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Apresentação

 Este 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 de 2018 e 30 de setembro de 2019.

 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, entendeu-se 
pertinente a confecção deste 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, voluntários e terceirizados na construção e no aperfeiçoa-
mento 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 per-
meável ao controle social, em consonância com o que estabelece a Constituição da República.

 O relatório está estruturado em 15 tópicos, além das considerações finais, nos quais são destaca-
das as ações voltadas à sociedade; ao atendimento ao cidadão; à capacitação e valorização dos servido-
res e servidoras; ao aperfeiçoamento de processos de trabalho; ao apoio e modernização dos gabinetes; 
e à qualidade do gasto, entre outras.

 Boa leitura!

Ailton Benedito de Souza
Procurador-Chefe
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1 Ações voltadas à sociedade 

1.1 Projeto Cidadão Mirim
 O Projeto Cidadão Mirim é desenvolvido pelo Me-

morial do MPF/GO e, de 1º de outubro de 2018 a 30 de se-
tembro de 2019, recebeu 641 estudantes. Faz parte do “1º 
Planejamento Estratégico Institucional do MPF” e atende a 
estudantes do Ensino Fundamental das redes públicas mu-
nicipal, estadual e federal, bem como de escolas particula-
res de Goiânia e região metropolitana, com idades entre 8 e 
13 anos. O projeto tem o intuito de apresentar a instituição 
e contribuir para a construção de conceitos básicos de cida-
dania 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 1563 estudan-

tes 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 e promove apresentação de vídeos (institucional e relacio-
nados a campanhas contra a corrupção) e palestra, sempre realizada por um Procurador da República, 
visando estabelecer um canal de aproximação com a sociedade e mostrar, por meio de casos emble-
máticos, a atuação da instituição no es-
tado. Ao ressaltar a importância do MPF 
e apresentar na prática as atividades de-
senvolvidas pelos membros e servidores, 
o projeto não só desperta e potencializa 
o interesse profissional de muitos estu-
dantes, como também abre um espaço 
de diálogo com a sociedade.

O Memorial do MPF/GO recebeu, na manhã do dia 3 de setem-
bro, 67 alunos dos 4º e 5º anos Colégio Simetria em visita ao Pro-
jeto Cidadão Mirim (Foto: Maria Izabella)

Cerca de 162 alunos dos cursos de Direito das Faculdades Ara-
quaia (40), Cambury (81) e FASAM (43), dos 3º, 4º e 5º períodos, 
participaram, no dia 19/9/2019, de mais uma edição do projeto 
MPF em Campus, promovido pelo Memorial do MPF/GO (Foto: 

Aldo Rizzo)
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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 expansão dos canais de co-
municação com o cidadão. Além de presencial e por telefone, o atendimento também é feito 
via internet.

 No período de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019, foram realizados 1850 
atendimentos, mantendo-se praticamente estável em relação ao período imediatamente an-
terior, da ordem de 1889 atendimentos. O setor tem atendido aos indicadores nacionais à 
medida que 100% das respostas ao Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) ocorrem dentro 
do prazo de 30 dias da solicitação.

3 Comunicação com a sociedade

 A atuação da Ascom/MPF/GO segue dois eixos principais: a comunicação com a sociedade e a 
comunicação com o público interno. No período de 1º/10/2018 a 30/09/2019, a demanda atendida na co-
municação social ficou assim configurada:

 As principais atividades de comunicação com a sociedade, levadas a termo pela Ascom/MPF/GO, 
foram: 

3.1 Assessoria de Imprensa
 A atuação da Ascom/MPF/GO em re-

lação à assessoria de imprensa tem como 
prioridade a elaboração e divulgação de 
releases e o atendimento aos jornalistas.

 No período, a Ascom/MPF/GO rea-
lizou mais de 241 atendimentos a jorna-
listas. As demandas são variadas, englo-
bando desde simples esclarecimentos até 
pedidos mais complexos que exigem mais 
dedicação para sua conclusão. Fazem par-
te dessas atividades: o agendamento e o 
acompanhamento de entrevistas (exclusi-

vas 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 comuni-
cação.

 Em relação aos releases, a rotina de produção dos textos envolve uma sequência de ta-
refas que exigem tempo, pesquisa, concentração e empenho. O setor é demandado pelos pro-
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curadores da República (inclusive 
aqueles lotados nas PRMs) para 
a divulgação de ajuizamento de 
Ações Civis Públicas, oferecimento 
de denúncias, sentenças judiciais 
favoráveis, Recomendações expe-
didas, Termos de Ajustamento de 
Conduta pactuados, audiências pú-
blicas e reuniões realizadas, entre 
outras atuações dos membros.

 No segundo ano da gestão do 
procurador-chefe da PR/GO, Ailton 
Benedito, a Ascom foi demandada 
para a elaboração de 118 releases.

3.2 Clipagem de notícias
 Desde dezembro de 2014, para acompanhamento e análise das notícias (clipping) de interesse 

do MPF veiculadas na imprensa em geral, foi contratada empresa especializada (Linear Comunicação).

 Duas vezes ao dia, o clipping é encaminhado para todos os e-mails da rede interna da PR/GO 
(membros, servidores e estagiários).

 De acordo com o relatório elaborado pela Linear Comunicação, no período de 1º/10/2018 a 
30/09/2019, o MPF/GO foi citado em 2.762 matérias, nas quais a maioria configurou-se como positiva, 
com 60,9%. As demais foram neutras, com 29,8%, ou negativas, com apenas 9,3%.

Mensalmente foram produzidos, em média, 10 releases. Em alguns 
meses de grande demanda, como em anos eleitorais, essa média 
aumenta consideravelmente
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3.3 Internet e Redes sociais  

 Neste segundo ano da gestão do procurador-chefe, Ail-
ton Benedito, a Ascom postou mais de 254 mensagens no 
Twitter, entre tuítes e retuítes. Os posts fazem referência, 
principalmente, à atuação do MPF em Goiás e a dos outros es-
tados. Lançado em julho de 2011, o Twitter do MPF/GO passou 
de 11.800 seguidores, em setembro de 2018, para 13.700, em 
setembro de 2019.

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.

 No período de  outubro de 2018 a setembro de 2019, foram publicadas 760 notas no PRGO Informa.

 O informativo, que completa 14 anos de criação, busca difundir notícias e informações de interes-
se do público interno da instituição, com ênfase naquelas que diz respeito às deliberações administrati-
vas, aos eventos internos (projetos Cidadão Mirim e MPF em Campus), às campanhas, entre outras. Para 
contribuir com a melhoria do clima organizacional e a interação entre o público interno, também faz a 
cobertura das confraternizações (aniversários, almoços etc.) e cria editorias que estimulam a leitura e 
conhecimentos diversos (Dica da Biblioteca, Nossas Palavras, De Olho na Língua, Cursos, entre outros 
eventos).

