise no sistema 
penitenciário” e “Fomentar ações no aprimoramento da atuação da Comissão na área de segurança pública”.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

* A ausência de envio dos dados referentes ao cumprimento de 3 (três) 
Resoluções CNMP (nº 136, 149 e 154) puxaram o desempenho do 
indicador para baixo.
.

9
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Acordos de resultados nas ações nacionais

DESEMPENHO = 117,65%
META 2019 = 85,00%

MEDIÇÃO 2019 = 100,00%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA 

•  A CES firmou Acordo de Cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo 
objeto é a parceria entre as instituições para a realização de ações conjuntas 
voltadas à capacitação de pessoal, ao desenvolvimento institucional de interesse 
mútuo na área de saúde, bem como a execução de ações para o acompanhamento 
e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (Agenda 2030) nas atividades relativas aos determinantes 
sociais da saúde.

•   A CEC, com a finalidade de empreender estudos tendentes a subsidiar a atuação do 
CNMP, instituiu 4 (quatro) Grupos de Trabalho com as seguintes temáticas: 1. 
“Articulação de Atuação Colaborativa entre o Ministério Público brasileiro para 
otimização de Instrumentos Inovadores de Negociação na atuação do Ministério 
Público no combate à corrupção e à improbidade administrativa”; 2. “Inovação no 
Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia da Informação”; 3. “Rede 
Ação Íntegra”; e 4. “Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas Tipologias 
de Corrupção e Improbidade Administrativa”.

•   A CPE deu andamento às ações do Fórum Nacional de Gestão, com destaque para 
as seguintes atividades:

•  Realização de três reuniões ordinárias em Brasília/DF, com os comitês 
temáticos, atendendo aos objetivos do FNG-MP, com cerca de 200 
participantes (cada reunião) entre membros e servidores;

•  Realização, nos dias 6 e 7 de junho de 2019, em Recife/PE, da Ação Nacional 
Estruturante “Fomentando a Captação de Recursos Externos para o 
Ministério Público”, com o apoio do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco (MP/PE). As atividades tiveram como objetivos apresentar 
mecanismos e fontes de captação de recursos, disseminar boas práticas, 
promover a integração das unidades e ramos do Ministério Público visando 
a buscar soluções conjuntas para a obtenção de recursos externos e validar 
o Manual de Orientação para Captação de Recursos, desenvolvido pelo 
Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária do Fórum Nacional de Gestão 
do Ministério Público (CPGO/FNG-MP). Membros e servidores de 24 
unidades e ramos do Ministério Público brasileiro participaram dos 
trabalhos;

•  Realização, entre os dias 11 a 15 de junho de 2019, na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), em Brasília/DF, da capacitação em 
“Fundamentos da ITIL 2011 – Information Tecnology Infraestructure 
Library”. A atividade ocorreu por meio do Comitê de Políticas de Tecnologia 
da Informação do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público 
(CPTI/FNG-MP), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT). A capacitação propiciou instrumentalizar servidores da 
área de tecnologia da informação (TI) do CNMP, dos ramos e das unidades 
do Ministério Público, com os conceitos básicos da ITIL v3, de maneira que, 
ao final do curso, entendessem quais os processos e funções que compõem 
a ITIL e estando aptos a mapear e modelar esses processos para as 
unidades de TI, bem como seus respectivos indicadores;

•  Realização, nos dias 11 e 12 de setembro de 2019, na sede do Ministério 
Público do Estado do Paraná (MP/PR), da “VI Mostra de Tecnologia do 
Ministério Público”. O tema da 6ª edição foi “Soluções Tecnológicas para o 
Ministério Público”, e o objetivo foi apresentar softwares e soluções, difundir 

8 UNIDADES ENVOLVIDAS
CEC, CIJ, CMA, CPE, CSP, ENASP, OUVIDORIA E UNCMP

PRINCIPAIS DESTAQUES

Total de

46
PROJETOS/
INICIATIVAS

8
17%

3
7%

35
76%

Cancelado ReplanejadoConcluído

boas práticas, facilitando a integração das unidades dos Ministérios Públicos, 
a partir do intercâmbio de projetos bem-sucedidos. Ao todo foram 
apresentadas 44 soluções de 22 unidades ministeriais de alto impacto nos 
resultados nas atividades desenvolvidas pelo Ministério Público nas áreas 
estruturante (atividade-meio) e finalística. A Mostra aconteceu por inciativa 
do Comitê de Políticas de Gestão de Tecnologia da Informação (CPTI) e do 
Comitê de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE), ambos do Fórum Nacional 
de Gestão do Ministério Público brasileiro (FNG-MP);

 •  Realização, no dia 22 de novembro de 2019, na sede do CNMP, em Brasília/DF, 
da palestra “eSocial para órgãos públicos – Atualizações”. O evento, que 
contou com a participação de mais de 90 servidores públicos dos ramos do 
MP em Brasília/DF e de outros órgãos públicos, foi organizado pela CPE em 
parceria com o Comitê Gestor do eSocial e o Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT), com o objetivo de abordar as mais recentes informações do 
novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial); e

•  Participação, em 29 de novembro de 2019, na sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT2), em São Paulo/SP, da palestra “Novo eSocial na 
Administração Pública”, realizada pelo Comitê Gestor do eSocial. A 
CPE/CNMP foi responsável pela articulação que possibilitou a participação 
das unidades e ramos do MP. A iniciativa visou à capacitação de membros e 
servidores para implementação do novo eSocial. A atividade é fruto do Acordo 
de Resultados firmado em Ação Nacional Estruturante em 2018 e tem como 
desdobramento o acompanhamento da implantação do eSocial no Ministério 
Público.

•  A CDDF realizou cursos regionais de capacitação de agentes públicos para uso do 
FRIDA.  Durante o ano de 2019, foram realizados 15 cursos regionais e foram 
capacitados cerca de 1.500 agentes públicos de todo o Brasil. Em decorrência 
desses cursos, foi firmado termo de cooperação entre o CNMP, o Ministério Público 
do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás para a aplicação da avaliação 
de risco nos órgãos estaduais daquela Unidade da Federação.

