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Apresentação

Este relatório tem por objetivo apresentar de forma sintética as principais iniciativas desenvolvidas 
na gestão administrativa do Ministério Público Federal em Goiás no período compreendido entre 1º de 
outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018.

Não é novidade que 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 exter-
no, entendeu-se pertinente a confecção do presente material 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 e terceirizados na construção e no aperfeiçoamento da ges-
tão 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 ex-
terno, 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.

O relatório está estruturado em 15 tópicos, em que são destacadas ações voltadas à sociedade e à 
valorização da memória institucional; ao atendimento ao cidadão; à capacitação e valorização dos servi-
dores e servidoras; ao aperfeiçoamento de processos de trabalho e à qualidade do gasto, entre outras.

Boa leitura!
Ailton Benedito de Souza

Procurador-Chefe
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1 Ações voltadas à sociedade 
     e a valorização da memória institucional 

1.1 Projeto Cidadão Mirim

O Projeto Cidadão Mirim é de-
senvolvido pelo Memorial do MPF/
GO e, de 1º de outubro de 2017 a 30 
de setembro de 2018, recebeu 360 
estudantes. Faz parte do “1º Plane-
jamento Estratégico Institucional 
do MPF” e atende a estudantes do 
ensino fundamental das redes pú-
blicas municipal, estadual e federal, 
bem como de escolas particulares 
de Goiânia e região metropolitana, 
com idades entre 6 e 11 anos. O pro-
jeto tem o intuito de apresentar a instituição e contribuir para a construção de conceitos básicos de 
cidadania por meio da difusão de conhecimentos relacionados à história, às funções, à atuação e à 
importância do MPF para a sociedade.

1.2 Projeto MPF em Campus

O Projeto MPF em Campus é desenvolvido pelo Memorial do MPF/GO e recebeu 1480 estu-
dantes de 1º de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018.

A iniciativa, em consonância com a proposta do “1º Planejamento Estratégico Institucional do 
MPF”, recebe os estudantes universitários com a apresentação dos vídeos institucionais e palestra 
realizada por um Procurador da República, visando estabelecer um canal de aproximação com a so-
ciedade e mostrar, por meio de casos emblemáticos, a atuação da instituição no estado. Ao ressaltar 
a importância do MPF e apresentar 
na prática as atividades desenvol-
vidas pelos membros e servidores, 
o projeto não só desperta e poten-
cializa o interesse profissional de 
muitos estudantes, como também 
abre um espaço de diálogo com a 
sociedade.
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2 Atendimento ao cidadão

A Sala de Atendimento ao Cidadão revela o fortalecimento institucional do Ministério 
Público Federal em Goiás perante a 
sociedade, acompanhando a expan-
são dos canais de comunicação com 
o cidadão. Aferição da quantidade 
dos atendimentos realizados no 
período de outubro/2017 a setem-
bro/2018 evidenciou uma alavanca-
gem de 28% em relação ao período 
anual imediatamente anterior.

Ademais, o setor tem atendido 
aos indicadores nacionais à medida 
que 100% das respostas ao Sistema de 
Informação ao Cidadão (SIC) ocorrem 
dentro de 30 dias.

3 Comunicação com a sociedade

A Ascom/MPF/GO é a responsável por promover a comunicação do MPF com a sociedade e com o seu 
público interno, sendo esses os seus dois eixos principais de atuação.

As principais atividades de comunicação com a sociedade, levadas a termo pela Ascom/MPF/GO no 
período de 1º/10/2017 a 30/9/2018, foram:

3.1 Assessoria de Imprensa

A rotina utilizada pela Ascom/MPF/GO em relação à assessoria de imprensa tem como prioridade a 
elaboração e divulgação de releases e o atendimento a jornalistas.

No período, a Ascom/MPF/GO realizou mais de 500 atendimentos. As demandas são varia-
das, englobando desde simples esclarecimentos até pedidos de maior complexidade que exigem 
mais dedicação para sua conclusão (a exemplo de solicitações de entrevista ou levantamentos 
estatísticos sobre temas específicos). Fazem parte dessas atividades: o agendamento e o acom-
panhamento de entrevistas (exclusivas ou coletivas), a pesquisa por informações diretamente 
no sistema Único, na Coordenadoria Jurídica ou nos gabinetes dos procuradores e a proposição 
de pautas aos veículos de comunicação.
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Em relação aos releases, a 
rotina de produção dos textos 
envolve uma sequência de tare-
fas que exigem tempo, pesqui-
sa, concentração e empenho. 
Geralmente o setor é demanda-
do pelos procuradores da Repú-
blica (inclusive aqueles lotados 
nas PRMs) para a divulgação 
de Ações Civis Públicas, ofereci-
mento de denúncias, sentenças 
judiciais favoráveis (ou parcial-
mente favoráveis), recomenda-
ções, Termos de Ajustamento 
de Conduta, audiências públicas, 
reuniões, entre outras atuações 
dos membros. Após aprovados, 
são publicados nos sites do MPF/
GO, da PGR e no Twitter do MPF/
GO e encaminhados aos jornalis-
tas por e-mail (o mailing da As-
com/GO tem cerca de 370 e-mails 
cadastrados e é constantemente 
atualizado).

De outubro de 2017 até o final de setembro de 2018, 
foram 510 atendimentos a  jornalistas, seja por telefone 
(a grande maioria) ou presencial

Mensalmente são produzidos, em média, 12 releases. Em alguns mêses de grande 
demanda, como em anos eleitorais, essa média aumenta consideravelmente. 