 A veiculação do PR/GO Informa dá-se semanalmente por e-mail (às sextas-feiras) e mediante a 
afixação 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.

 Relatório do Sistema Nacional de Pedidos (SNP), utilizado pela Ascom/MPF/GO a partir de janeiro 

Twitter do MPF/GO já ultrapassou 13.700 seguidores
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de 2018, traz alguns números da comu-
nicação interna realizada pela Assesso-
ria. Os principais números do período 
foram: 760 textos para comunicação 
interna; 382 tratamentos de imagens; 
envio de 170 avisos por e-mail, 139 publi-
cações nos murais digitais e 107 cober-
turas fotográficas.

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 página é, ainda, 
um dos principais veículos de comunicação com o público interno.

 Nos últimos meses, as Ascom tem dado ênfase ao oferecimento de inúmeros serviços via 
intranet, como: a inserção e atualização das notícias internas, de editais de licitação e de banners 
rotativos de interesse institucional; o suporte a outros setores na atualização de suas páginas; e 
a criação de abas e ícones de acesso direto de interesse do MPF/GO, entre outros, o que facilita o 
trabalho dos usuários do MPF/GO.

Página inicial da intranet do MPF/GO
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4.3 Campanhas
 No período foram divulgadas dez 

campanhas com o objetivo de conscienti-
zar o público interno do MPF/GO. Os temas 
abordados foram: Outubro Rosa (cons-
cientização sobre a prevenção ao câncer 
de mama); vacinação contra a gripe; ergo-
nomia e saúde no trabalho; Sou Ministério 
Público; superação do preconceito racial; 
campanha solidária de final de ano (arreca-
dação de brinquedos e alimentos); Integra 
+; Compartilhe suas memórias; Programa 
Motivação; e Setembro Amarelo (preven-
ção ao suicídio).

4.4 Consultas públicas
 A Ascom promoveu a divulgação de três consultas 

públicas junto ao público interno do MPF/GO no período. 
São elas: consulta sobre o planejamento estratégico da 
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU); 
consulta para coletar sugestões sobre a construção da Po-
lítica Nacional de Gestão do Conhecimento do Ministério 
Público Federal; e consulta sobre a cartilha do Projeto Ci-
dadão em Ação.

4.5 Publicidade
 A Ascom/MPF/GO recebe, com frequência, demandas para criação de design e impressão de ma-

terial gráfico e de web. No período, foram criadas identidade visual e peças gráficas para eventos realiza-
dos na Procuradoria da República em Goiás, como, por exemplo, confraternização de final de ano (cartaz 

para elevador, imagem de ilustração 
para intranet e convites); campanha 
interna de doação de brinquedos ao 
CMEI Jardim Europa II (cartaz para o 
local de arrecadação e imagens de di-
vulgação para intranet e mural digital); 
semana da saúde e prevenção na PR/
GO (cartaz para elevador e imagens 
para intranet e mural digital); proces-
so seletivo de estágio no MPF/GO (car-
taz para afixação em universidades e 

As campanhas são divulgadas via informativo PR/GO Informa, Intranet, 
mural digital e cartazes, afixados na PR/GO

Ascom/MPF-GO executou trabalhos de criação de identidade visual e peças gráficas para eventos 
promovidos na PR/GO
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banner para internet e redes sociais); arte gráfica de banner físico para o Mapa Literário da Biblioteca e 
arte gráfica para lanche junino da PR/GO (cartaz para elevador e imagens para intranet e mural digital). 

5 Participação e diálogo

5.1 Reuniões do Colégio de Procuradores
 O Colégio de Procuradores da República opina e delibera sobre assuntos gerais de interesse da 
instituição. Além disso, é responsável pela elaboração das listas com os nomes dos membros que irão 
compor o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Regionais Federais (TRF). No período, foram 
realizadas três reuniões do Colegiado. A  1ª plenária ordinária de 2019 (PGEA nº 1.18.000.000748/2019-31), 
realizada em 12 de abril de 2019;  a 2ª plenária ordinária de 2019 (PGEA nº 1.18.000.001849/2019-29), realiza-
da em 30 de agosto de 2019; e, por fim, a 1ª plenária extraordinária de 2019 (PGEA nº 1.18.000.001161/2019-
49), realizada em 14 de junho de 2019, as quais trataram, respectivamente, dos seguintes assuntos: apre-
sentação de ofícios especializados eleitorais em Goiás; regulamentação do plantão ordinário e de recesso 
de final de ano; e compartilhamento físico da PRM de Luziânia/Formosa com a PRM de Paracatu.

5.2 Reuniões de monitoramento da estratégia
 As reuniões de monitoramento da estratégia constituem importantes mecanismos para discussão de 

temas de relevância estratégica e para fomentar o alinhamento dos instrumentos de planejamento da unidade, 
bem como têm o potencial de favorecer o envolvimento dos membros e servidores na disseminação das dire-
trizes e objetivos estratégicos da instituição. Elas são classificadas em três níveis: Reunião de Acompanhamento 
Operacional (RAO), Reunião de Acompanhamento Tático 
(RAT) e Reunião de Análise da Estratégia (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 de 
desempenho realizaram as RAOs, atendendo à periodicida-
de estabelecida, ocasião em que coordenadores, chefes e 
equipes fizeram balanços periódicos da atuação das respec-
tivas áreas; no total, foram quatro ciclo de reuniões.

 Também foram realizadas duas RATs, em que foram 
apresentados ao Procurador-Chefe os resultados da gestão 
administrativa. Em junho/2019, foi também realizada a RAE,  
com convite estendido a todos os membros do MPF. Na 
oportunidade, expôs-se o desempenho das áreas responsá-
veis em relação a todas as iniciativas e aos indicadores pre-

Imagem: Freepik
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vistos no painel de contribuição da Unidade (PGEA 1.18.000.001056/2018-29).

5.3 Reuniões ordinárias de gestão
 Além das reuniões de monito ramento da estratégia, a Chefia da Unidade reuniu-se com a equipe 

de gestores da PR/GO, em regra, às segundas-feiras, para tratar de assuntos administrativos. Nessas 
ocasiões, o andamento das iniciativas e ações administrativas era reportado ao Procurador-Chefe, bem 
como apresentadas as sugestões e deliberadas questões de interesse da Unidade. Foram realizadas 37 
reuniões dessa natureza no período de 1º/10/2018 a 30/9/2019 (PGEA nº 1.18.000.003377/2017-87).

