MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 10, DE 2 DE JUNHO 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
Construção do painel de contribuição, inserido no Macroprocesso Gerencial – 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, 4 jun. 2020, Caderno Administrativo,
p. 8.
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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, traz as orientações
necessárias para elaboração do Painel de Contribuição da unidade.
O Painel de Contribuição é um importante instrumento gerencial que surgiu do
desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), e que contribui para a
gestão do desempenho das Unidades do Órgão do MPF.
Tem o intuito subsidiar os gestores no processo de tomada de decisões, fornecendo
informações confiáveis, permitindo análises mais precisas da efetividade dos resultados da
gestão.
É ferramenta imprescindível para o alcance da excelência na promoção de serviços e
para fomentar o alcance dos objetivos estratégicos. Permite, portanto, identificar se as
estratégias definidas estão corretas, se os resultados obtidos estão de acordo com o planejado
e se são necessárias ações corretivas.
Como componente de um sistema de medição de desempenho serve, ainda, para:
analisar problemas estratégicos de forma proativa, antes que desvios ocorram; apoiar a busca
de novos caminhos estratégicos para a organização; apoiar o aprendizado da organização;
reconhecer a dedicação coletiva; comunicar as estratégias e as prioridades da alta direção e
dos gestores na administração pública.
Com efeito, o presente manual 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.

Normativos pertinentes: Portaria PGR/MPF nº 687, de 20 de dezembro 2011 - Institui o Planejamento
Estratégico do Ministério Público Federal para o decênio 2011-2020.

Diagrama do manual

1. Emite Nota técnica
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 5 dias
Descrição: Ao fim da vigência do Painel de Contribuição deve-se extrair o Relatório
analítico do Painel de Contribuição, que mostra os gráficos e as anotações dos indicadores e
as iniciativas vinculados aos objetivos estratégicos.
Com o relatório em mãos deve-se realizar a análise previa do painel, verificando
informações relevantes quanto ao desempenho dos indicadores e iniciativas.
Após o estudo será elaborada uma nota técnica sobre o desempenho do Painel, sendo
necessário indicar sugestões de melhorias.
Concluída a Nota Técnica autua-se Procedimento de Gestão Administrativa, com o
seguinte resumo: “Monitoramento da Gestão Estratégica na Procuradoria da República do
Estado do Goiás no ano de 20XX”.
2.

Consulta gestores
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 1 dia
Descrição: Após a conclusão da Nota Técnica, deve-se elaborar um memorando

solicitando aos gestores responsáveis por critérios do painel, a realização de reuniões de
alinhamento setorial e manifestação sobre a permanência de critérios vigentes e indicação
de novos critérios para o novo Painel de Contribuição.
Será enviado anexo ao memorando um modelo de Proposta de Critérios do Painel de
Contribuição.
3. Realiza reunião setorial
Responsável: Gestor Responsável
Prazo para a realização da atividade: 2 dias
Descrição: Cabe ao Gestor Responsável, analisar a Nota Técnica emitida pela
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, organizar as informações sob sua
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responsabilidade, e promover a reunião de alinhamento com todos os integrantes da sua
equipe.
A reunião terá o objetivo de auto avaliação do desempenho, bem como análise do
resultado e pertinência da continuidade ou não de determinados critérios. Após esta primeira
análise, o Gestor em conjunto com a sua equipe formulará proposta de critérios (iniciativas
ou indicadores), sempre pautado nas diretrizes estabelecidas no mapa estratégico e nas
orientações da APGE. Ao concluir a reunião deve-se elaborar ata, com indicação dos dados
solicitados.
4. Encaminha proposta setorial
Responsável: Gestor Responsável
Prazo para a realização da atividade: 2 dias
Descrição: Ao concluir a ata da reunião, caso o Gestor julgue pertinente pode-se
solicitar à APGE apoio para conclusão do documento final, que será a proposta de critérios
a serem incluídos no do Painel de Contribuição.
Concluído os trabalhos, encaminha-se à APGE a ata da reunião e a Proposta de
Critérios do Painel de Contribuição.
5.