No primeiro ano da gestão do Procurador-Chefe, Ailton Benedito, foram produzidos mais 
de 140 releases
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3.2 Clipagem de notícias

Desde dezembro de 2014, 
para acompanhamento e análi-
se das notícias (clipping) de in-
teresse do MPF veiculadas na 
imprensa em geral, foi contra-
tada empresa especializada.

Duas vezes ao dia, o cli-
pping é enviado pela empresa 
à Ascom, que o encaminha a 
todos os e-mails da rede inter-
na da PR/GO (membros, servi-
dores e estagiários). Eventuais 
falhas na clipagem são imedia-
tamente comunicadas pela As-
com à empresa contratada e 
corrigidas.

No período de 1º/10/2017 a 
30/9/2018, o MPF/GO foi cita-
do em 2.817 notícias, das quais 
a maioria das menções confi-
gurou -se como positiva, com 
63,6%. As demais foram neutras, 
com 36,2%, ou negativas, com 
apenas 0,1%.

3.3 Internet e Redes sociais
  

Neste primeiro ano da gestão 
do procurador-chefe, Ailton Be-
nedito, a Ascom postou mais de 
760 mensagens no Twitter, entre 
tuítes e retuítes. Os posts fazem 
referência, principalmente, à atu-
ação do MPF em Goiás e a dos 
outros estados. Lançado em julho 
de 2011, atualmente o Twitter do 
MPF/GO conta com mais de 11.800 
seguidores.

Os sites e os jornais impressos lideraram as publicações, com 41,2% e 35,4%, 
respectivamente
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4 Comunicação com o público interno

4.1 PR/GO Informa

O principal instrumento de comunicação interna no âmbito do MPF/GO é o informativo eletrônico 
“PR/GO Informa”, instituído pela Portaria nº 45, de 20 de julho de 2005.

Como veículo oficial, o PR/GO Informa, que completa 13 anos de criação, busca difundir notícias e 
informações de interesse do público interno da instituição, com ênfase naquelas que diz respeito às de-
liberações administrativas, aos eventos internos (projetos Cidadão Mirim e MPF em Campus), às campa-
nhas, entre outras. Para contribuir com a melhoria do clima organizacional e a interação entre o público 
interno, também é feita a cobertura das confraternizações (aniversários, almoços etc.) e criadas editorias 
que estimulam a leitura e os conhecimentos diversos (Dica da Biblioteca, Nossas Palavras, Lado B, De 
Olho na Língua, Cursos e outras).

Os textos de comunicação interna seguem um procedimento de produção e revisão semelhante ao 
dos releases. Quando necessário, as notas são submetidas à aprovação dos solicitantes responsáveis 
pelo teor da informação a ser divulgada.

A veiculação do PR/GO Informa dá-se semanalmente por e-mail (às sextas-feiras) e mediante a afixa-
ção de uma versão impressa resumida nos elevadores. Se necessário, são produzidas edições extras para 
divulgação de informações urgentes. Além disso, as matérias são disponibilizadas na intranet ao longo 
da semana.

4.2 Intranet

A Ascom é a responsável pelo gerenciamento da Intranet do MPF/GO, vale dizer, pela quase 
totalidade da atualização do conteúdo das páginas, trabalho que é realizado diariamente. A pági-
na é, ainda, um dos principais veículos de comunicação com o público interno.  

Nos últimos meses, deu-se ênfase ao oferecimento de inúmeros serviços via intranet (inser-

No período de 
outubro de 2017 a 

setembro de 2018, 
foram 

publicadas mais de 
820 notas 

no PRGO Informa
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ção e atualização 
das notícias inter-
nas, inserção de 
editais de licitação, 
inserção de ban-
ners rotativos de 
interesse institu-
cional, suporte a 
outros setores na 
atualização de suas 
páginas, criação de 
abas e ícones de 
acesso direto de 
interesse do MPF/
GO, entre outros), 
o que facilita o tra-
balho dos usuários 
do MPF/GO.

4.3 Campanhas

Foram divulgadas, ainda, no período, dez campa-
nhas com o objetivo de conscientizar o público 
interno do MPF/GO. Os temas abordados fo-
ram: Outubro Rosa (conscientização sobre 
a prevenção ao câncer de mama); Imple-
mentação e uso do Sistema Nacional 
de Pedidos (SNP); Uso do crachá; Va-
cinação contra a gripe; Segurança da 
Informação; Ouvidoria do MPF; Dia In-
ternacional contra a Homofobia; Conhe-
cimento a um clique (Portal da Bibliote-
ca); Divulgação dos Setores da PR/GO e 
Uso da Rede Credenciada do Plan-Assiste.

As campanhas são divulgadas pelo informativo PR/GO 
Informa, Intranet, Mural Digital e  

afixados cartazes na PR/GO e enviados às PRMs, quando pertinente
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Ascom/MPF/GO executou trabalhos de arte criação para  identidade visual de audiências públicas

4.4 Consultas públicas

Promoveu-se a divulgação de 11 consultas públicas junto ao públi-
co interno do MPF/GO no período. São elas: Cartilha do 
Projeto Cidadão em Ação (1ªCCR); Mais 
QVT (ações locais de Qualidade de 
Vida no Trabalho); ESMPU (necessi-
dades de treinamento); Segurança 
da Informação; Política de Seguran-
ça Institucional (PSI); Instrutores de 
Libra (DIGEP); Certificação de Ofícios 
do MPF (SGE); Inclusão no Plan-Assis-
te de pais não dependentes do IR (ASMPF); 
Avaliação do Mural Digital (Secom); Turminha do MPF 
(continuação ou não do projeto) e Manuais de Processos e Rotinas 
de Trabalho de Gabinetes (APGE).