6 Eventos
 
6.1 Semana do servidor

 A semana do servidor da PR/GO, ocorrida de 29 a 31 de outubro de 2018, contou em sua progra-
mação com o tradicional Bazar Multicoisas, cursos e almoço de integração.

6.2 Recadastramento anual dos aposentados

  Por ocasião do recadastramento anual 
dos aposentados e pensionistas, foi realizado, 
em 11 de setembro de 2019, almoço de integra-
ção no restaurante da PR/GO. O evento reuniu 
cerca de 50 pessoas entre servidores ativos e 
aposentados.

6.3 Semana da Segurança e Saúde na PR/
GO
   O evento teve o objetivo de 
conscientizar as pessoas acerca da im-
portância da preservação da qualidade 
de vida e da segurança no trabalho.

  A Semana de Segurança e Saú-
de, realizada na PR/GO entre os dias 18 e 

A Semana do Servidor, comemorada na PR/GO entre os dias 28 e 30 de 
outubro, contou com uma programação repleta de atividades (Fotos: 

Maria Izabella e Orlando Jr)

Almoço de integração reuniu cerca de 50 pessoas, entre servidores ativos e aposentados 
(Fotos: Aldo Rizzo)
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22 de março, reuniu dezenas de participantes em torno de diversas atividades relacionadas à saúde e ao 
bem-estar físico e mental e à segurança no trabalho.

 A Feira da Saúde, promovida no dia 18, possibilitou aos participantes a realização de variadas ava-
liações, desenvolvidas por diversos profissionais de saúde, como médicos, nutricionistas, enfermeiros 
e massoterapeutas. Aferição de glicemia e pressão arterial; análise de IMC (Índice de Massa Corporal); 
teste de esforço físico e pulmonar; avaliação de idade biológica e massagens fizeram parte desse dia de 
eventos, além da ministração de minipalestras.

 Nos dias 20 e 21, foi realizado o treinamento teórico e prático para formação de brigadistas. Na 
oportunidade, foram repassadas noções de: responsabilidades dos brigadistas; teoria do fogo e caracte-
rísticas dos incêndios; agentes extintores e noções de primeiros socorros, além de exercícios práticos de 
primeiros socorros e de combate a incêndio.

 Os participantes também puderam assistir, no dia 22, à 
palestra “Prática Básica de Autoconstelação”, ministrada pelo 
servidor Orlando Júnior. Em seguida, foi servido almoço de 
confraternização, que marcou o último dia de eventos e reuniu 
cerca de 50 pessoas, entre servidores, estagiários, terceirizados 
e procuradores.

 No período da tarde, ainda foi realizado exercício simulado de 
evacuação, conduzido pelos socorristas e combatentes forma-
dos nos cursos teórico e prático, ministrados no dia anterior, 
com o apoio de equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

6.4 Palestras Cristocêntrica – Seja Leve

 Em 2019 foram realizadas palestras denominadas “Cristocêntrica Seja Leve”.  A iniciativa consistiu 
num ciclo de oito encontros às quartas-feiras na sede da PR/GO. Os temas ministrados voltaram-se ao 
bem-estar físico e mental do indivíduo, com vistas ao melhor equilíbrio emocional.

  A iniciativa fez parte do projeto Qualidade de Vida no Trabalho e está alinhada ao acordo de resul-
tados de ações propostas na PR/GO, dentro da temática de promoção da saúde.

Feira da Saúde, que ocorreu no dia 18/3/2019 na PR/
GO, compôs a Semana da Segurança e Saúde, uma 
semana inteira voltada para atividades relacionadas 
à saúde física e mental (Fotos: Maria Izabella)
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7 Capacitação e ações de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) 

7.1 Capacitações
 No período, foram realizadas as seguintes ações de capacitação:

- Curso Único presencial, realizado no período de 26 a 30 de novembro 2018.  Participantes: 63 
servidores e 9 membros. Carga horária: 3h.

 - Curso Formação de Brigada de incêndio e Primeiros Socorros, realizado no dia 20 de março 
de 2019. Participantes: 35 servidores. Carga horária: 8h.

 - Curso Nova Previdência – Como Vai Ficar?, realizado por  retransmissão da TV MPF, no dia 26 
de m-arço de 2019. Participantes: 16 servidores. Carga horária: 2h.

 - Curso Funpresp/Jud – Devo Migrar?, realizado por  retransmissão da TV MPF, no dia 28 de 
março de 2019. Participantes: 10 servidores. Carga horária: 2h.  

 - Curso Líder Coach, realizado nos dias 23 a 24 de abril de 2019. Participantes: 24 servidores e 
3 membros. Carga horária: 14h.

 - Curso Processo Judicial Eletrônico, realizado nos dias 9 e 10 de maio de 2019.  Participantes: 
34 servidores e 1 membro. Carga horária: 8h.

- Curso Gestão de Processos, realizado no período de 11 a 14 de junho de 2019. Participantes: 29 
servidores. Carga horária: 8h.  

- Curso de Libras, iniciado em 20 de agosto, com término previsto para o dia 03 de dezembro. 
Participantes: 14. Carga horária: 45h. 

7.2  Ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
 No âmbito do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, também foram promovidas as 

palestras abaixo relacionadas:

- Tenha um 2019 no azul, realizada no dia 29 de outubro de 2018. Participantes: 14 servidores. 
Carga horária: 2h.

- O Novo Homem, realizada no dia 30 de outubro de 2018. Participantes: 14 servidores. Carga 
horária: 2h. 

- Tópico de finanças pessoais – poupando e investindo com qualidade, realizada no dia 12 de 
novembro de 2018. Participantes: 22 servidores. Carga horária: 7h.

- Palestra Ergonomia, realizada por retransmissão da TV MPF no dia 13 de maio de 2019. Parti-
cipantes: 17 servidores. Carga horária: 1h 30 min.  

- Palestra Comunicação não violenta, realizada por retransmissão da TV MPF, no dia 18 de ju-
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nho de 2019. Participantes: 
6 servidores. Carga horá-
ria: 4h.  

- Palestra Experiência 
Financeira, vamos compar-
tilhar?!, realizada no dia 28 
de junho de 2019;  

- Palestra Experiência 
Financeira, vamos com-
partilhar?, realizada por 
retransmissão da TV MPF, 
no dia 28 de junho de 2019. 
Participantes: 4 servido-
res. Carga horária: 4h.

- Palestra Assédio Mo-
ral, Sexual e Discrimina-
ção, realizada por retrans-

missão da TV MPF, no dia 13 de setembro de 2019. Participantes: 36 servidores. Carga horária: 2h.  