•  A CDDF criou o Plano de Enfrentamento da Evasão Escolar, em parceria com a 
UNICEF e os Tribunais de Contas, com o objetivo de estabelecer as diretrizes e os 
compromissos destinados a apoiar Municípios e Estados brasileiros no 
desenvolvimento e na implementação de políticas, programas e ações públicas 
voltadas ao enfrentamento da exclusão e do fracasso escolar, incluindo a difusão 
das estratégias de Busca Ativa e Trajetórias de Sucesso Escolar. Serão 
desenvolvidas ações que permitam a identificação das causas da evasão escolar, 
bem como a adoção de medidas para que o aluno volte a frequentar as aulas, a 
partir de consulta à base de informações da UNICEF e do apoio da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) no monitoramento das 
políticas públicas e na mensuração dos indicadores de evasão escolar.

•  A UNCMP firmou Acordos de Cooperação Técnica firmados com as seguintes 
universidades: Universidade de Coimbra, Portugal, através da Academia 
Sino-Lusófona (ASL); Universidade de Coimbra, Portugal (UC), através da Faculdade 
de Direito (FDUC); Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa (JURISNOVA); Centro de Estudos Jurídicos Latinoamericanos (CSGLA), da 
Universidade de Roma “Tor Vergata”; e Accademia Juris Roma (AJ). Os acordos 
buscam promover parceria em ações de treinamento, desenvolvimento e educação, 
com previsão de diversas modalidades de atividades acadêmicas.
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•  A CES firmou Acordo de Cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo 
objeto é a parceria entre as instituições para a realização de ações conjuntas 
voltadas à capacitação de pessoal, ao desenvolvimento institucional de interesse 
mútuo na área de saúde, bem como a execução de ações para o acompanhamento 
e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (Agenda 2030) nas atividades relativas aos determinantes 
sociais da saúde.

•   A CEC, com a finalidade de empreender estudos tendentes a subsidiar a atuação do 
CNMP, instituiu 4 (quatro) Grupos de Trabalho com as seguintes temáticas: 1. 
“Articulação de Atuação Colaborativa entre o Ministério Público brasileiro para 
otimização de Instrumentos Inovadores de Negociação na atuação do Ministério 
Público no combate à corrupção e à improbidade administrativa”; 2. “Inovação no 
Enfrentamento da Corrupção por meio da Tecnologia da Informação”; 3. “Rede 
Ação Íntegra”; e 4. “Roteirização e Fluxograma de Atuação das Diversas Tipologias 
de Corrupção e Improbidade Administrativa”.

•   A CPE deu andamento às ações do Fórum Nacional de Gestão, com destaque para 
as seguintes atividades:

•  Realização de três reuniões ordinárias em Brasília/DF, com os comitês 
temáticos, atendendo aos objetivos do FNG-MP, com cerca de 200 
participantes (cada reunião) entre membros e servidores;

•  Realização, nos dias 6 e 7 de junho de 2019, em Recife/PE, da Ação Nacional 
Estruturante “Fomentando a Captação de Recursos Externos para o 
Ministério Público”, com o apoio do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco (MP/PE). As atividades tiveram como objetivos apresentar 
mecanismos e fontes de captação de recursos, disseminar boas práticas, 
promover a integração das unidades e ramos do Ministério Público visando 
a buscar soluções conjuntas para a obtenção de recursos externos e validar 
o Manual de Orientação para Captação de Recursos, desenvolvido pelo 
Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária do Fórum Nacional de Gestão 
do Ministério Público (CPGO/FNG-MP). Membros e servidores de 24 
unidades e ramos do Ministério Público brasileiro participaram dos 
trabalhos;

•  Realização, entre os dias 11 a 15 de junho de 2019, na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), em Brasília/DF, da capacitação em 
“Fundamentos da ITIL 2011 – Information Tecnology Infraestructure 
Library”. A atividade ocorreu por meio do Comitê de Políticas de Tecnologia 
da Informação do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público 
(CPTI/FNG-MP), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT). A capacitação propiciou instrumentalizar servidores da 
área de tecnologia da informação (TI) do CNMP, dos ramos e das unidades 
do Ministério Público, com os conceitos básicos da ITIL v3, de maneira que, 
ao final do curso, entendessem quais os processos e funções que compõem 
a ITIL e estando aptos a mapear e modelar esses processos para as 
unidades de TI, bem como seus respectivos indicadores;

•  Realização, nos dias 11 e 12 de setembro de 2019, na sede do Ministério 
Público do Estado do Paraná (MP/PR), da “VI Mostra de Tecnologia do 
Ministério Público”. O tema da 6ª edição foi “Soluções Tecnológicas para o 
Ministério Público”, e o objetivo foi apresentar softwares e soluções, difundir 

boas práticas, facilitando a integração das unidades dos Ministérios Públicos, 
a partir do intercâmbio de projetos bem-sucedidos. Ao todo foram 
apresentadas 44 soluções de 22 unidades ministeriais de alto impacto nos 
resultados nas atividades desenvolvidas pelo Ministério Público nas áreas 
estruturante (atividade-meio) e finalística. A Mostra aconteceu por inciativa 
do Comitê de Políticas de Gestão de Tecnologia da Informação (CPTI) e do 
Comitê de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE), ambos do Fórum Nacional 
de Gestão do Ministério Público brasileiro (FNG-MP);

 •  Realização, no dia 22 de novembro de 2019, na sede do CNMP, em Brasília/DF, 
da palestra “eSocial para órgãos públicos – Atualizações”. O evento, que 
contou com a participação de mais de 90 servidores públicos dos ramos do 
MP em Brasília/DF e de outros órgãos públicos, foi organizado pela CPE em 
parceria com o Comitê Gestor do eSocial e o Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT), com o objetivo de abordar as mais recentes informações do 
novo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (eSocial); e

•  Participação, em 29 de novembro de 2019, na sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT2), em São Paulo/SP, da palestra “Novo eSocial na 
Administração Pública”, realizada pelo Comitê Gestor do eSocial. A 
CPE/CNMP foi responsável pela articulação que possibilitou a participação 
das unidades e ramos do MP. A iniciativa visou à capacitação de membros e 
servidores para implementação do novo eSocial. A atividade é fruto do Acordo 
de Resultados firmado em Ação Nacional Estruturante em 2018 e tem como 
desdobramento o acompanhamento da implantação do eSocial no Ministério 
Público.