4.5 Publicidade

A Ascom/GO recebe, com frequência, demandas para criação de design e impressão de material grá-
fico e web. A criação da identidade visual das Audiências Públicas promovidas pelo MPF/GO, para debate 
de temas diversos, como, por exemplo, “Censura e fake news na internet”, “Segurança pública e Esta-
tuto do Desarmamento” e “Doutrinação político-partidária no sistema de ensino”, foram os desafios 
vencidos no último ano.
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4.6 Sistema Nacional de Pedidos (SNP)

A partir de janeiro de 2018, seguindo diretriz nacional, 
passou-se a utilizar uma nova forma de atendimento aos 
pedidos de serviços de comunicação, com a adoção do Sis-
tema Nacional de Pedidos (SNP).

O uso do sistema exigiu da equipe da Ascom um gran-
de esforço para se adequar à nova rotina, que demanda 
mais tempo para o registro, atualização de andamentos e 
especificação das entregas dos pedidos.

Com o SNP sendo utilizado em todas as unidades, foi 
possível padronizar e mensurar os serviços disponibiliza-
dos pela área de comunicação do MPF.

Conheça alguns números dos serviços reali-
zados pela Ascom/MPF/GO no período de janei-
ro a setembro de 2018.

Veja, também, a quantidade das principais en-
tregas de serviços realizadas a partir de abril/2018, 
mês em que passaram a ser cadastradas, até se-
tembro/2018.
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5 Participação e diálogo

5.1 Reuniões de monitoramento da estratégia

As reuniões de monitoramento 
da estratégia constituem importantes 
mecanismos para discussão de temas 
de relevância estratégica e para fo-
mentar o alinhamento dos instrumen-
tos de planejamento da unidade, bem 
como proporcionam o envolvimento 
dos membros e servidores na disse-
minação das diretrizes e objetivos es-
tratégicos da instituição. Elas são clas-
sificadas em três níveis: Reunião de 
Acompanhamento Operacional (RAO), 
Reunião de Acompanhamento Tático 
(RAT) e Reunião de Análise da Estraté-
gia (RAE). O formato e a periodicidade 
desses eventos foram estabelecidos por meio do Ofício-Circular nº 120/2016 da Secretaria-Geral do MPF.

No período de que trata este relatório, cada uma das áreas gestoras responsáveis por iniciativas e 
indicadores realizaram as RAOs, atendendo à periodicidade estabelecida, ocasião em que as equipes, jun-
tamente com os seus Coordenadores e Chefes, fizeram um balanço da atuação do setor e dos resultados 
alcançados.

Também foram feitas duas RATs, em que os gestores apresentaram ao Procurador-Chefe os resultados 
alcançados pelas suas áreas e definiu-se o novo Painel de Contribuição 2018-2019 da Unidade.

5.2 Reuniões ordinárias de gestão

Além das reuniões de monitora-
mento da estratégia, a Chefia da Unida-
de reuniu-se com a equipe de gestores 
da PR/GO, em regra, às segundas-feiras, 
para tratar de assuntos administrativos. 
Na ocasião, o andamento das iniciativas 
era reportado ao Procurador-Chefe, 
bem como apresentadas as sugestões e 

deliberadas questões de interesse da 
Unidade. Foram realizadas 32 reuni-

ões dessa natureza no período de 
1º/10/2017 a 30/9/2018.
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5.3 Reuniões do Colégio de Procuradores

O Colégio de Procuradores da República opina sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Além 
disso, é responsável pela elaboração das listas com os nomes dos membros que irão compor o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Regionais Federais (TRF). No período, foram realizadas duas 
reuniões do Colegiado. A primeira tratou da Instalação da PRM em Itumbiara e a segunda teve como 
objetivo a divulgação de informações gerais de interesse da Administração do MPF/GO. Todas as delibe-
rações são formalizadas e constam dos Procedimentos Administrativos (PGEAs) 1.18.000.001074/2018-19 
e 1.18.000.002181/2018-56.

6 Eventos

A semana do servidor do MPF/GO e do MPT/GO – de 25 a 29 de outubro de 2017 (quarta-feira a do-
mingo) – contou com programação repleta de atividades e novidades: bazar, palestras, lanches, sorteios, 
apresentação de dança, campeonato de futebol society, atividades infantis, jogo de truco, música ao vivo 
e churrasco compuseram o evento.

 Por ocasião do recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, foi realizada uma homena-
gem aos servidores aposentados no dia 11 de setembro de 2018. Com objetivo de promover mais integra-
ção com esses servidores, que contribuíram com o MPF 
durante boa parte de suas vidas, participaram do evento 
cerca de 20 aposentados.
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7 Capacitação e valorização dos servidores 