- Palestra Setembro Amarelo, valorização da vida e prevenção ao Suicídio, realizada por re-
transmissão da TV MPF, no dia 19 de setembro de 2019. Participantes: 12 servidores. Carga horária: 
1h e 30 min.

- Promoção da Saúde Mental: estratégias para prevenção do sofrimento no trabalho, realizado 
no dia 25 de setembro de 2019. Participantes: 9 servidores e 2 terceirizados.

  

Várias ações de capacitação e de Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) foram realizadas no período (Fotos: Ascom/MPF/GO)
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8 Aperfeiçoamento da estrutura física
8.1 Instalações da PR/GO

 Novo espaço do  Memorial do MPF/GO

 O Memorial do MPF/GO passou a funcionar em novo espaço, localizado no térreo. Com a ini-
ciativa, o Memorial ganha mais visibilidade ao público que 
acessa o edifício-sede.

 A expectativa é que o espaço também favoreça a se-
gurança e possibilite à equipe responsável desenvolver o 
trabalho de construção e preservação da memória do MPF/
GO com mais qualidade, bem como prestar melhor apoio às 
atividades desenvolvidas no auditório.

Com a mudança do Memorial para o novo local, o espaço 
antes destinado às suas instalações, no 2º andar, será dispo-
nibilizado, após adequações, para ampliar as funcionalidades 
de gabinetes e assessorias. 

 

    Revitalização e manutenção do edifício-sede

      Os pisos das áreas externas do edifício-sede da PR/GO foram revitalizados por empresa es-
pecializada. A despeito da rotina de limpe-
za e conservação, a idade do prédio levou 
ao encardimento do piso original. Com a 
execução dos serviços, foi recuperado o 
tom original do piso que também recebeu 
a aplicação de resina protetora.

 Além desses serviços, foi iniciada a re-
vitalização da identidade visual (totem), 
bem como realizada a pintura da área ex-
terna do edifício-sede da PR/GO.

   Acessibilidade

 O pleno atendimento às normas de 
acessibilidade do edifício-sede da PR/GO 
ocorrerá, em havendo disponibilidade or-
çamentária, após a aprovação dos projetos 
oriundos do Contrato nº 15/2018, atualmen-
te em fase de análise pela Secretaria de En-
genharia e Arquitetura.

Pavimentação externa do edifício-sede da 
PR/GO foi revitalizada (Fotos: Aldo Rizzo)

Memorial do MPF/GO passou a funcionar em novo espaço, 
localizado no térreo (Fotos Aldo Rizzo)
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8.2 Instalações das Procuradorias da República nos Municípios
 Nas PRMs, além dos serviços de manutenção predial, destacaram-se as seguintes iniciati-

vas:

 a) contratação de empresa especializada para recuperação e instalação da identificação 
visual da sede da PRM em Rio Verde;

 b) negociação com o proprietário para 
a revitalização da pintura interna e externa da 
sede da PRM em Anápolis;

c) negociação com o proprietário para corre-
ção de problemas relatados na sede da PRM em 
Luziânia e início de planejamento de análise de 
viabilidade de mudança para o pavimento supe-
rior, a fim de reduzir custos locatícios.

 Por fim, foi celebrado novo contrato de 
manutenção dos sistemas de climatização (Con-
trato nº 12/2019), que prevê a extensão do aten-
dimento às unidades vinculadas (PRMs), visando 
simplificar as rotinas de manutenção preventiva 
e corretiva.

9 Aperfeiçoamento de processos de trabalho e 
ampliação de serviços

9.1 Modernização dos Gabinetes – Certificação de Ofícios
 Em 2018, foi dado início ao processo de Certificação da Conformidade dos processos de 

trabalho nos Ofícios do Ministério Público Federal, conforme diretrizes constantes do Edital nº 
62/2018.

 Trata-se de uma ferramenta de controle administrativo 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’; esta-
belecer e disseminar processos de trabalho padronizados, identificados no projeto de Moderni-

Fachada da PRM Luziânia (Fotos: Ascom/MPF/GO)
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zação dos Gabinetes (MOGAB) e considerados como modelos de eficiência; fomentar a gestão do 
conhecimento na área finalística; promover a correta alimentação do Sistema Único, assegurando 
a qualidade do banco de dados da área finalística e a extração de informações confiáveis; favore-
cer 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 prin-
cipais sistemas de informação; e promover a excelência da gestão dos Ofícios, de modo a garantir 
o alinhamento estratégico institucional.

 A Certificação dos Ofícios constitui-se, portanto, marco importante de concretização de 
etapa do projeto MOGAB, com vistas a disseminar processos de trabalho otimizados e incentivar 
a capacitação de membros e servidores nas práticas de gabinete.

 Na primeira edição, participaram do processo de certificação os seguintes Ofícios do MPF 
em Goiás:

 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 Ro-
cha Fernandes Assis.

  Submetidos e avaliados 
quanto ao atendimento aos re-
quisitos previstos no Edital nº  
Edital nº 62/2018, os referidos 
Ofícios tiveram a atuação de 
excelência reconhecida pela 
Certificação de Conformidade 
dos processos de trabalho.

 Cada Ofício recebeu um 
certificado, e a PR-GO e a PRM 
em Anápolis, placas de reco-
nhecimento pelo padrão de 
qualidade alcançado.

Entrega do certificado ao 3º Ofício da PR/GO, de 
titularidade do procurador da República Ailton Benedito 

(Foto: Orlando Costa)
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9.2 Assessoria Jurídica de Apoio
 Na diretriz do modelo de organização e otimização das atividades desempenhadas pelos Ofícios 

do Ministério Público Federal, preconizado no Projeto de Modernização dos Gabinetes (MOGAB), foi 
instituída, por meio da Portaria PR/GO nº 157, de 10 de maio de 2017, a Assessoria Jurídica de Apoio à ati-
vidade de custos legis (Assjur), iniciativa esta pioneira na Instituição.  

 A Assjur passou a executar serviço de apoio em processos judiciais considerados de alto volume 
recorrente e de baixa complexidade, sem deixar de prestar assessoria vinculada aos processos cíveis em 
que o Ministério Público Federal atua como fiscal da ordem jurídica, estando, porém, vinculada ao Nú-
cleo de Tutela Coletiva (NTC), que passou a responder, de forma solidária, pelos processos dos Juizados 
Especiais Federais.  Além 
de atender aos ofícios vin-
culados ao NTC, a Assjur 
presta o mesmo assesso-
ramento à PRM-Itumbia-
ra, cuja procuradora da 
República responsável 
responde fisicamente na 
sede da Procuradoria da 
República em Goiás.

