
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRAP Nº 68, DE 6 DE MARÇO DE 2017.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria PGR/MPF nº 1086, de 6 

de dezembro de 2016, bem como na Portaria PGR/MPF n.º 357, de 5 de maio de 2015,

CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº 

147, de 21 de junho de 2016 instituiu que o monitoramento das estratégia do Ministério Público 

será realizado por meio de reuniões de monitoramento da estratégia,

CONSIDERANDO que o Ofício Circular nº 120/2016/SG informou que a Assessoria 

de Modernização e Gestão Estratégica – AMGE apresentou ao Subcomitê de Gestão Administrativa 

–  SGA o  formato  das  reuniões  de  monitoramento  da  estratégia,  englobando  os  níveis  tático  e 

operacional, e

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGEA 

nº 1.12.000.0084/2017-61,

RESOLVE:

Art.  1º  Divulgar  o  calendário  e  os  objetivos  das  Reuniões  de  Acompanhamento 

Operacional (RAO), de Reuniões de Acompanhamento Tático (RAT), e de Reuniões de Análise da 

Estratégia  (RAE),  da  área  administrativa,  a  vigorar  em  2017,  no  âmbito  da  Procuradoria  da 

República no Estado do Amapá, para cumprimento, conforme anexo I:

 Art. 2º Os objetivos das RAOs são:

I  -  discutir  os  indicadores  e  as  iniciativas  do  painel  de  contribuição  de 

responsabilidade do setor para planejar a execução e demonstrar os resultados alcançados;

II- propor planos de ação para alcance das iniciativas e soluções para os desafios;

III  -  prestar  contas  do  andamento  das  ações  acordadas  no  instrumento  de 

planejamento; e,

IV - discutir avanços e desafios do setor para o próximo trimestre.
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§ 1º A periodicidade da RAO é trimestral.

§2º São participantes obrigatórios os coordenadores com seus subordinados. 

§3º  Haverá apoio  da Seção de Planejamento  e  Gestão Estratégica (SEPGE) caso 

solicitado pelo Coordenador.

 §4º Deverão ser compiladas as informações, apresentando Ata com dados relevantes 

ao  Procurador  Chefe,  para  encaminhamento  à  SEPGE  para  cadastramento  no  Sistema  de 

Governança Institucional do MPF (SIGOV).

Art. 3º Os objetivos da RAT são:

I – Os coordenadores demonstrarem o andamento das principais ações relativas ao 

seu setor ao gestor da unidade;

II – Os coordenadores apresentarem os resultados da RAO de seu setor;

III – Os coordenadores apresentarem ações, iniciativas e indicadores realizados no 

trimestre,  sugestões  de  melhorias  e  apresentação  dos  desafios  do  setor  para  aprovação  do 

Procurador-chefe;

IV- Os coordenadores demonstrarem a execução do orçamento de seu setor (previsto 

x realizado).

§ 1º A Periodicidade da RAT é trimestral, logo após a realização de todas as RAOs. 

§2º  São  participantes  da  RAT:  Procurador-chefe,  Secretário  Estadual  e  todos  os 

Coordenadores.

§3º  Haverá apoio da Seção de Planejamento e Gestão Estratégica secretariando a 

reunião.

Art. 4º Os objetivos da RAE são:

I - fomentar a disseminação da estratégia entre os membros da unidade;

II – deliberar todas as ações do planejamento estratégico, os projetos nacionais ou 

locais que a Unidade esteja envolvida;

III - levantar as necessidades relacionados à gestão estratégica da Unidade, à gestão 

administrativa e à modernização da atuação finalística da unidade.

§ 1º A Periodicidade da RAE é semestral, logo após a realização da 2ª RAE.

§2º São participantes o Procurador-chefe, todos os membros e Secretário Estadual.



§3º Haverá apoio da Seção de Planejamento e Gestão Estratégica secretariando a 

reunião.

§4º A Secretária Estadual, os Coordenadores e a Seção de Planejamento e Gestão 

Estratégica da PR-AP apoiarão as RAES na preparação das informação solicitadas pelo Procurador-

Chefe.

Art.  5º  As  alterações  no  cronograma,  caso  necessárias,  serão  definidas  pelo 

Procurador-Chefe.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO
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ANEXO I 
Calendário de monitoramento da estratégia da Procuradoria da República do Estado do Amapá

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Cadastro SIGOV dos resultados do 4ª Trimestre de 2016 x

1ª Reunião de Acompanhamento Operacional (RAO) x

1ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) x

Envio dos resultados 1º trimestre de 2017 (até 5º dia útil) x

Cadastro SIGOV dos resultados do 1ª Trimestre de 2017 x

2ª Reunião de Acompanhamento Operacional (RAO) x

2ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) x

1ª Reunião de Análise Estratégica (RAE) x

Envio dos resultados 2º trimestre de 2017 (até 5º dia útil) x

Cadastro SIGOV dos resultados do 2ª Trimestre de 2017 x

3ª Reunião de Acompanhamento Operacional (RAO) x

3ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) x

Envio de informações pelos setores ao Procurador Chefe para 
a Certificação de Desempenho das Unidades

x x x

Envio dos resultados 3º trimestre de 2017 (até 5º dia útil) x

Cadastro SIGOV dos resultados do 3ª Trimestre de 2017 x

4ª Reunião de Acompanhamento Operacional (RAO) x

4ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) x

2ª Reunião de Análise Estratégica (RAE) x

Quantidade de compromissos 1 0 2 2 0 2 3 3 1 3 2 1
* As Reuniões de Análise Estratégica (RAE) constam aqui a título de informação, pois não exigem participação das coordenadorias.