7.1 Capacitações

No período foram realizadas as seguintes ações 
de capacitação:

a) Ergonomia no trabalho – 26 de outubro 2017;

b) Eneagrama – 6 de outubro 2017;

c) Nutrição e Qualidade de Vida – 25 de outubro 
2017;

d) Elaboração de orçamentos pessoais – de 30 de 
novembro de 2017;

e) Curso Gestão Estratégica de Segurança Institu-
cional – 11 a 13 de junho de 2018;

 f) Curso Gestão e Fiscalização de Contratos – 19 a 21 de junho 2018;

 g) Curso Gestão Tributaria de Contratos e Convênios – 22 a 24 de agosto 2018;

 h) Curso sobre Legislação de Pessoal: Teoria e prática – 4 a 6 de setembro 2018;

 i) XV Semana de Administração Orçamentária – 25 a 28 de setembro de 2018;

 j) Improbidade, Leniência e Processo Civil – 26 e 27 de setembro de 2017;

 k) Fiscalização de Contratos – 11 de outubro de 2017;

 l) Noções de Segurança Institucional – 10 de outubro de 2017;  

 m) Elaborando um orçamento pessoal – 30 de novembro de 2017; 

 n) Aposentadoria (Média e Funpresp) – 11 de dezembro de 2017;

 o) Aposentadoria (Integralidade) – 4 de dezembro de 2017.

Além destas ações, 
alguns servidores par-
ticiparam, em caráter 
pontual, de Congressos 
e Seminários relacio-
nados às atribuições fi-
nalísticas, organizados 
por unidades do MPF, 
CNMP e ESMPU.
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7.2 Oficina Mais QVT

Realizou-se no dia 23 de agosto de 2018 a Oficina Mais QVT, com a participação de servidores 
das PRMs e da PRGO.

Na referida oficina, foram discutidas situações de mal-estar e levantadas propostas no intuito 
de melhorar a qualidade de vida do trabalho no âmbito desta Unidade e das PRMs. Algumas ações 
discutidas na oficina foram propostas em Consulta Pública realizada no âmbito da Unidade no final 
do mês de junho/2018. 

Considerando as temáticas do Programa Nacional de QVT, os participantes da oficina foram divididos 
em 7 (sete) equipes de produção, por grupo temático, abaixo indicadas:

1. Reconhecimento profissional;

2. Organização do Trabalho e Práticas de Gestão;

3. Condições de Trabalho;

4. Tecnologia da Informação;

5. Comunicação Organizacional;

6. Prevenção do Assédio Moral;

7. Promoção da Saúde.

 

Cada equipe sugeriu pro-
postas de acordo com o seu 
respectivo tema. Após, as pro-
postas foram pontuadas, e as 
três (3) ações que receberam 
as maiores pontuações foram 
encaminhadas para aprecia-
ção do Procurador-Chefe.
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8 Aperfeiçoamento da estrutura física

8.1 Instalações da PR/GO  

   Novo espaço do Memorial do MPF/GO

Em dezembro de 2017, foi iniciada a 
adaptação da área externa do auditório 
visando abrigar as novas instalações do 
Memorial do MPF/GO.

O espaço, de fácil acesso ao públi-
co, possibilitará à equipe do Memorial 
desenvolver o trabalho de construção 
e preservação da memória do MPF/GO 
com mais qualidade – proporcionando 
ainda mais visibilidade aos visitantes da 
PR/GO –, além de prestar apoio às ativi-
dades desenvolvidas no auditório.

O local contará com condiciona-
mento de ar específico e foi projetado 
em observância às normas de museolo-
gia, conforme estudo diagnóstico do Memorial do MPF/GO, realizado por empresa especializada, que 
define os termos gerais para o desenvolvimento e implantação de projetos de memória, a fim de pos-
sibilitar a adequação do Memorial à legislação que vigora para os museus brasileiros.

 O novo espaço, além de tornar o memorial mais visível e atrativo, permitirá melhor distribuição do 
espaço físico, com a alocação de novas salas no 2º andar no local atualmente ocupado pelo Memorial.

A inauguração da novas instalações está prevista para o início de dezembro e o custo do ma-
terial da reforma1 ficou em R$ 28.982,89. 

 

   Melhorias no auditório

     Foram adquiridos para o auditório 
mesa modular e microfones do tipo 
“pescoço de ganso” e de lapela, a fim 
de propiciar mais flexibilidade aos pa-
lestrantes, e substituídos os atuais mi-
crofones de mão por equipamentos no-
vos e mais modernos.

 1 Os materiais utilizados foram: piso (R$ 19.144,00), forro (R$ 5.788,89) e porta de vidro (R$ 4.050,00). Quanto à 
mão de obra, foi utilizada a mesma contratada para manutenção predial.
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   Substituição da fachada

 

As placas em alumínio que 
compõem a fachada leste do 
edifício-sede da PR/GO foram 
integralmente substituídas de-
vido ao desgaste e ao desco-
lamento dos painéis original-
mente instalados. A medida 
visou atender à necessidade 
de garantir a integridade físi-
ca das pessoas que utilizam 
o edifício e suas adjacências, 
bem como a conservação do 
patrimônio público.

Reforma de garagens (Subsolos A e B)

A sinalização horizontal das garagens foi 
revitalizada, o que permitiu a redistribuição das 
vagas, de forma a contemplar as disposições 
da Portaria nº 114, de 21 de julho de 2015 (Dis-
põe sobre o uso das garagens e dos estacio-
namentos do edifício-sede da Procuradoria da 
República em Goiás e dá outras providências). 