 Assim, deliberou-
se que a Assjur prestaria 
assessoramento em 
processos judiciais que 
integram as seguintes 
classes: Mandado de 
Segurança, Habeas Data, 
Naturalização, Opção de 
Nacionalidade, Juizados Especiais Federais (área cível); Turma 
Recursal; e ações de rito ordinário cuja matéria diz respeito a 
pedidos de medicamentos, tratamento de saúde e benefícios 
(matéria  previdenciária e assistencial).

 Os critérios escolhidos para dar mais vazão aos processos foram o da especialidade e o grau de 
complexidade das matérias, assim considerados:

 a) processos de baixa complexidade (rito especial) – os que tramitam nos Juizados Especiais Fe-
derais (e-Jur e Pje) e na Turma Recursal, constituindo o maior volume de feitos; tratam, em sua maioria, 
de pedidos de benefícios previdenciários ou Benefício de Prestação Continuada.  

 b) processos de média e alta complexidade – os Mandados de Segurança, que,  embora em núme-
ro menor que os dos Juizados Especiais Federais e da Turma Recursal, tratam de matérias mais comple-
xas e, por isso, demandam mais tempo de estudo.  

 No período compreendido entre maio de 2018 a maio de 2019 (13 meses), a Assjur movimentou 
5.538 processos.  

Parte da equipe ASSJUR, da esquerda para a direita: 
Gina Lobrígida, Cecília Merces, Fabiana Sampaio, Lucas 

Mendanha e Brenno Rayner (Foto: Orlando Costa)
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 A sistemática de trabalho adotada na Assessoria tem se revelado satisfatória para o alcance da 
finalidade principal de suas funções, qual seja, de atuar na elaboração de pareceres e movimentação dos 
processos distribuídos para o NTC e a PRM-Itumbiara, dentro do prazo máximo estabelecido pela Corre-
gedoria do Ministério Público Federal.

 Atualmente, a Assjur funciona com estrutura de chefia e equipe formada por quatro servidoras e 
dois estagiários, sendo que no período de setembro de 2018 a maio de 2019 contou com a colaboração 
de uma profissional voluntária, com carga semanal de 12 horas.

9.3 Painel de contribuição – Certificação de Desempenho
 A Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica divulgou o resultado final da Certifi-
cação de Desempenho dos Painéis de Contribuição das Procuradorias da República (PRs) e Pro-
curadorias Regionais da República (PRRs).

 Conforme resultado geral, 15 Unidades do Ministério Público Federal no país foram clas-
sificadas com Selo Diamante, 12 com Selo Ouro e 3 com Selo Prata.

 A Procuradoria da República em Goiás alcançou 840 pontos do total de 1.000 pontos pos-
síveis e obteve o Selo Ouro.

 A certificação é realizada com base no desempenho da Unidade em relação às iniciativas 
e indicadores, no total de 37, constantes do instrumento de medição denominado Painel de Con-
tribuição, disponível no Sistema de Governança Institucional do MPF.

 A certificação baseou-se nos seguintes parâmetros:

Menção Unidade Participante / Procuradoria da República
Selo Diamante Atender a, pelo menos, 90% da pontuação total
Selo Ouro 80% a 89,99%
Selo Prata 65% a 79,99%
Selo Bronze 50% a 64,99%
Oportunidade de melhoria Atender a menos de 50% da pontuação total

 Na PR/GO, participaram diretamente do processo a Coordenadoria de Administração, a Coor-
denadoria Jurídica e de Documentação, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção, além da Secretaria Estadual, do Núcleo de Gestão de Pessoas, da Seção de Segurança Orgânica 
e Transporte, da Assessoria de Comunicação, da Seção de Pesquisa e Análise Descentralizada e da 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica.

No dia 17 de outubro de 2019, foi feita a entrega 
do Selo de Ouro ao procurador-chefe, Ailton 
Benedito. O quadro com o certificado está afixado 
no piso térreo da PR/GO (Foto: Orlando Costa)
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9.4 Regulamentação do regime de substituição de assistentes de Ofícios
 Por meio da Portaria nº 30, de 30 de janeiro de 2019, foi regulamentada a rotina de substitui-

ção de assistentes afastados em virtude de férias e outros motivos. Com isso, o processo foi aper-
feiçoado na medida em que, além de estabelecer critérios objetivos para o regime de substituição, 
assegurou quantitativo mínimo de servidores para o atendimento aos Ofícios da PR/GO. 

9.5 Protocolo e peticionamento eletrônicos
 A Portaria PR/GO nº 405/2017 introduziu a tramitação obrigatória de expedientes extrajudiciais no 

formato eletrônico na PR/GO, a partir de 22 de janeiro de 2018. Assim, documentos recebidos no formato 
físico passaram a ser digitalizados e a tramitar no formato eletrônico.

 Também em janeiro de 2018 foram disponibilizadas na internet as ferramentas “Protocolo Ele-
trônico” e “Peticionamento Eletrônico” para que os expedientes dirigidos ao MPF já ingressassem na 
Instituição no formato eletrônico. Entretanto, a definição desses canais como oficiais e obrigatórios para 
a protocolização de expedientes no MPF teve início apenas em abril/2019, conforme estabelecido na Por-
taria PGR/MPF nº 1213, de 26/2018, regulamentada para aplicação em Goiás por meio da Portaria PR/GO nº 
83/2019, que fixou as exceções e regulamentou a sua aplicabilidade em Goiás.

 Comparando os períodos de maio a setembro de 2018 
e maio a setembro de 2019 (utilização obrigatória dos canais 
eletrônicos, com raras exceções), verificou-se que:

 1 – no período de 2018, dos 1943 expedientes cadastra-
dos no formato eletrônico, 1105 (56,87%) foram digitalizados 
pelo SGD (Protocolo) e 838 (43,13%) ingressaram eletronica-
mente;

 2 – no período de 2019, dos 2185 expedientes cadastra-
dos no formato eletrônico, apenas 65 (2,97%) foram digitaliza-
dos pelo SGD (Protocolo) e 2120 (97,03%) já ingressaram eletro-
nicamente.

9.6 Revisão normativa das regras do Serviço de Plantão no MPF/GO
 Em 28 de março de 2019, foi assinada a Portaria PR/GO nº 67/2019, que aperfeiçoou a norma 

até então existente, elaborada em 23/05/2016, e acrescentou as novidades constantes da Resolução 
CSMPF nº 191//2019.

 O novo normativo introduziu metodologia factível para a classificação dos membros nas dis-
putas por períodos de plantão; tratou de forma objetiva as atribuições dos servidores plantonistas; 
regulamentou o recebimento e a entrega do telefone celular institucional do plantão; estabeleceu 
regras para que servidores possam se voluntariar ao serviço e estendeu essa possibilidade aos servi-
dores com formação e prática jurídica que não exerçam suas atividades em gabinetes. 