•  A CDDF realizou cursos regionais de capacitação de agentes públicos para uso do 
FRIDA.  Durante o ano de 2019, foram realizados 15 cursos regionais e foram 
capacitados cerca de 1.500 agentes públicos de todo o Brasil. Em decorrência 
desses cursos, foi firmado termo de cooperação entre o CNMP, o Ministério Público 
do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás para a aplicação da avaliação 
de risco nos órgãos estaduais daquela Unidade da Federação.

•  A CDDF criou o Plano de Enfrentamento da Evasão Escolar, em parceria com a 
UNICEF e os Tribunais de Contas, com o objetivo de estabelecer as diretrizes e os 
compromissos destinados a apoiar Municípios e Estados brasileiros no 
desenvolvimento e na implementação de políticas, programas e ações públicas 
voltadas ao enfrentamento da exclusão e do fracasso escolar, incluindo a difusão 
das estratégias de Busca Ativa e Trajetórias de Sucesso Escolar. Serão 
desenvolvidas ações que permitam a identificação das causas da evasão escolar, 
bem como a adoção de medidas para que o aluno volte a frequentar as aulas, a 
partir de consulta à base de informações da UNICEF e do apoio da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) no monitoramento das 
políticas públicas e na mensuração dos indicadores de evasão escolar.

•  A UNCMP firmou Acordos de Cooperação Técnica firmados com as seguintes 
universidades: Universidade de Coimbra, Portugal, através da Academia 
Sino-Lusófona (ASL); Universidade de Coimbra, Portugal (UC), através da Faculdade 
de Direito (FDUC); Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa (JURISNOVA); Centro de Estudos Jurídicos Latinoamericanos (CSGLA), da 
Universidade de Roma “Tor Vergata”; e Accademia Juris Roma (AJ). Os acordos 
buscam promover parceria em ações de treinamento, desenvolvimento e educação, 
com previsão de diversas modalidades de atividades acadêmicas.
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MACROPROCESSO 3
Governança e Gestão

Descrição: envolve a busca por um CNMP e MP eficientes em toda a 
sua esfera de atuação, seja nas atribuições finalísticas de controle e 
integração do MP, seja na administração dos recursos materiais 
disponibilizados ao órgão. Nesse sentido, a governança corporativa 
compreende o conjunto de processos, regulamentos, decisões, 
costumes e ideias que demonstram a forma como a instituição é 
gerenciada, com a principal preocupação de desenvolver 
mecanismos para se reduzir ou eliminar os conflitos de interesse, 
buscando sempre as relações de transparência, eficiência e 
efetividade, prestação de contas e a responsabilização pelos atos da 
instituição e seus gestores (accountability).

Orçamento vinculado

95,33%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

Executado Autorizado

R$596.565,14

R$571.692,63

Destaca-se que no Plano de Gestão 2019 também foram 
criados 4 (quatro) projetos/iniciativas vinculados 

diretamente ao macroprocesso, sem, portanto, estarem 
alinhados aos objetivos estratégicos. Quanto à 

execução, 3 (três) foram concluídos
e 1 (um) foi cancelado.

MACROPROCESSO 3
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Descrição: Incentivar o desenvolvimento de ações criativas e 
proativas, facilmente aplicáveis e replicáveis, a problemas 
complexos e sistêmicos, visando a alavancar a eficiência e 
efetividade no alcance dos resultados.

• A CPE finalizou a elaboração do novo Planejamento Estratégico Nacional do 
Ministério Público (PEN-MP) para o decênio 2020-2029, que foi aprovado pelo 
Plenário do CNMP no dia 26 de março de 2019, contemplando o novo Mapa 
Estratégico Nacional, o modelo de governança e gestão e os indicadores 
estratégicos.

•  A CPE realizou o evento “Prêmio CNMP”, instituído pela Resolução CNMP n° 94/2014 
para possibilitar a premiação dos programas e dos projetos do Ministério Público 
brasileiro que mais se destacaram na concretização e no alinhamento do 
Planejamento Estratégico Nacional. A cerimônia de premiação do Prêmio CNMP 
2019 ocorreu em 22 de agosto de 2019, durante a abertura do 10º Congresso 
Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Concorreram nesta edição do Prêmio 
CNMP 1.030 projetos. Todas as informações sobre o certame e os projetos 
selecionados estão disponíveis em http://www.cnmp.mp.br/premio.

•  A SGE coordenou o 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público: o 
evento, realizado anualmente pelo CNMP desde 2010, reúne membros e servidores 
de todas as unidades do MP do país e promove a integração e o compartilhamento 
de projetos da área administrativa e finalística. Em 2018, a organização do 
Congresso se pautou na economicidade e na qualidade do gasto público, 
privilegiando a utilização de espaços públicos, sem a necessidade de locação, para 
sua realização. O evento ocorreu então no Instituto Serzedello Côrrea, com o tema 
“Ministério Público e Integridade: governança ética, persecução penal e direitos 
humanos”. Com o sucesso do formato, em 2019 o Congresso se realizou no 
mesmo local e teve o tema “Ministério Público e Agenda 2030: resolutividade e os 
objetivos de desenvolvimento sustentável”. A proposta do evento foi incentivar 
discussões sobre formas de se alcançar, no âmbito do Ministério Público, a 
promoção da resolutividade em alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas,� em 
especial, ao ODS 16, cujo tema principal é “Paz, Justiça e instituições fortes”.