No Bloco A, aumentou-se o número de 
vagas destinadas aos membros, e a vaga des-
tinada a pessoas com deficiência ficou mais 
próxima dos elevadores. Provisoriamente, foi 
feita uma atenuação da inclinação da rampa 
que liga os blocos A e B. O pleno atendimento 
às normas de acessibilidade nesse ponto en-
tre as garagens ocorrerá por ocasião da efeti-
vação da reforma geral de adequação do edi-
fício-sede, prevista para 2019. 
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Acessibilidade

O Termo de Referência para contratação de empresa que elabora-
rá o Projeto Executivo referente às adaptações de acessibilidade 
foi concluído e está em análise para licitação, prevista para ocorrer 
ainda no exercício de 2018. Foi realizado minucioso diagnóstico das 
modificações e atualizações que devem ser realizadas na estrutu-
ra e equipamentos do edifício. A reforma para as adequações ne-
cessárias poderá ocorrer em 2019, a depender de disponibilidade 
orçamentária.

8.2 Instalações das Procuradorias da República nos Municípios

Dentro do possível, a gestão se pauta em alinhar instalações e estrutura da PR/GO às das 
unidades no interior.

Nos meses de maio e junho, o Procurador-Chefe e o Secretário Estadual visitaram todas as 
PRMs, reunindo-se com membros e servidores dessas unidades para conhecer a realidade e ou-
vir as demandas locais.

É importante ressaltar que há um canal de diálogo sempre aberto para que as unidades nos muni-
cípios apresentem suas necessidades à Administração.
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9 Aperfeiçoamento de processos 
 de trabalho e ampliação de serviços

9.1 Modernização dos Gabinetes – Certificação de Ofícios

Em abril de 2018, foi dado início ao pro-
cesso de Certificação da Conformidade dos 
processos de trabalho nos Ofícios do Minis-
tério Público Federal, conforme as diretrizes 
constantes do Edital nº 62/2018.

Trata-se de uma ferramenta de controle ad-
ministrativo que visa conferir padronização e 
eficiência às rotinas administrativas realizadas 
por membros e servidores lotados em Ofício, 
com o objetivo de aprimorar o desempenho da 
atuação finalística institucional.

A iniciativa também tem como objetivos: 
disseminar a Cadeia de Valor dos Ofícios, 
produto do projeto de Modernização dos 
Gabinetes (MOGAB); estabelecer e dissemi-
nar processos de trabalho padrões, identificados no MOGAB e considerados como modelos de 
eficiência; fomentar a gestão do conhecimento na área finalística; promover a correta alimen-
tação do Sistema Único, assegurando a qualidade do banco de dados da área finalística e a 
extração de informações confiáveis; favorecer a eficiência na atuação dos Ofícios do processo 
correcional e do trabalho de coordenação das Câmaras de Coordenação e Revisão; promover a 
capacitação dos membros e servidores nos principais sistemas de informação; promover a exce-
lência da gestão dos Ofícios, de modo a garantir o alinhamento estratégico institucional.

Em suma, a Certificação dos Ofícios é um marco importante de concretização de etapa do projeto 
MOGAB, com vistas a disseminar processos de trabalho otimizados e incentivar a capacitação de mem-
bros e servidores nas práticas de gabinete. O que se pretende é o alcance de economicidade, eficiência, 
mais produtividade e melhoria da atuação finalística.

O processo de Certificação é coordenado, em esfera nacional, pela Secretaria-Geral do MPF, por meio 
da Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE), com o apoio da Corregedoria do MPF e da 
Secretaria Jurídica e de Documentação (SEJUD).

Em sua primeira edição, o Edital prevê um cronograma que será realizado entre maio de 2018 e julho 
de 2019, de adesão facultativa pelo Membro do Ofício.
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No âmbito do MPF em Goiás, o processo é apoiado pela Chefia da PR/GO que, em atenção ao Edital nº 
62/2018, designou 3 servidores para compor a Equipe de Certificação, responsável pelo acompanhamen-
to e coordenação do processo.

Após divulgação local, 4 Ofícios aderiram preliminarmente ao processo de certificação, sendo eles:

a) 3º Ofício da PR/GO, tendo como titular o Procurador da República Ailton Benedito de Souza;

b) 4º Ofício da PR/GO, tendo como titular a Procuradora da República Léa Batista de Oliveira Moreira Lima;

c) 17º Ofício da PR/GO, tendo como titular o Procurador da República Marcello Santiago Wolff;

d) 1º Ofício da PRM em Anápolis, tendo como titular o Procurador da República Wilson Rocha Fernandes Assis.

 Nos meses de setembro e outubro, os servidores e os membros dos Ofícios que aderiram ao pro-
cesso receberam capacitação presencial ministrada pela Equipe de Certificação, ocasião em que foram 
abordados diversos aspectos do planejamento estratégico institucional, da ferramenta e da rotina ope-
racional dos gabinetes, como a análise e extração de relatórios intercorreicionais.

9.2 Implantação do procedimento extrajudicial eletrônico

O procedimento extrajudicial eletrônico, regulamenta-
do pela Portaria PR/GO nº 405, de 19 de dezembro de 2017, 
foi implementado em 22 de janeiro de 2018 na Procuradoria 
da República em Goiás. Essa forma de tramitação tornou-
se possível a partir da modernização dos sistemas eletrôni-
cos nacionais, aliando eficiência na condução dos autos à 
redução de custos operacionais.

Conforme aferição realizada no terceiro trimestre de 
2018, os procedimentos extrajudiciais autuados no forma-
to eletrônico já atingiam 96,30% do total.