O texto da Portaria PR/GO nº 67/2019 foi incorporado à Resolução PR/GO nº 1/2019, por orienta-
ção do CSMPF. No texto da Resolução, foi incluído também o serviço de plantão durante o recesso 
forense. 

Imagem: Secom/PGR/MPF
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9.7 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

 Modernização do Backbone de comunicação 

 Em julho de 2019, foi efetuada a contratação dos serviços de instalação e suporte para a mo-
dernização do backbone de comunicação da PR/GO, presente na Unidade desde a entrega do edifí-
cio em 2009.

 Essa solução faz parte da preparação para o recebimento de atualização de equipamentos de 
rede com suporte a futuros upgrades, permitindo que a rede com as fibras padrão OM1, que operam 
com velocidade de 1Gbps, ao serem substituídas por fibras OM4, tenham o desempenho ampliado 
para desenvolver velocidades de até 40Gbps, com previsão de vida útil para, pelo menos, 10 anos.

 Aquisição de switches de rede

 Em continuidade à modernização do 
parque de ativos de rede e conside-
rando a preocupação com a segurança 
da informação, foram adquiridos no-
vos equipamentos para a PR/GO e as 
PRMs. O término de implantação está 
previsto para novembro de 2019.

 Essa aquisição proporciona à Unidade 
os seguintes benefícios: a) maior con-
fiabilidade com suporte e garantia por 
60 meses; b) aumento de Banda entre 
o endpoint do usuário e o data center 
da ordem de 10x a velocidade prévia; e 
c) disponibilidade de alimentação elé-

trica POE, que alimentará telefones VoIP e access points da rede WIFI, reduzindo o consumo elétrico 
por perdas geradas por múltiplas fontes que serão suprimidas, assim como diversos pontos de falha.

 Aquisição e implementação de novos nobreaks em PRMs

 Foram adquiridos nobreaks com capacidade para atendimento de servidores de rede e ativos 
de rede nas PRMs em Goiás, com objetivo de reduzir os impactos de frequentes quedas de energia 
em prédios do MPF onde não há a presença de redundância elétrica com nobreaks prediais e gerado-
res, minimizando os riscos de perda de dados e danos a equipamentos em decorrência de tais falhas 
de fornecimento elétrico.

 Alcance da excelência nos índices do Painel de contribuição 2018-2019

 Foram desenvolvidas ações com objetivo de alcançar índices mais altos em atendimento a po-
líticas de segurança relacionadas à atualização de estações de trabalho do usuário, o que contribuiu 

Imagem: Freepik
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para que a Unidade alcançasse o “Selo Ouro” de certificação.

 Também foram implementadas ações com a finalidade de melhorar os índices de cumprimen-
to dos acordos de nível de Serviço do SNP, o que resultou em satisfação do usuário em relação à TIC 
da PR/GO na ordem de 88% e índice de atendimento dentro do acordo de nível de serviço de 90%.

  Padronização nacional de links

 No decorrer do ano de 2019, foram efetuados upgrades de velocidade nos links principais da 
PR/GO, que resultou no aumento de duas a três vezes. Com isso, a Unidade passou a contar com um 
link antes de 14Mbits para 40Mbits, melhorando a experiência do usuário em acesso a rede mundial 
de computadores e, sobretudo, a sistemas institucionais.

 Também foram iniciados os trabalhos para possibilitar a utilização simultânea dos links de 
backup o que agregará ainda mais melhorias na experiência de uso, resultando em maior disponibi-
lidade e responsividade dos acessos a sistemas e sítios web.

9.8 Gestão administrativa

 Inventário anual

 Por sugestão e iniciativa da Seção de Logística, foram implementadas modificações na rotina 
de realização do inventário anual, subdividindo as tarefas por andar. Isto visa reduzir os problemas 
de localização de bens, melhorar o processo de distribuição dos 
termos de responsabilidade e facilitar as correções dos bens 
não localizados ou localizados em setor indevido.

  Otimização de recurso de diárias – capacitações

 Considerando a racionalização nos recursos de diárias, 
houve margem para permitir o custeio de ações de capacitação 
sem custos de inscrição, promovidas por entidades como 
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), entre outras. Desta forma, além dos recursos já previstos para 
capacitação no exercício, foram realizadas as seguintes ações:

1) Participação de servidores no Seminário “Investigação e Negociação Ambiental: uma abordagem 
interinstitucional”, ocorrido em Brasília;

2) Participação de servidores no curso “O Novo CPC e a Atuação do Ministério Público - Turma III”, 
organizado pela PRR/3ª Região;

3) Curso de Análise Financeira, realizado na PR/GO, ministrado pelo auditor fiscal Roberto Leonel de 
Oliveira Lima, servidor da área de inteligência da Receita Federal do Brasil; e

4) Curso de Análise de Relatório de Informação Fiscal (RIF), realizado na PR/GO, ministrado por Ro-
chelle Pastana Ribeiro Pasiani, servidora lotada na COAF.

 

Imagem: Ascom/MPF/GO
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 Relatórios gerenciais

 A Coordenadoria de Administração iniciou o desenvolvimento de relatórios sobre planeja-
mento e execução orçamentária utilizando-se do Sistema Tesouro Gerencial, ferramenta disponibi-
lizada pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) para consulta de informações do SIAFI, a partir de 
uma plataforma de business intelligence, criada em 2015. Com o uso desta tecnologia, o acesso às in-
formações relativas ao custeio da unidade pode ser obtido de maneira célere e em vários formatos. 
Ainda em fase inicial, por se tratar de uma ferramenta bastante complexa, já foram desenvolvidos 
relatórios específicos para acompanhar os empenhos e pagamentos emitidos, agrupados de acordo 
com o plano interno e levantamento de informações sobre contratações realizadas por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e acompanhamento das disponibilidades orçamentárias. Dado o cenário 
de restrição de recursos e teto de gastos, estas ferramentas têm se revelado fundamentais para a 
boa gestão dos recursos disponibilizados. 

 Revisão de despesas

 Mediante a análise de contratos e de faturas sob uma ótica jurídica e financeira, foi possível 
realizar a revisão de diversas despesas; entre elas, obteve-se como principal resultado a redução 

do valor da fatura de consumo de água tratada na PR/GO, na 
ordem de aproximadamente 30%.

  Indicadores de qualificação financeira

  Com vistas ao aperfeiçoamento e à mitigação de 
riscos nas contratações de serviços continuados, buscou-se 
adotar índices financeiros disponíveis no Comprasnet, bem 
como exigir das empresas participantes das licitações a apre-
sentação de balanços que permitem à administração certifi-
car a capacidade da licitante em cumprir com as obrigações 
assumidas durante todo o período do contrato.