Total de

15
PROJETOS/ 
INICIATIVAS

8 UNIDADES ENVOLVIDAS
AUDIN, CALJ, CEC, CPE, PRESI, SA, SGE E SGP

Fomentar práticas
inovadoras de gestão

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Cancelado Replanejado

12
80%

2
13%

1
7%

Existem 2 (dois) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, constantes dos Planos Diretores de Gestão Estratégica e de Auditoria 
Interna, quais sejam: “Promover a inovação na gestão” e “Implementar soluções tecnológicas nos processos de auditoria”, respectivamente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

6

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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Ações inovadoras no Plano de Gestão

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESEMPENHO = 156,00%
META 2019 = 25 ações

MEDIÇÃO 2019 = 39 ações
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXECUÇÃO

Descrição:  Promover a melhoria contínua dos processos de trabalho 
sendo reconhecido pelo alcance de níveis de excelência nos 
resultados institucionais com foco no cidadão.Aprimorar os padrões de desempenho e 

qualidade na prestação do serviço público

Existem 4 (quatro) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, sendo 2 (dois) constantes do Plano Diretor de
Gestão Estratégica e 2 (dois) do Plano Diretor da Auditoria Interna, quais sejam: “Buscar a excelência na governança e na gestão” e 

“Fortalecer a cultura de gestão por processos”; “Implementar soluções tecnológicas nos processos de auditoria” e 
“Aprimorar os processos de auditoria”, respectivamente.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

10
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•  A CSP realizou visitas institucionais aos Estados do Rio Grande do Norte, Ama- 
zonas, Acre e Pernambuco, com a publicação dos respectivos relatórios, para fins 
de evidenciar as vulnerabilidades e as boas práticas ministeriais relacionadas ao 
sistema prisional e à segurança pública locais; 

•  A CSP confeccionou e divulgou o Manual de Inspeção a Unidades Prisionais, o 
Protocolo de Atuação Ministerial no Enfrentamento das Crises Prisionais e do 
Protocolo de Atuação Ministerial no Enfrentamento das Crises em Segurança 
Pública, sendo esses dois últimos produtos da parceria firmada entre a CSP e 
CPAMP, com o propósito de orientar a atuação das unidades ministeriais em 
contextos de aguda crise que acometem os aludidos domínios.

•   A CN desenvolveu os seguintes relatórios: BI de Acompanhamento de Correições, BI 
do Sistema de Correições e Inspeções, BI do Cadastro de Membros, BI do Sistema 
Nacional de Informações de Natureza Disciplinar e BI do Sistema de Gestão de 
Viagens. Com isso, busca-se aprimorar a qualidade das informações nos sistemas 
de origem, revelando dados inconsistentes ou ausentes e despertando a atenção de 
usuários e de gestores para uma abordagem consciente na utilização de sistemas 
da informação e de painéis de BI. 

•  A SPO desenvolveu o Sistema de Planejamento e Orçamento, que possibiliará o 
planejamento e a gestão dos recursos orçamentários e operacionais de forma 
integrada.

•  Em 2019, a AUDIN executou o seu Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
(PAINT), que contou com oito auditorias e duas ações de monitoramento de 
recomendações. Além disso, a unidade elaborou a prestação de contas anuais da 
instituição, conforme determinado na Decisão Normativa TCU nº 172/2018.

Total de

46
PROJETOS/
INICIATIVAS

13 UNIDADES ENVOLVIDAS
AUDIN, CALJ, CEC, CIJ, CMA, CN, COPLANAME, SA, 

SG, SGE, SPO, SPR E UNCMP

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Cancelado Replanejado

33
72%

7
15%

6
13%

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Avaliação dos serviços públicos 
prestados em meio digital

DESEMPENHO =  118,53%
META 2019 = 40,00%

MEDIÇÃO 2019 = 47,41%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXCELÊNCIA

Satisfação do usuário com o 
atendimento da Ouvidoria

DESEMPENHO = 97,08%
META 2019 = 65,00%

MEDIÇÃO 2019 = 63,10%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE 

Atendimento aos prazos da LAI

DESEMPENHO = 96,65%
META 2019 = 100%

MEDIÇÃO 2019 = 96,65%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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Descrição: Estabelecer diretrizes e métodos para armazenar, aplicar, 
distribuir e gerar o conhecimento organizacional.

•   O COPLANAME implementou o Espaço Memória e a Galeria do Tempo do CNMP, 
que visam ao fortalecimento da identidade institucional e ao estímulo a programas 
de gestão e de preservação de documentos e da memória no Ministério Público, 
conforme previsto no artigo 4º da  Resolução CNMP nº 158/2017. O Espaço 
Memória teve sua primeira exposição, que apresentou ao público visitante a 
evolução dos trabalhos de estruturação da Casa, como os presidentes e principais 
projetos no CNMP, além dos conselheiros e servidores que contribuíram 
decisivamente para a conformação atual do órgão. Já com a Galeria do Tempo, por 
sua vez, os cidadãos podem ver o registro dos fatos que marcaram a história do 
Conselho desde a sua criação, em dezembro de 2004.

Total de

15
PROJETOS/
INICIATIVAS

9 UNIDADES ENVOLVIDAS
AUDIN, CALJ, COPLANAME, CPAMP, OUVIDORIA, 

SA, SG, SGP E SPR

Fomentar a gestão do 
conhecimento

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Cancelado Replanejado

13
86%

1
7%

1
7%

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor de Auditoria Interna, qual seja: “Normatizar 
e padronizar rotinas e procedimentos de auditoria”.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

13

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Cargos e funções gerenciais e de assessoramento 
ocupados por servidores do quadro

DESEMPENHO =  100,65%
META 2019 = 62,00%

MEDIÇÃO 2019 = 62,40%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Instrutorias internas

DESEMPENHO = 103,26%
META 2019 = 35,00%

MEDIÇÃO 2019 = 36,14%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICIÊNCIA

Descrição:  Promover a evolução contínua do modelo de governança 
e gestão do CNMP,  fortalecer as instâncias de governança e 
disseminar as boas práticas de gestão pública com fomento às 
culturas de gestão por projetos, gestão por processos e gestão de 
riscos.