9.3 Pesquisa e distribuição

O Núcleo da Tutela Coletiva foi reestruturado pela Portaria nº 100, de 4 de abril de 2018. 
Houve a transferência da atividade cartorária para os gabinetes e o setor passou a realizar os 
serviços de pesquisa de correlatos, autuação e distribuição, permitindo, dessa forma, a melhor 
utilização da exígua força de trabalho da COJUD.
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9.4 Teletrabalho

A atualização do sistema Único, a 
implantação do sistema de Teletraba-
lho pela PGR (ambiente do Hórus), a 
disponibilidade de boa parte dos ser-
viços de TI via Portal do MPF e a re-
gulamentação do teletrabalho permi-
tiram que este modelo fosse adotado 
na PR/GO que, após experiência pilo-
to, foi aprovado em definitivo em 11 
de setembro de 2017. Atualmente, de-
zessete servidores trabalham remota-
mente, sendo que, no período da atual 
gestão até a data de fechamento do 
presente relatório, foram concedidas 
8 autorizações. 

9.5 Implantação do Serviço Voluntário

Após levantamento  em gabinetes e setores da PR/GO e das PRMs sobre o interesse em contar com 
a prestação de serviço voluntário, em conformidade com a Portaria nº 1.240, de 22 de novembro de 2017, 
que dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do Ministério Público Federal, foi realizado o 1º processo 
público de recrutamento e seleção para o serviço no âmbito da PR/GO (Edital PR/GO nº 18, de 28 de maio 
de 2018). Atualmente, quatro voluntários foram habilitados no processo e há a previsão do ingresso de 
outros seis ainda em 2018.
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9.6 Ferramentas e soluções de TIC 

O período foi marcado pela modernização do parque de equipamentos. Foram realizadas a aquisição 
e a substituição de 35 microcomputadores na PR/GO e a aquisição e distribuição de 90 unidades DVD/
ROM USB e de 24 Drives Bluray/USB para os membros da PR/GO e das PRMs.

Com vistas à segurança e à continuidade de serviços de tecnologia, foi efetivada a contratação de 
links de contingência para a atender à sede da PR/GO e às PRMs, em consonância com a recomendação 
do Conselho Nacional do Ministério Público e às boas práticas de TIC.

Houve a evolução dos serviços de comunicação de voz e vídeo no MPF, mediante a implantação de 
solução de telefonia VOIP (Voice Over Internet Protocol), a modernização da solução de videoconferência 
e sua integração à telefonia e a implantação de salas de oitiva. Essas soluções tecnológicas possibilitarão 
sensível economia de recursos financeiros destinados ao custeio da telefonia tradicional e de diárias e 
passagens.

Por fim, foi dada continuidade à implantação da solução wi-fi no edifício-sede da PR/GO, conclu-
ída no mês de novembro de 2018. 

9.7 Termos de cooperação técnica

Foram efetivadas parcerias com instituições públicas com o objetivo de disponibilizar ferramentas vi-
sando fortalecer a atuação finalística tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, mediante a celebração 
dos seguintes acordos de cooperação: 

 a) Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Goiás (UFG), tendo como  
objeto o compartilhamento de informações, realização de perícias e análises por corpo técnico espe-
cializado da UFG com vistas a subsidiar Inquéritos Civis Públicos e Ações Civis Públicas – celebrado em 
19 de dezembro de 2017;

 b) Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2017/SRPRF-GO, para viabilizar a confecção de Termos 
Circunstanciados de Ocorrências (TCO) pelos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Goiás quanto 
aos atendimentos dos crimes de trânsito previstos na Lei nº 9.503/1997, que se enquadrem nos crité-
rios de menor potencial ofensivo, previstos na Lei nº 9.099/1995, de competência da Justiça Federal. 
Tem por objetivo viabilizar o pronto atendimento policial aos locais das infrações mencionadas – cele-
brado em 5 de abril de 2018;

 c) Renovação do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Ministério Público do Estado de 
Goiás visando o compartilhamento do Software de Gerenciamento de Documentos (SGED) e da ferra-
menta HIDRA. A parceria busca o estabelecimento de cooperação técnica da área de inteligência, a ser 
desenvolvida por meio de cessão e aprimoramento do SGED, ferramenta especializada em gerenciamen-
to de dados, visando prover mais qualidade, segurança, rapidez e celeridade no processo de análise e 
compartilhamento de informações, e da ferramenta HIDRA, que permite o compartilhamento de bases 
de dados entre as instituições parceiras;

 d) Acordos de Cooperação com diversos órgãos públicos2, com a finalidade de estabelecer 
rotinas eletrônicas para o envio e recebimento de documentos relacionados às atividades institu-

 2 Foram celebrados os termos com os seguintes órgãos: ALEGO; CGU; INCRA; IPHAN; MPT; PM; PRF E UFG. 
Estão em andamento as tratativas com outros 24, a saber: PF; MPGO; RFB; TRT 18; TRE; JF; INSS; CORREIOS; 
DPU; AGU; BB; CEF; BOMBEIROS; PC; OAB; FUNASA; IBAMA; TCM; TCE e Municípios (“Prefeituras”) de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Anápolis.
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cionais do MPF em Goiás. A medida viabiliza o cumprimento do artigo 1º da Portaria PGR/MPF nº 350, 
de 28 de abril de 2017, que determina a utilização e o funcionamento do Sistema Único como meio 
eletrônico de prática de atos administrativos, procedimentais e processuais e de registro, distribui-
ção, tramitação, instrução e controle de documentos, procedimentos e processos.  

10 Segurança Orgânica

10.1 Segurança das áreas e instalações

Durante o período, foi realizada a mo-
dernização e ampliação do Sistema do Cir-
cuito Fechado de TV (CFTV) – instalação de 
novas câmeras e substituição de antigas por 
equipamentos com gravação de visão no-
turna. O objetivo é eliminar pontos cegos no 
monitoramento das instalações.