Analisa e consolida respostas
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 5 dias
Descrição: Ao receber a Proposta de Critérios do Painel de Contribuição, deve-se

analisar a pertinência da permanência, alteração ou exclusão dos critérios vigentes, com base
nos padrões normativos vigentes bem como na necessidade administrativa.
Num segundo momento será analisada a proposição dos novos critérios.
A análise será pautada nas diretrizes do mapa estratégico, normativos internos e
orientações técnicas advindas da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica. O estudo
dos novos critérios será no sentido de adequá-los a realidade técnica do ambiente da Gestão
Estratégica.
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6. Elabora proposta conjunta
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 2 dias
Descrição: Esgotado o prazo para o envio das propostas de alteração dos critérios do
painel de contribuição, a APGE providenciará a consolidação das informações em nota
técnica. Em anexo à nota técnica, constará a proposta do novo painel de contribuição.
7.

Consulta gestores
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 1 dia
Descrição: Com proposta conjunta concluída a APGE deve encaminhar memorando-

circular aos gestores responsáveis por critérios do painel, para manifestação, no prazo de 5
dias.
Caso haja alguma discordância por parte do Gestor, ele deve encaminhar memorando
contendo as justificativas e a proposição de melhoria que julgar pertinente.
Ao receber as respostas a APGE procederá à análise das proposições e, se for o caso,
providenciará a atualização do documento.
8. Elabora minuta do Painel de Contribuição
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 2 dias
Descrição: Após aprovação e ajustes necessários da Proposta Conjunta, a APGE
inicia o trabalho de elaboração do novo Painel de Contribuição.
O Painel deverá seguir as diretrizes da Secretaria de Gestão Estratégica da PGR
(SGE/PGR) e das estruturas disponíveis no SIGOV (Sistema Eletrônico de Governança e
Gestão Estratégica).
9.

Realiza consulta interna
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 5 dias
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Descrição: Concluída, a minuta do Painel será submetida consulta interna, que
deverá ser realizada por meio da Assessoria de Comunicação Social.
10. Elabora Nota Técnica final
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 3 dias
Descrição: Após o prazo de 5 dias da consulta interna, havendo sugestões, será
emitida nota técnica a qual deverá consolidar todas as informações colhidas e atualizar a
proposta final caso seja pertinente.
Com a nota técnica concluída deve-se encaminhar o documento para apreciação do
Procurador-Chefe.
11. Aprecia Nota Técnica
Responsável: Procurador-Chefe
Prazo para a realização da atividade: sem prazo
Descrição: O Procurador-Chefe poderá aprovar ou retificar a proposta do Painel de
Contribuição.
I.

Aprova Proposta

Responsável: Procurador-Chefe
Prazo para a realização da atividade: sem prazo
Descrição: O Procurador-Chefe, ao concordar plenamente com a minuta aprova-a e
devolve os autos à APGE. Proposta apta Proposta inapta
II.

Solicita retificação

Responsável: Procurador-Chefe
Prazo para a realização da atividade: sem prazo
Descrição: Caso o Procurador-Chefe discorde ou queira incluir novos critérios, será
promovida a alteração, sendo tecnicamente viável, conforme as diretrizes passadas. Para
tanto, a APGE poderá solicitar informações e manifestações das áreas pertinentes.
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12. Cadastra Painel de Contribuição
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: 5 dias
Descrição: Com a Proposta aprovada, deve-se cadastrar o Painel de Contribuição no
Sistema Eletrônico de Governança e Gestão Estratégica (SIGOV) seguindo o Manual do
Sistema, disponível na Página Inicial do SIGOV.

13. Extrai Relatório
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: sem prazo.
Descrição: Ao concluir o cadastro do Painel de Contribuição deve-se extrair o
relatório sintético que mostra o Painel em formato de planilha horizontal. Num primeiro
momento, são mostrados os indicadores vinculados aos objetivos estratégicos, a
periodicidade de medição, a unidade de medida, a meta, a medição e o responsável. Em um
segundo momento, são mostradas as iniciativas vinculadas aos objetivos estratégicos, o
prazo de conclusão para execução delas, o percentual de cumprimento e o responsável.
O relatório deve ser divulgado ao Procurador-Chefe a aos Gestores.
14. Cientifica Gestores
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: imediato
Descrição: Encaminha via memorando-circular cópia do relatório sintético ao
Procurador-Chefe a aos Gestores cientificando-os dos critérios, metas e prazos.
15. Divulga ao público interno
Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE)
Prazo para a realização da atividade: imediato
Descrição: Concluído, o Painel de Contribuição será divulgado ao público interno,
por meio da Assessoria de Comunicação Social.
Fim.
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