
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 5, DE 7 DE MAIO DE 2020.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, 

no uso das atribuições previstas no art. 33, incisos I a V, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, com 

fundamento  na  Portaria  nº  160,  de  18  de  julho  de  2019,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do 

Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.18.000.001089/2019-50, resolve:

Art.  1º  Aprovar  o  manual  de  normas  e  procedimentos  do  processo  de  trabalho 

Elaboração de Relatório de Gestão,  inserido  no Macroprocesso de Apoio – Gestão Estratégica, 

Tema  –  Planejamento  e  desdobramento  da  estratégia,  disponível  no  endereço: 

http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais.

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  11  maio  2020,  Caderno 
Administrativo, p. 8.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/203242/DMPF-ADM-202050511.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/203242/DMPF-ADM-202050511.pdf
http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS 

 

MANUAL 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

Macroprocesso Gerencial – Gestão Estratégica 



 

 

 

 

 

Ministério Público Federal 
Procuradoria da República em Goiás 

 

 

 

 

 
MANUAL 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE 
GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 
PR-GO 
2020 



 

©Procuradoria da República em Goiás 
   Todos os direitos reservados ao Ministério Público Federal 
   Disponível em http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais 

 

Procurador-Chefe 
Ailton Benedito de Souza 

Procuradora-Chefe Substituta 
Léa Batista de Oliveira Moreira Lima 

Coordenação e organização 
Escritório de Processos Organizacionais 
Djalma Leandro Junior  
Vitor Felipe Junqueira 
Andreia Cesar Gonçalves (Estagiária) 

Macroprocesso de Apoio – Gestão Estratégica 
Tema – Planejamento e desdobramento da estratégia 
Processo: Elaboração de Relatório de Gestão 
Anexo da Instrução de Serviço nº 5/2020 
1ª edição – maio de 2020 

Normalização bibliográfica 
Seção de Biblioteca e Pesquisa 

 

 

B823m    Brasil. Procuradoria da República (GO).  
     Manual [de] elaboração de relatório de gestão. Goiânia: PRGO, 2019.  
     11 f. – (Macroprocesso de apoio. Gestão de pessoas).  
 
     1. Gestão do conhecimento. 2. Gestão de processos. 3. Mapa de processo. 4.    
Ministério público federal – Goiás – manual. II. Título. III. Série.  
 
                                                                                                          CDD: 658.406 

 

 

Ministério Público Federal 
Procuradoria da República em Goiás 
Av. Olinda, nº 500, Park Lozandes. 
Telefone (62) 3243-5400 74884-120 - Goiânia – GO 
http://www.mpf.mp.br/go 

http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais
http://www.mpf.mp.br/go


 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 Apresentação ........................................................................................................... 4 

 Diagrama do manual ............................................................................................... 5 

1. Propõe estrutura do relatório ................................................................................... 6 

2. Aprecia proposta ..................................................................................................... 7 

I. Aprova proposta ...................................................................................................... 7 

II. Aprova proposta com ressalvas .............................................................................. 7 

3. Solicita informações................................................................................................ 8 

4. Providencia informações ......................................................................................... 8 

5. Analisa informações................................................................................................ 8 

6. Consolida informações............................................................................................ 9 

7. Revisa texto ............................................................................................................. 9 

8. Aprecia minuta ...................................................................................................... 10 

I. Aprova minuta ...................................................................................................... 10 

II. Solicita retificação ................................................................................................ 10 

9. Diagrama ............................................................................................................... 10 

10. Revisa minuta diagramada ................................................................................ 10 

11. Publica ............................................................................................................... 11 

12. Arquiva .............................................................................................................. 11 

 

 

  



Normativos pertinentes: Constituição da República, CON /1988 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) 
05/10/1988; Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria nº 383, de 5 de maio de 
2015.Portaria PRGO nº 260/2018; Portaria PR/GO nº 75/2019. 

Apresentação 
 

No contexto da modernização do Ministério Público Federal, a Procuradoria da 
República em Goiás elegeu como uma de suas prioridades a implementação de uma 
abordagem dinâmica e participativa da gestão dos seus processos de trabalho. 

A iniciativa, implantada por meio da Portaria PR/GO nº 160, de 18 de julho de 2019, 
teve como fundamento a necessidade de se criarem ferramentas gerenciais que favoreçam o 
aperfeiçoamento da gestão do conhecimento e da comunicação interna na execução das 
atividades administrativas, visando proporcionar aos clientes internos e externos serviços de 
excelência. 

Como premissa, buscou também, diante dos desafios impostos pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no orçamento do Ministério Público Federal, instituir mecanismos 
para a otimização das rotinas de trabalho e o aperfeiçoamento contínuo da gestão, visando o 
alcance de melhores resultados, com o mínimo de recursos. 