Realizou-se, ainda, Assessoria Técnica 
de Segurança (ATS) com o apoio da Secre-
taria de Segurança Institucional da PGR, 
com a finalidade de analisar os sistemas, 
procedimentos e instalações da PR/GO vi-
sando detectar possíveis vulnerabilidades 
da segurança orgânica local e propor inter-
venções corretivas.

Foi implementado, também, o sistema de catracas eletrônicas no controle de acesso de visitan-
tes da PR/GO.

Com o fim da última prorrogação do contrato de vigilância armada da PR/GO, a  SESOT confeccionou 
Termo de Referência para novo procedimento licitatório, finalizado em novembro, que culminou com a con-

tratação de nova empresa de segurança pa-
trimonial, que já deu início à prestação dos 
serviços.

Com o propósito de padronizar os pro-
cedimentos de segurança orgânica em ní-
vel nacional, foram reinstaladas as placas 
de identificação veicular de fundo preto 
nos carros de categoria especial I e II, ve-
ículos de condução de membros, confor-
me Portaria PGR/MPF nº 70/2015. 
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10.2 Plano de Segurança Orgânica

O MPF/GO, via SESOT, par-
ticipou do “Projeto de Forta-
lecimento da Segurança Insti-
tucional” realizado no mês de 
agosto desse ano, uma semana 
de cursos e debates em temas 
como Plano de Segurança Or-
gânica (PSO) e Assessoria Téc-
nica de Segurança (ATS), ten-
do como palestrante principal 
assessor técnico em segurança 
da Secretaria Nacional de Se-
gurança da PGR. Evento teve 
como convidados dois servido-
res da área de segurança orgâ-
nica da PRT/GO.

10.3 Cursos, capacitações e campanhas

Foi promovida a capacitação dos Técnicos de Segurança nos mais diversos cursos da área. Dentre as 
iniciativas nacionais, via Procuradoria-Geral da República, destacam-se as seguintes: Curso de Coleta de 
Dados e Produção de Informações, Segurança da Informação, Inteligência (EAD e presencial/PGR), entre 
outros.

Com a descentralização das atividades de segurança da PGR, foi criado grupo de operações visan-
do atender às necessidades de segurança orgânica do MPF. Em Goiás, foram selecionados 7 agentes, 
que participaram de curso de for-
mação na Academia da PRF em 
Florianópolis e em Brasília com 
capacitação na área de arma-
mento e tiro, uso diferenciado da 
força, armamento não letal, de-
fesa pessoal, planejamento, ge-
renciamento de crise, primeiros 
socorros, segurança de dignitá-
rios, direção avançada e outros. 
Os cursos foram custeados pela 
Secretaria de Segurança Institu-
cional da PGR.

No âmbito da PR/GO, foi pro-
movido o I Seminário dos Agen-
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tes de Segurança Institucional 
do MPF em Goiás. O evento teve 
como objetivo a troca de informa-
ções, atualização e padronização 
de procedimentos dos servidores 
da área de segurança em Goiás. 
O Seminário foi organizado pela 
SESOT e contou com a participa-
ção de servidores das PRMs. Além 
dessa ação, 3 agentes de seguran-
ça institucional da PR/GO fizeram 
curso de armamento não letal na 
Guarda Civil Metropolitana de Goi-
ânia.

10.4 Diligências e apoio à atividade-fim

A SESOT atuou no apoio à atividade-fim, localizando e intimando pessoas, procedendo à coleta 
de dados e informações, auxiliando na cooperação internacional, realizando diligências externas 
designadas pelos Ofícios, acompanhando e verificando denúncias gerais, notadamente este ano, 
para a constatação de supostas violações ao processo eleitoral de 2018, em apoio à Procuradoria 
Regional Eleitoral em Goiás.  
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11 Gestão de processos

O gerenciamento de processos é uma metodologia utilizada para a busca 
de níveis mais altos na excelência de gestão. A adoção dessa metodologia 

promove ganhos em desempenho com a eliminação de falhas e de ativi-
dades que não agregam valor. Com isso, busca-se aumentar o nível de 
satisfação dos clientes além de melhoria contínua nas rotinas da organi-
zação. Em suma, a gestão de processos converge para a mudança orga-

nizacional, promovendo melhorias nos processos de trabalho, garantin-
do maior cooperação e integração entre as diversas áreas da instituição.

Em novembro de 2017 foi editada a Portaria PR/GO nº 373/17, que al-
tera a composição e designa a gerência e a equipe do Escritório de Processos 
Organizacionais da PR/GO. 

Foram, também, iniciados os estudos referentes à elaboração de procedimento visando a definição 
de responsabilidade e o ressarcimento de multas decorrentes de infrações de trânsito, em atendimento à 
recomendação da Auditoria Interna do Ministério Público da União. Atualmente, o processo, devidamente 
mapeado encontra-se em fase de análise pela área Seção de Segurança Orgânica e Transporte, área deman-
dante.

12 Gestão documental

Os documentos produzidos ou recebidos nos gabinetes, 
bem como nos setores que atuam na área meio da instituição, 
são encaminhados ao Serviço de Arquivo Geral (arquivo inter-
mediário), após cumpridos os prazos de guarda nos respecti-
vos arquivos correntes, conforme estabelecido nas Portarias 
PGR/MPF nº 19/2013 (área meio) e PGR/MPF nº 184/2016 (ativi-
dade finalística).