Aprimorar a Governança e a Gestão 
Integrada da Estratégia

Existem 5 (cinco) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, sendo 4 (quatro) constantes do Plano Diretor de Gestão 
Estratégica e 1 (um) do Plano Diretor de Auditoria Interna, quais sejam: “Fomentar a gestão por projetos”, “Buscar a excelência na 

governança e na gestão”, “Fortalecer a cultura de planejamento” e “Fortalecer a cultura de gestão por processos”; Aprimorar os processos 
de planejamento da AUDIN”, respectivamente.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

15
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•  A AUDIN realizou auditoria nos processos de planejamento estratégico com a 
finalidade de avaliar as medidas adotadas pela Administração para gestão e 
cumprimento de seu plano estratégico, bem como as ações corretivas, de 
monitoramento e de governança no órgão; verificar a qualidade e suficiência dos 
controles internos administrativos instituídos para garantir que os objetivos 
estratégicos sejam atingidos; avaliar os indicadores de desempenho da gestão 
quanto à capacidade de representar a situação que o CNMP pretende medir e de 
refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão, a confiabilidade das 
fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando se a metodologia 
de coleta, processamento e divulgação é transparente e replicável por outros 
agentes, internos ou externos ao CNMP, entre outros.

 
•  A SGE elaborou edital de priorização, gratificação e acompanhamento de projetos. 

Esse processo foi regulamentado pela Portaria-CNMP nº 67/2019, que trouxe 
inovações para processo de gratificação de projetos e revogou a Portaria 
CNMP-PRESI nº 30/2018. Os projetos, divididos em duas categorias, estratégicos e 
estruturantes, foram avaliados por uma Comissão Julgadora intersetorial, 
composta por três integrantes. Aos projetos estratégicos, constantes na 
Portaria CNMP-SG nº 53/2019 e definidos na elaboração do Planejamento 
Estratégico Institucional 2018-2023, foram destinados um maior percentual de 
recursos. No dia 27 de junho, foi publicada a Portaria CNMP-SG nº 176/2019, que 
divulgou a relação dos 12 projetos selecionados como de especial interesse da 
Administração do CNMP em 2019, sendo seis projetos estratégicos e seis 
estruturantes.

•  Implementação do Plano de Gestão de Riscos: o Subcomitê Estratégico de Gestão 
de Riscos e Segurança Institucional (SERSI), coordenado pela SG, está 
implementando o Plano de Gestão de Riscos, aprovado por meio da 
Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018. Para tanto, foi elaborado o projeto-piloto, 
instituído por meio da Portaria CNMP-SG nº 33/2019, tendo por objeto os 
processos de aquisição e de prorrogação contratual da unidade Coordenadoria de 
Material, Compras e Contratos (COMCC) da SA. No desenvolvimento desse 
projeto-piloto, verificou-se a necessidade de realização de benchmarking para 
pesquisa e compartilhamento de sistemas e métodos de gestão de riscos. O CNMP, 
por meio da SG e da SGE, participa da Rede Governança, Integridade, Riscos e 
Controles Internos (GIRC), coordenada pelo Ministério da Economia e pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), que realiza reuniões mensais, e já realizou 
visita ao Banco Central. Após estudos, decidiu-se que será elaborado um método 
específico para o gerenciamento dos riscos estratégicos.

Total de

34
PROJETOS/
INICIATIVAS

7 UNIDADES ENVOLVIDAS
AUDIN, CSP, OUVIDORIA, SA, SECOM, SGE E SGP

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Cancelado Replanejado

20
59%5

15%

9
26%

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Excelência em Governança Pública

DESEMPENHO = 96,67%
META 2019 = 60,00%

MEDIÇÃO 2019 = 58,00%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXCELÊNCIA

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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MACROPROCESSO 4
Comunicação Institucional

Descrição: envolve a busca por um CNMP e MP atuantes de forma 
mais eficiente em toda a sua esfera de atuação, seja nas atribuições 
finalísticas de controle e integração do MP, seja na administração 
dos recursos materiais disponibilizados ao órgão. Nesse sentido, a 
comunicação institucional compreende o conjunto de processos, 
regulamentos, decisões, costumes e ideias que demonstram a forma 
como a instituição realiza as suas políticas de comunicação interna 
e externa.

Orçamento vinculado

99,74%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

R$618.954,53

R$617.371,13

Executado Autorizado

MACROPROCESSO 4
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Fortalecer a imagem e a 
identidade institucional 

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor de Auditoria Interna, qual seja: 
“Aprimorar o processo de comunicação da AUDIN”.

•  A PRESI, em parceria com a SG, a SECOM e a STI, está desenvolvendo o projeto 
Aplicativo do CNMP, que visa a implementar os principais serviços de utilidade ao 
cidadão e será gerido pelo Comitê Gestor do Aplicativo CNMP, que terá como 
missão: definição, priorização e acompanhamento das futuras funcionalidades do 
aplicativo; evolução do aplicativo para conter um canal de ouvidoria e a inscrição 
para sustentação oral na sessão plenária; e elaboração da Estratégia de Divulgação 
e de Plano de Comunicação do Aplicativo do CNMP. A previsão é de que essas 
funcionalidades de prestação de serviços ao usuário sejam lançadas no início de 
2020.