O presente manual, elaborado pelo Escritório de Processos, trata da explicitação das 
normas e procedimentos relacionados ao levantamento de informações, análise e elaboração 
do relatório de gestão, no âmbito do Ministério Público Federal em Goiás. 

O relatório tem por objetivo apresentar, de forma sintética, as principais ações 
desenvolvidas na gestão administrativa do Ministério Público Federal em Goiás no período 
compreendido entre 1º de outubro e 30 de setembro de cada exercício, período este 
coincidente com o mandato do dirigente da Unidade. 

O dever de prestar contas é inerente ao gestor que lida com a coisa pública e, nesse 
sentido, para além das informações e relatórios prestados aos órgãos de controle interno e 
externo, entende-se pertinente a confecção do relatório para que sirva como um canal a mais 
de informação ao público interno e à sociedade. 

Ao público interno, tem o objetivo de promover o reconhecimento do esforço e da 
colaboração de todos os membros, servidores, estagiários, voluntários e terceirizados na 
construção e no aperfeiçoamento da gestão do Ministério Público Federal, além de contribuir 
para a memória institucional, a partir do registro das iniciativas desenvolvidas no período, 
fomentando, assim, a gestão do conhecimento. Ao público externo, por meio de uma 
linguagem simples e direta, busca tornar a instituição ainda mais permeável ao controle 
social, em consonância com o que estabelece a Constituição da República. 

Com efeito, o manual ora apresentado tem como finalidade, além de oferecer, de 
forma documentada, informação de “como fazer”, compartilhar com os responsáveis e 
interessados um roteiro para a execução padronizada, segura e ágil do processo, garantindo 
que os requisitos dos clientes e os previstos nos normativos pertinentes sejam entendidos e 
atendidos consistentemente.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1  Propõe estrutura do relatório 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: Até o 5º dia útil do mês de agosto. 

Descrição: Será encaminhada ao Procurador-Chefe, por memorando, proposta 

contendo a estrutura do relatório de gestão. A estrutura do relatório deve tratar, sem prejuízo 

de outros tópicos, dos seguintes temas: 

a) Gestão de pessoas; 

b) Gestão do relacionamento com o público externo;  

c) Gestão da estratégia; 

d) Gestão da segurança orgânica;  

e) Gestão orçamentária e financeira;  

f) Gestão socioambiental;  

g) Gestão de aquisições e contratações;  

h) Gestão de tecnologia da informação.  

 

Observação: A edição do relatório abordará os seguintes temas, tendo em vista as ações administrativas 

desenvolvidas no período: 

Apresentação 

a) Gestão de pessoas;  

b) Gestão do relacionamento com o público externo;  

c) Gestão da estratégia.  

d) Gestão da segurança orgânica;  

e) Gestão orçamentária e financeira;  

f) Gestão socioambiental;  

g) Gestão de aquisições e contratações;  

h) Gestão de tecnologia da informação. 

Considerações finais 
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2  Aprecia proposta   

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 2 dias. 

Descrição: será analisado se a proposta contém, no mínimo, os temas mencionados 

no item anterior, bem como avaliada a pertinência da inclusão de algum outro tema relevante, 

a critério do Procurador-Chefe. 

Feita a análise do Procurador-Chefe o expediente será autuado e devolvido à APGE. 

I. Aprova proposta   

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 2 dias. 

Descrição: Caso o Procurador-Chefe aprove, o expediente será autuado e 

devolvido à APGE. 

Sugestão de despacho, pela aprovação sem ressalvas: 

DESPACHO 

Ciente. 

Aprovo a proposta apresentada. 

Autue-se. 

Após, à APGE para providências quanto à elaboração da minuta do relatório de gestão. 

II. Aprova proposta com ressalvas 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 2 dias. 

Descrição: Caso o Procurador-Chefe queira a inclusão de outras informações, a 

proposta será aprovada com ressalvas, o expediente autuado e devolvido à APGE. 

Sugestão de despacho, pela aprovação, com ressalvas: 

DESPACHO 

Ciente. 

Sem prejuízo dos temas apresentados, determino a inclusão dos seguintes no relatório de gestão a ser 
elaborado:  a) xxxxxxxxxxx; b) xxxxxxxxxxxx; c) xxxxxxxxxxx.  

Autue-se. 

Após à APGE para providências quanto à elaboração da minuta do relatório de gestão. 
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3 Solicita informações 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia. 

Descrição: Recebido o PGEA, a APGE, de acordo com a pertinência temática, 

encaminhará e-mail para as áreas envolvidas, observando sempre o conjunto de atribuições 

previstas no Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (RIA-MPF) e 

demais atos normativos específicos. 

Será solicitado aos responsáveis das áreas o encaminhamento das informações 

correspondentes até o quinto dia útil do mês outubro.  