A equipe de servidores do Serviço de Arquivo Geral está 
dando continuidade ao processo de endereçamento dos docu-
mentos, iniciado em agosto de 2017, com prioridade em regu-
larizar a “Situação Atual” dos procedimentos extrajudiciais no 
Sistema Único, além de propiciar rapidez e eficiência na recu-
peração da documentação arquivística.

O acervo documental da PR/GO está localizado no subso-
lo “A” e abriga toda a documentação arquivística da unidade 
administrativa do MPF. O documento arquivado recebe um 

endereço na estante, denominado “vaga”, e esse endere-
ço é cadastrado no Sistema Único. O acervo tem capaci-

dade para 3.476 vagas.
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13 Gestão socioambiental 

Um grupo de trabalho formado por servidores da PR/GO, instau-
rado por meio das Portarias PR/GO n° 140/2011 e PR/GO n° 65/2013, 
elaborou uma proposta de programa de gestão socioambiental bas-
tante abrangente e completa, apresentada em março de 2014. Várias 
propostas foram implementadas e outras são reavaliadas, periodi-
camente. Dentre as medidas implementadas, podem ser citadas as 
seguintes: 

 a) Água: monitoramento do consumo e criação de um link para 
atendimento (SNP);

 b) Limpeza predial: uso de lavadora/secadora, evitando a dispensa da água utilizada na rede plu-
vial e/ou rua;

 c) Energia elétrica: redução de consumo, por meio de ajustes no horário de funcionamento e de 
disponibilização de condicionamento de ar; manutenção periódica dos equipamentos; acionamento das 
cortinas de ar na recepção; campanha para manter luzes apagadas quando não utilizadas;

 d) Móveis: a aquisição de derivados de madeira ocorre com critérios socioambientais;

 e) Informática: impressão configurada por padrão em modo de economia de toner; adoção de pro-
cedimento eletrônico; equipamentos de impressão do outsourcing possuem duplex (frente e verso).

Atualmente, está sendo realizada nova análise do programa, notadamente acerca da viabilidade de 
algumas iniciativas, como a adoção de sensores de presença nos corredores, substituição da iluminação 
por lâmpadas de LED e atualização do sistema de automação.

14 Qualidade do gasto

Há contínua análise das demandas da Unidade. Neste exercício, 
houve supressão do contrato de telefonistas e sua substituição por 
atendimento eletrônico. A medida vai gerar uma economia anual de 
R$ 72.315,84.
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15 Transparência 
   e organização administrativa

15.1 Execução orçamentária e financeira

No período, foi executado em custeio o montante de R$ 
5.934.554,82, e em investimentos, R$ 584.853,80. Na avaliação da Se-
cretaria de Planos e Orçamento (SPO/PGR), quanto aos indicadores 
COD (Capacidade Operacional da Despesa) e PPD (Planejamento e Pro-
gramação da Despesa), a PR/GO alcançou, em 2017, respectivamente, 
91,90% e 98,31%.

15.2 Contratações

A manualização dos procedimentos de aquisição, acompanhada da facilidade propiciada pelo 
procedimento eletrônico, permitiram uma elevação na qualidade do planejamento das licitações 
no âmbito da Unidade.

As principais contratações do exercício foram a aquisição de computadores junto à Positivo In-
formática, a substituição da fachada leste, a aquisição de nobreak para o edifício-sede da PR/GO, a 
contratação da nova empresa de segurança patrimonial e as contratações relativas às novas instala-
ções do Memorial. É importante ressaltar que a excelente estrutura da PR/GO exige, no momento, 
poucas intervenções.

Além disso, devido a falhas na execução contratual, foram feitas novas licitações para os serviços 
de copeiragem (garçom e copeiras) e de carregadores.

15.3 Gestão patrimonial

O saldo dos bens da PR/GO, em outubro de 2018, foi totalizado em R$ 7.232.064,10, desconside-
rando-se a depreciação, e em R$ 3.371.295,24, considerando-a.

Os bens para doação estão em fase de classificação e elaboração de relatório final com sugestão 
de destinação, de acordo com as normas referentes ao desfazimento de bens móveis no âmbito 
do MPF. O valor total dos 283 itens de bens a serem doados é de R$ 265.951,73, consoante Edital nº 
7/2018 (Procedimento PR-GO-00025640/2018).
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Considerações finais

As informações apresentadas neste Relatório sumarizam os principais resultados alcançados pela 
Administração do Ministério Público Federal em Goiás no período compreendido entre outubro de 2017 
a 30 de setembro de 2018, possibilitando a identificação de diversos aprimoramentos na gestão, de gar-
galos e limitações, a exemplo das severas restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional 
nº 95/2016, assim como de oportunidades de desenvolvimento de melhorias nos serviços de apoio à ati-
vidade finalística que, em última análise, tem a sociedade como foco. 

Nesse sentido, e considerando que a administração pública deve ser um continuum de boas prá-
ticas, é fundamental que, cada vez mais, os gestores tenham a consciência de almejar o desenvol-
vimento dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes no sentido de empreenderem constante-
mente esforços no aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Espera-se que este relatório, ao tempo em que sirva como mais um instrumento para reforçar a 
transparência dos atos da gestão, bem como de justo reconhecimento aos responsáveis pelas con-
quistas alcançadas, também seja visto como um marco sobre o qual se agregue cada vez mais valor 
às entregas que o MPF presta à sociedade goiana.