•  A CDDF realizou ações de fomento à adoção do Formulário Nacional de Risco e 
Proteção à Vida (FRIDA):  O FRIDA foi desenvolvido por peritos brasileiros e 
europeus a partir de estudos conduzidos no âmbito da iniciativa Diálogos Setoriais 
União Europeia-Brasil. A necessidade de adoção do FRIDA tem como base a 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, proclamada pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1993, segundo a qual essa forma de 
violência representa  uma manifestação das relações de poder historicamente 
desiguais entre homens e mulheres, impedindo o progresso pleno delas. O FRIDA 
visa a prevenir e enfrentar os crimes praticados no contexto da violência doméstica 
e familiar contra a mulher. Esse instrumento facilita a avaliação e a fundamentação 
dos processos decisórios relacionados à concessão das medidas protetivas de 
urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ademais, o FRIDA pode  prevenir o 
agravamento da violência contra as sobreviventes de feminicídios e/ou vítimas 
indiretas, além de facilitar o encaminhamento das mulheres vitimadas à rede de 
atendimento específico.

•  A CPAMP realizou, em abril, o seminário Defesa da Imagem Ministerial, que contou 
com a participação de membros e servidores do Ministério Público.

Total de

22
PROJETOS/
INICIATIVAS

7 UNIDADES ENVOLVIDAS
AUDIN, CDDF, CEC, COPLANAME, CPAMP, SECOM E SG

PRINCIPAIS DESTAQUES

Cancelado ReplanejadoConcluído

16
72,73%

    3
13,63%

3
13,64%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS
Descrição: Aprimorar a divulgação da atuação e missão do CNMP 
em busca do reconhecimento pela sociedade.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

7

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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Conhecimento do CNMP pela 
sociedade* 

INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESEMPENHO =  NA
META 2019 = NA

MEDIÇÃO 2019 = NA
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

Confiança no CNMP 
pela sociedade*

DESEMPENHO = NA
META 2019 = NA

MEDIÇÃO 2019 = NA
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE 

Repercussão positiva da atuação do CNMP na 
imprensa

DESEMPENHO = 100,73%
META 2019 = 90,00%

MEDIÇÃO 2019 = 90,66%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

* O indicador possui meta trianual e será coletado 
pela primeira vez em 2020.

NA = Não se aplica
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MACROPROCESSO 5
Segurança Institucional

Descrição: envolve o conjunto de medidas voltadas a prevenir, 
detectar, obstruir e neutralizar ações de qualquer natureza que 
constituam ameaça à salvaguarda da Instituição e de seus 
integrantes, inclusive no que tange à sua imagem e reputação. 
(Proposta de Resolução do CNMP de 2013, que institui a política de 
segurança institucional do MP).

Orçamento vinculado

100%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

R$2.967.095,02

R$2.967.095,02

Executado Autorizado

• A PRESI editou a Portaria CNMP-PRESI nº 64/2019, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso da vestimenta institucional quando os servidores 
ocupantes do cargo de agente de segurança institucional no CNMP estiverem em 
serviço nas dependências ou fora da respectiva unidade ou em escolta de 
autoridades. O distintivo, o emblema, os trajes instituídos e outros acessórios de 
identificação da segurança institucional serão fornecidos pelo CNMP, anualmente, 
de acordo com a disponibilidade orçamentária e não poderão ser utilizados fora do 
ambiente de trabalho, sob pena de responsabilidade, ressalvado o uso no 
cumprimento de missões institucionais.

•  A SA  está reavaliando os procedimentos, serviços e sistemas de segurança em 
execução no CNMP. O diagnóstico está sendo feito por meio de verificações, análise 
de ameaças e deficiências, avaliação de vulnerabilidades e identificação de pontos 
fortes e oportunidades de melhoria. O processo envolve as seguintes fases: exame 
da documentação normativa; visita às instalações; verificação e teste do 
planejamento de emergência; e verificação dos serviços e sistemas de segurança. 
O procedimento está dentro do planejamento da COSET, que possui a atribuição de 
implementar e revisar o Plano de Segurança Institucional do CNMP, regulado pela 
Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018.

Destaca-se que no PE-CNMP 2018/2023 não há 
objetivo estratégico vinculado ao macroprocesso. 

Entretanto, no Plano de Gestão 2019, foram 
planejados 6 projetos/iniciativas vinculados ao 

macroprocesso, sendo que todos foram concluídos e 
envolveram a Coordenadoria de Segurança e 

Transporte, vinculada à Secretaria de Administração.

PRINCIPAIS DESTAQUES

MACROPROCESSO 5
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MACROPROCESSO 6
Suporte Organizacional

Descrição: envolve a busca pelo provimento do CNMP da devida 
estrutura para viabilizar a execução das atividades atribuídas ao 
órgão e dar suporte à busca pelos seus objetivos finalísticos.

Orçamento vinculado

96,74%
ORÇAMENTO
EXECUTADO

PLANO DE GESTÃO 2019

Executado Autorizado

R$88.314.105,77

R$85.439.251,72Destaca-se que no Plano de Gestão 2019 também 
foram planejados 133 projetos/iniciativas 

vinculados diretamente ao macroprocesso, sem, no 
entanto, estarem alinhados aos objetivos 

estratégicos. Desse total, 114 foram concluídos, 8 
cancelados e 11 replanejados para 2020.

MACROPROCESSO 6
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS
Descrição: Desenvolver ações voltadas para a sustentabilidade 
englobando os aspectos ambiental, econômico e social na busca do 
uso adequado dos recursos públicos.

•  A SG se inscreveu no processo Permuta de Imóveis SPU: o CNMP se inscreveu no 
Edital de Chamamento Público nº 1/2018 da Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU) do Ministério da Economia, que visava a identificar interessados do setor 
privado em permutar imóvel – apto à utilização – por terrenos da União, em 
Brasília. A iniciativa, que segue a Instrução Normativa da SPU nº 03/2018, teve 
como objetivo reduzir o gasto com aluguéis, substituindo imóveis locados por 
imóveis próprios, além de possibilitar futura permuta por um espaço maior, 
adaptado às crescentes necessidades do órgão. Já foram realizadas reuniões com 
o Secretário do Patrimônio da União e visita ao Ministério da Economia, para fins de 
benchmarking.