  Valorização de colaboradores

  A administração disponibilizou computador e impressora para os fun-
cionários terceirizados realizarem consultas nos serviços de governo, como FGTS, extratos do INSS, 
consultas processuais etc., a fim de permitir o aprimoramento da fiscalização.

9.9 Parcerias institucionais

 Foram efetivadas parcerias com instituições públicas com o objetivo de  disponibilizar ferra-
mentas que fortaleçam a atuação finalística tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, mediante a 
celebração dos seguintes acordos de cooperação:

 Acordo de Cooperação nº 7/2018, celebrado em 3 de dezembro de 2018 com o MP/GO, 
FNDE e o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Es-
porte, tendo como objeto viabilizar o recebimento de verbas provenientes da recuperação 
de valores e multas oriundas da atuação do MPF em ações de combate à corrupção e 

Imagem: Freepik
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destiná-las à recuperação da rede física das escolas públicas do Estado de Goiás;

 Acordo de Cooperação nº 8/2018, celebrado em 9 de abril de 2018 com a CRU/GO, tendo como 
objeto fixar rotinas para o recebimento e encaminhamento de documentos relacionados às ativida-
des institucionais do MPF/GO;

 Acordo de Cooperação nº 2/2019, celebrado em 10 de 
junho de 2019 com a Polícia Civil do Estado de Goiás, tendo 
como objeto estabelecer rotinas para o recebimento e enca-
minhamento de documentos relacionados às atividades insti-
tucionais do MPF/GO;

 Acordo de Cooperação nº 3/2019, celebrado em 23 de 
abril de 2019 com o TCM/GO, tendo como objeto estabelecer 
rotinas para o recebimento e encaminhamento de documen-
tos relacionados às atividades institucionais do MPF/GO;

 Acordo de Cooperação, celebrado em 19 de agosto de 
2019 com o MP/GO, tendo como objeto estabelecer rotinas 
para o recebimento e encaminhamento de documentos rela-
cionados às atividades institucionais do MPF/GO;

  Acordo de Cooperação nº 1/2019, celebrado em 28 de fevereiro de 2019 com o MP/GO, tendo 
como objeto o compartilhamento do software denominado Sistema de Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos (SGED) e Ferramenta HIDRA;

  Acordo de Cooperação nº 3/2019, celebrado em 28 de maio de 2019 com a JUCEG, tendo 
como objeto o fornecimento de informações cadastrais por meio do “Sistema de Convênios”;

  Acordo de Cooperação nº 9/2019, celebrado em 25 de abril de 2019 com a SSP/GO,  tendo 
como objeto o compartilhamento de informações, apoio e cooperação nas áreas operacional, inteli-
gência, investigação e capacitação, com vistas à agilização de procedimentos investigatórios.

9.10 Teletrabalho e serviço voluntário
 O Teletrabalho foi implantado no Ministério Público Federal, como experiência-piloto, em 2015 
(Portaria nº 110/2015), tendo sido convertida em caráter permanente em 2017 (Portaria nº 39/2017). 
Atualmente, 15 servidores trabalham de forma remota.

 O serviço voluntário foi instituído no Ministério Público Federal em 2017 (Portaria nº 1.240/2017). 
Em maio de 2018, foi realizado o 1º Processo Público de Recrutamento e Seleção na Procuradoria da 
República em Goiás. Em julho de 2019, foi  aberto o 2º processo seletivo (Edital PR/GO nº 18, de 22 de 
julho de 2019). Atualmente, três voluntários estão em atividade na PR/GO.

Imagem: Freepik
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9.11 Recrutamento interno

  Com o objetivo de conferir mais agilidade e transparência ao processo, as solicitações e o 
acompanhamento dos recrutamentos internos promovidos no MPF/GO passaram a ser realizados 
em ambiente disponibilizado na intranet. Dentro dessa nova funcionalidade, foram efetivados sete 
processos de seleção.

10 Segurança Orgânica

10.1 Segurança das áreas e instalações
 Formação de brigada de combate a incêndio

 Em 2019 foi ministrado por instrutores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás o curso de 
brigadistas e combate a princípio de incêndio aos servidores, voluntários e  terceirizados da Procuradoria 
da República em Goiás.

 A capacitação envolveu conteúdo teórico e prático em temas como classes de incêndio, tipos de 
extintores e seu emprego, assim como curso básico em primeiros socorros.

 Simulação de abandono das instalações

 Com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, foi realizada simulação de abando-
no das instalações do edifício-sede da PR/GO.

 Tendo início com a detonação de bombas de baixo impacto pelos bombeiros e o disparo dos alar-
mes de incêndio das edificações, o público interno da PR/GO e visitantes realizaram, auxiliados pelos briga-
distas, a evacuação imediata das instalações.

(Imagem: Ascom/MPF/GO)
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 Essa simulação contribui para instruir as pessoas que trabalham na unidade sobre como proceder 
em caso de necessidade real de abandono, rotas de fuga, saídas de emergência, auxílio às pessoas com 
deficiência e localização dos pontos de encontro.

 O evento foi muito elogiado pelos militares que colaboraram na simulação. Na ocasião, a unidade 
precisou de menos de 7 minutos para o abandono total do prédio, tempo considerado bom pelos bombei-
ros. 

 Treinamento de combate a incêndio aos vigilantes

 Ainda na linha do aprimoramento da segurança orgânica da Unidade, os funcionários terceirizados 
da área de segurança da PR/GO tiveram a oportunidade de treinar medidas de combate a princípios de in-
cêndio nas instalações da unidade e uso correto dos equipamentos instalados. A capacitação foi ministrada 
por servidores da Seção de Segurança Orgânica e Transporte, com ênfase na parte prática.

 Tal capacitação é relevante para que esses colaboradores, em constante permanência no órgão, 
tenham condições necessárias para realizar a intervenção em caso de incêndio. O treinamento prático, com 
o uso de extintores, mangueiras, alarmes e demais dispositivos locais de segurança, é fundamental para a 
eficácia do combate ao fogo, garantindo segurança às pessoas, minimização dos danos e preservação do 
patrimônio. 

10.2 Cursos, capacitações e campanhas

 Ambientação ao armamento institucional

 Seguindo as diretrizes da política de descentralização de atividades de segurança, os agentes de 
segurança da PR/GO participaram de atividade de ambientação com a pistola Taurus PT 638 no estande 
de tiro da Guarda Civil Metropolitana, com instrutores da Secretaria de Segurança Institucional (SSIn/
PGR). Na ocasião, os servidores tiveram a oportunidade de realizar diversos disparos e treinar a desmon-
tagem e montagem dos equipamentos, assim como táticas e técnicas operacionais.