Os dados e informações deverão se circunscrever ao período compreendido entre o 

dia 1º de outubro do ano anterior, até o dia 30 de setembro do exercício em curso.  

4  Providencia informações 

Responsável: Gestores das áreas demandadas 

Prazo para a realização da atividade: até o quinto dia útil de outubro. 

Descrição: as informações e os dados solicitados serão providenciados de acordo 

com as orientações, inclusive quanto à formatação, constantes de e-mail a ser encaminhado 

pela APGE. 

É imprescindível que as informações sejam validadas e encaminhadas pelos gestores 

responsáveis pelas áreas demandadas, em resposta ao e-mail da APGE. 

5 Analisa informações 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: 2 dias 

Descrição: as informações e os dados encaminhados serão recebidos e analisados 

quanto ao conteúdo e a forma.  

Caso seja verificada inconformidade, a APGE devolverá o material encaminhado à 

área responsável para esclarecimentos e/ou retificação. Neste caso, a correção e o novo 

encaminhamento deverão ser feitos no prazo de até dois dias úteis. 
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6 Consolida informações 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: 3 dias 

Descrição: Estando em conformidade quanto ao que foi solicitado, será iniciada a 

consolidação no relatório, inserindo-se as informações encaminhadas pelos gestores 

responsáveis nos respectivos tópicos. 

Ajustes redacionais e de formatação visando a melhor clareza das informações 

poderão ser realizadas pela APGE no momento da consolidação. É importante atentar para 

a uniformidade do texto. Considerando que as informações serão encaminhadas por diversas 

áreas, a harmonização textual deve ser observada pela APGE.  

Após consolidação e conclusão da minuta do relatório, o documento será juntado ao 

PGEA, deverá ser juntado ao documento um formato editável, para que a ASCOM realize a 

revisão.  

7 Revisa texto 

Responsável: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Prazo para a realização da atividade: 3 dias 

Descrição: Sem prejuízo do trabalho preliminar de revisão e harmonização textual 

realizado pela APGE, o documento contendo a minuta do relatório consolidado será 

submetido à ASCOM para nova revisão.  

Ao receber a minuta do documento, o revisor fará a sua adequação às regras 

ortográficas e gramaticais da Língua Portuguesa. 

A revisão de texto é um importante passo para que o conteúdo seja aprimorado. Nesse 

sentido, visa eliminar desde desvios microestruturais do texto, como pontuação, acentuação 

e ortografia, até desvios macroestruturais, como coesão, coerência e clareza. 

Concluída a revisão ortográfica, o texto é enviado para aprovação do solicitante. 
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8  Aprecia minuta 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 3 dias 

Descrição: a minuta revisada do relatório será submetida ao Procurador-Chefe para 

apreciação. 

I. Aprova minuta 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade:  3 dias. 

Descrição: Caso o Procurador-Chefe aprove a minuta, o documento segue para a 

diagramação. 

II. Solicita retificação 

Responsável: Procurador-Chefe 

Prazo para a realização da atividade: 3 dias. 

Descrição: Caso o Procurador-Chefe queira solicitar retificação, a minuta será 

encaminhada para a APGE, para providenciar as alterações. 

9 Diagrama 

Responsável: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Prazo para a realização da atividade: 5dias 

Descrição: recebido o material aprovado pelo Procurador-Chefe, a ASCOM 

desenvolverá o design gráfico da capa e da distribuição e organização dos elementos de 

textos e de imagens. Concluída a atividade, documento em formato PDF será juntado ao 

PGEA correspondente e encaminhado à APGE para avaliação. 

10  Revisa minuta diagramada 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: 2 dias 

Descrição: será confrontado o texto da minuta do relatório com o texto aprovado 

pelo Procurador-Chefe (Atividade 8) e verificada existência de eventual distorção. Havendo, 
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o documento será devolvido à ASCOM para retificação, no prazo de dois dias. A APGE 

deverá indicar os pontos a serem retificados. 

  Não havendo correções a serem realizadas, a APGE remete o PGEA à ASCOM, 

com despacho encaminhando para providências quanto a divulgação no informativo interno 

e publicação na Intranet do MPF/GO. 

11 Publica 

Responsável: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Prazo para a realização da atividade: até a edição do informativo subsequente, 

desde que o documento aprovado tenha sido encaminhado com antecedência de até 48 horas 

Descrição: Recebido o material, a ASCOM providenciará a sua publicação no 

PR/GO Informa, bem como incluirá na intranet do MPF, em local a ser indicado pela APGE. 

12 Arquiva 

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) 

Prazo para a realização da atividade: 1 dia 

Descrição: Após a publicação, os autos deverão ser arquivados no sistema ÚNICO, 

e o arquivo final deverá ser salvo na pasta “Relatórios de Gestão” da rede interna de arquivos 

da APGE/PRGO.  

  

Fim. 