•  A SG criou a Comissão de Gestão Ambiental Sustentável (CGAS). instituída com o 
Programa de Gestão Ambiental Sustentável do CNMP, por meio da Portaria 
CNMP-PRESI nº 60/2015, alterada pela Portaria CNMP-PRESI nº 19/2019, com o 
objetivo de implementar a gestão socioambiental sustentável nas rotinas 
administrativas e operacionais do CNMP. Na Gestão CNMP 2017-2019, a Comissão 
realizou a I Semana de Meio Ambiente do CNMP, com palestra da coordenadora de 
Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), Adriana 
Tostes, que falou sobre Sustentabilidade e Plano de Logística Sustentável, além de 
oficinas, feira de produtos naturais e orgânicos e outras atividades em 
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Ainda, realizou campanha em 
razão do Dia Mundial da Água; elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), por meio de contratação de consultoria; e implementou a nova 
coleta seletiva, em atendimento à Lei nº 12.305/2010 e à Lei Distrital nº 5.610/2016. 
Ademais, estão em andamento as seguintes atividades da Comissão: realização 
das ações impostas pelo Termo de Adesão a A3P/2015, conforme as regras 
estabelecidas pela Instrução Normativa SLTI/ MPOG nº 10 de novembro de 2012; 
elaboração de estudo para implementação do Plano de Logística Sustentável; e 
realização de outras campanhas educativas para desenvolvimento de uma cultura 
sustentável. 

Total de

6
PROJETOS/
INICIATIVAS

4 UNIDADES ENVOLVIDAS
CMA, SA, SG E SGE

Induzir práticas de 
sustentabilidade e de excelência 

na utilização dos recursos

PRINCIPAIS DESTAQUES

Concluído Replanejado

5
83%

1
17%

12

INICIATIVAS E PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2019
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Índice de Acompanhamento da 
Sustentabilidade na Administração 

(IASA)*

DESEMPENHO = NA
META 2019 = NA

MEDIÇÃO 2019 = NA
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Índice de capacidade em gestão de 
contratações

DESEMPENHO = 102,98%
META 2019 = 60,0%

MEDIÇÃO 2019 = 61,79%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXCELÊNCIA

Execução do orçamento
discricionário

DESEMPENHO = 103,02%
META 2019 = 95,0%

MEDIÇÃO 2019 = 97,87%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXECUÇÃO

*O indicador não foi coletado pelo Tribunal de Contas da União no 
exercício.
NA = Não se aplica

Descrição: Aprimorar o clima organizacional e a integração entre 
todos os colaboradores do CNMP, a fim de alcançar o bem-estar e a 
qualidade nas esferas física, mental e espiritual.Promover sinergia e qualidade de 

vida no trabalho
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Absenteísmo por motivo
de saúde

DESEMPENHO = 100,0%
META 2019 = 3,0%

MEDIÇÃO 2019 = 2,94%
POLARIDADE: NEGATIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICIÊNCIA

Qualidade de vida
no trabalho*

DESEMPENHO = NA
META 2019 = NA

MEDIÇÃO 2019 = NA
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

*O indicador possui meta bienal e será coletado pela primeira vez em 
2020.
NA = Não se aplica

•  A SG   elaborou a Política de Acessibilidade e o Comitê de Gestão da Política de 
Acessibilidade (CGPA) do CNMP: instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 115/2019, 
após a realização de reuniões, inclusive contando com a participação de servidores 
com deficiência, a política estabelece princípios, diretrizes, objetivos visando à 
implementação, à proposição e ao aprimoramento de normas e instrumentos 
técnicos para as ações do CNMP, além do monitoramento do cumprimento e 
avaliação dos resultados das ações definidas, com divulgação, ao final de cada 
exercício, dos resultados da Política e manutenção de intercâmbio com outros 
órgãos e entidades quanto a boas práticas de acessibilidade, prevendo também a 
criação do Comitê de Gestão da Política de Acessibilidade (CGPA) do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

•   A SG implementou o projeto “Gestão para Diversidade”, com a finalidade de integrar 
e valorizar a diversidade existente no CNMP, contribuindo para a inovação, a 
integração e a qualidade de vida no trabalho, na medida em que acolhe o ser 
humano integral e sistemicamente.

•   A SG criou o projeto "CNMP Solidário". A iniciativa permite dar uma resposta social 
ao cidadão e nos faz lembrar do nosso real propósito como servidores públicos. 
Entre as iniciativas sugeridas estão a doação de livros, de materiais de higiene e 
alimentos, campanhas de doação de sangue e agasalhos, entre outros.

•  A SG criou o projeto  Serviço voluntário no CNMP: Regulamentado por meio da 
Portaria CNMP-PRESI nº 80/2019, a iniciativa visa a estimular a consciência da 
responsabilidade social, a solidariedade, a cooperação e os deveres cívicos.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Total de

26
PROJETOS/
INICIATIVAS

3 UNIDADES ENVOLVIDAS
SG, SGP E SECOM

Concluído Cancelado Replanejado

23
88%

2
8%1

4%
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Descrição: Desenvolver profissionalmente os integrantes do CNMP, 
com base nas lacunas de competências identificadas, alocando-os 
adequadamente à necessidade do órgão, e avaliá-los e 
recompensá-los pelo desempenho individual e institucional.Aperfeiçoar a gestão

por competências

Existe 1 (um) objetivo de nível tático relacionado ao objetivo estratégico, 
constante do Plano Diretor de Gestão Estratégica, qual seja:

“Desenvolver competências técnicas em gestão”.

•  A SGP executou o projeto Avaliação por Competência e Educação Corporativa. 
Trata-se de projeto para implantar a avaliação por competências, contemplando as 
competências gerenciais, comuns e específicas mapeadas. Para tanto, está sendo 
estruturado um sistema de educação corporativa, com a reestruturação do Plano 
Anual de Capacitação, Planos de Desenvolvimento Individuais aos servidores, 
criação do Banco de Talentos e de Instrutores e disponibilização de uma plataforma 
para treinamentos no formato EaD, possibilitando o desenvolvimento contínuo dos 
servidores e a redução de custos para o CNMP. Vale destacar que os Ministérios 
Públicos do Paraná, Santa Catarina e Manharão já solicitaram o sistema. O 
processo de cessão está em andamento.

3 UNIDADES ENVOLVIDAS
SGE, SGP E SA

PRINCIPAIS DESTAQUES

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

Total de

7
PROJETOS/
INICIATIVAS

16

Concluído Replanejado

4
57%

3
43%
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Existem 6 (seis) objetivos de nível tático relacionados ao objetivo estratégico, constante do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação, quais sejam: “Fomentar o uso de ferramentas de análise de dados”, “Promover o uso de metodologias ágeis”, 

“Aperfeiçoar a gestão e a operação de TI”, “Induzir o uso sustentável dos ativos de TI”, “Aprimorar a segurança da informação nos 
ativos de TI” e “Prover soluções de TI que agreguem valor aos processos de negócios do CNMP”.

OBJETIVOS DE CONTRIBUIÇÃO VINCULADOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Capacidade em gestão 
de pessoas

DESEMPENHO = 115,35%
META 2019 = 40,00%

MEDIÇÃO 2019 = 46,14%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXCELÊNCIA

Desenvolvimento de gestores
por competências

DESEMPENHO = 104,15%
META 2019 = 20,00%

MEDIÇÃO 2019 = 20,83%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFICÁCIA

Servidores do quadro 
capacitados

DESEMPENHO = 86,79%
META 2019 = 56,00%

MEDIÇÃO 2019 = 48,60%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EXECUÇÃO

Descrição: Promover ações de aprimoramento da gestão da 
tecnologia da informação a fim de fomentar o uso adequado dos 
recursos tecnológicos como instrumentos de suporte aos processos 
de negócio.Aprimorar a gestão dos recursos tecnológicos 

para apoio aos processos de negócio
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

Satisfação com os recursos 
tecnológicos

DESEMPENHO = 108,92%
META 2019 = 83,00%

MEDIÇÃO 2019 = 90,40%
POLARIDADE: POSITIVA

TIPO DE INDICADOR: EFETIVIDADE

•  A STI implantou uma nova solução de rede wireless, visando à ampliação da 
flexibilidade, mobilidade e conectividade na utilização de serviços de TI. A partir 
dela, os usuários internos e externos, conforme padrões estabelecidos pela STI, 
podem acessar os serviços e recursos tecnológicos disponíveis na rede do CNMP 
por vários tipos de equipamentos e dispositivos móveis sem estarem limitados a 
suas estações de trabalho ou à utilização de cabos de rede. 

•  A STI desenvolveu o projeto "Solução para gerenciamento de eventos (registro de 
logs) com foco na monitoração da segurança tecnológica". Com isso, foi possível a 
implementação de meios para obtenção e trato de informações sensíveis de forma 
segura e célere para realização de auditorias e outras contramedidas em casos de 
riscos que tenham se concretizado como vazamento de informações e/ou 
consumação de ataques cibernéticos e ao rastreamento de acessos não 
autorizados por exemplo. Com a devida tratativa dessas informações, a equipe de 
segurança é capaz de analisar eventos de logs e buscar evidencias que apontem 
tentativas (ou consumação) de acesso e atividades não autorizadas após sua 
ocorrência.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Total de

55
PROJETOS/
INICIATIVAS

3 UNIDADES ENVOLVIDAS
CALJ, SGP E STI

Concluído Cancelado Replanejado

36
65%

7
13%

12
22%
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PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

Embora já discorrido no tópico de Resultados da Gestão de forma segregada, convém apresentar 
estatísticas gerais do Plano de Gestão anual do exercício de 2019, pois ele se configura como o 

principal instrumento de planejamento e gestão do CNMP.

Nessa esteira, destaca-se que o Plano foi publicado pela Portaria CNMP-PRESI nº 190/2018, tendo 
como anexos II, III e IV, o calendário de contratações, publicações e eventos, respectivamente.

VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ANUAL

1. Tornar a atuação do CNMP ainda mais zelosa com os recursos 
públicos, em busca da eficiência e da economicidade, traduzindo 
em cada iniciativa uma visão gerencial eficaz, eficiente e efetiva;

2. Fazer com que o CNMP seja referência em gestão, em 
governança e em empreendedorismo;

3. Consolidar os planejamentos estratégico, tático e operacional, 
traduzidos no mapa estratégico, planos diretores e plano de 
gestão;

4. Garantir que as Resoluções do CNMP sejam cumpridas em sua 
integralidade;

5. Permitir que os processos e projetos finalísticos do CNMP 
contribuam diretamente para o melhor atendimento aos 
cidadãos-usuários e para engrandecimento do País como um 
todo, bem como para os mecanismos de transparência e de 
prestação de contas;

6. Consolidar o CNMP como fonte de ferramentas gerenciais 
customizáveis que contribuam para as atribuições das 
atividades-meio dos órgãos, gerando qualidade nos serviços 
prestados aos cidadãos-clientes;

7. Buscar, continuamente, um aperfeiçoamento da atuação do MP 
brasileiro para melhor atender ao cidadão; 

8. Fortalecer os mecanismos de transparência e de mensuração 
de suas iniciativas, tanto na atividade-meio quanto na 
atividade-fim; e

9.  Zelar pela integração e pela autonomia funcional e administrativa 
do Ministério Público.
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ENVOLVIMENTO

24
UNIDADES

PORTFÓLIO DE AÇÕES

TOTAL DE 512
318 INICIATIVAS
115 PROCESSOS

79 PROJETOS

EXECUÇÃO GERAL EXECUÇÃO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES

121
81%

12
8%17

11%

Cancelado ReplanejadoConcluído

390
76%

66
13%56

11%
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EXECUÇÃO CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÕES EXECUÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS

5
7%

50
70%

16
23%

2
6%2

6%

Cancelado ReplanejadoConcluído

28
88%