(Fotos: Ascom/MPF/GO)

(Foto: Ascom/MPF/GO)
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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 atividades que não agregam valor. Com isso, busca-se o aumento do nível de satisfação dos 
clientes e a melhoria contínua das rotinas da organização.

 Além disso, essa metodologia contribui para:

- difundir o conhecimento institucional, com a disponibilização de informações sobre

- os processos desenvolvidos pela instituição;

- otimizar a utilização de recursos;

- subsidiar a identificação das competências requeridas para a operacionalização dos

- processos, promovendo a alocação adequada de servidores;

- padronizar modelos de documentos;

- consolidar   os   registros,   documentar   os   processos   organizacionais,   avaliar   as melhores práticas 
e difundir aprendizados.

 Em suma, a gestão de processos converge para a mudança organizacional, promovendo ambiente 
favorável à inovação e à melhoria nos processos de trabalho, de modo a garantir maior cooperação e inte-
gração entre as diversas áreas da instituição.

 Tendo por base essas premissas, em abril de 2019 foi aprovado plano de trabalho apresentado pela 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, tendo sido adotado no âmbito do MPF/GO o modelo de 
governança de processos.

 Essa nova abordagem tem como objetivo alcançar, de forma integrada e complementar à política 
nacional do MPF sobre a matéria, maior e melhor capacidade de se realizar a  adequada gestão dos proces-
sos de trabalho da PR/GO e PRMs, promovendo, de forma   eficiente,   o aperfeiçoamento   das   rotinas   pró-
prias,   de   acordo com a realidade e em conformidade com os recursos materiais e humanos disponíveis.

 Como resultado, em junho foi promovida 
pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estra-
tégica a capacitação de 29 servidores das diversos 
setores que compõem a área-meio da PR/GO e das 
PRMs e, em julho, assinada a Portaria PR/GO nº 
160/19, que institui o novo modelo de gestão de pro-
cessos no âmbito do Ministério Público Federal em 
Goiás.

 Em agosto, foi aprovada a arquitetura de 
processos contendo 9 macroprocessos, 41 temas e 

Capacitação ocorreu em junho de 2019 (Foto: Ascom/MPF/GO)
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142 processos de trabalho passiveis de manualização.

 O mapeamento das rotinas e a produção de ma-
nuais de normas e procedimentos foram iniciados em 
setembro. Para nortear a elaboração dos manuais, foi 
assinada pelo procurador-chefe da PR/GO, Ailton Be-
nedito, a Instrução de Serviço nº 1/2019, que trata das 
normas a serem observadas na produção dos manuais. 
A Instrução de Serviço nº 2/2019 aprova o Manual de 
Normas e Procedimentos referentes à gestão de folgas 
de plantão.

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 intermediário), após 
cumpridos os prazos de guarda nos respectivos arquivos correntes, conforme estabelecido nas Porta-
rias PGR/MPF nº 184/2016 (atividade finalística) e PGR/MPF nº 860/2018 (área meio).

 A equipe de servidores do Serviço de Arquivo Geral deu continuidade ao processo de endereça-
mento dos documentos, iniciado em agosto de 2017, com prioridade em regularizar a “Situação Atual” 
dos procedimentos extrajudiciais no Sistema Único, trabalho praticamente finalizado, pois das 2.255 
vagas mapeadas para o armazenamento dos referidos procedimentos restam apenas 85 para serem 
endereçadas.

 O acervo documental da PR/GO está localizado no subsolo “A” e abriga toda a documentação 
arquivística da unidade administrativa do MPF. O documento arquivado recebe um endereço na estan-
te, denominado “vaga”, que é cadastrado no Sistema Único, de forma a propiciar rapidez e eficiência 
na recuperação da documentação arquivística.

  O acervo arquivístico da PR/GO possui capacidade de 3.476 vagas. 

13 Gestão Socioambiental
 Um grupo de trabalho formado por servidores da PR/GO, instaurado por meio das Portarias 
PR/GO n° 140/2011 e PR/GO n° 65/2013, elaborou uma proposta de programa de gestão socioambiental 
bastante abrangente e completa, apresentada em março de 2014. Algumas propostas já foram imple-
mentadas. No período deste relatório, podem ser destacadas as seguintes ações:

 a) Horta comunitária, localizada próximo ao espaço de múltiplo uso (restaurante);

  b) Água e energia elétrica: as despesas foram racionalizadas mediante a adoção de medidas 

(Imagem: APGE/MPF/GO)
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de manutenção preventiva e corretiva. No horário de ponta, quando a energia é mais escassa e cara, 
ocorre o desligamento do ar condicionado central, principal responsável pelo consumo de energia da 
unidade (estimado em torno de três quartos 
da demanda de potência operando em car-
ga máxima). Ademais, a irrigação dos jardins 
é feita com extração de água de poço arte-
siano, respeitando o ciclo natural de chuvas, 
reduzindo despesas e não demandando o sis-
tema de distribuição de água tratada;

 c) Energia fotovoltaica (solar): está 
em fase de estudos iniciais a elaboração de 
projeto para geração dessa modalidade de 
energia. Tais estudos indicam que as áreas 
atualmente existentes na PR/GO não seriam 
suficientes para a instalação das placas ne-
cessárias à demanda energética do prédio. 
Desse modo, a decisão acerca da extensão 
da área do terreno do edifício-sede, em fase 
de negociação com o Município de Goiânia e 
a Secretaria de Patrimônio da União, é uma 
condição importante para nova avaliação 
quanto à possibilidade de instalação das pla-
cas;

 d) Lâmpadas: as do tipo fluorescentes danificadas são recolhidas e destinadas ao descarte am-
bientalmente correto, mediante contratação de empresa especializada. Está em estudo a possível 
substituição deste modelo de lâmpada por do tipo LED, que consome menos energia;

 e) Copos descartáveis: foi iniciada pesquisa de preços e planejamento para a aquisição de cane-
cas térmicas, que serão distribuídas a todos os usuários do edifício-sede (membros, servidores, estagi-
ários, voluntários e terceirizados) como mais uma alternativa aos copos descartáveis, atualmente em 
uso tão somente para eventos internos e no andar térreo;

 f) Papel: a adoção dos procedimentos de gestão administrativa eletrônicos, além de agilizar a 
tramitação e aumentar a disponibilidade das informações, resultou numa redução de consumo de pa-
pel em torno de 40%, segundo estimativa da Coordenadoria de Administração.

14 Qualidade do gasto
 

 A PR/GO e unidades vinculadas vêm adotando medidas administrativas para assegurar a continui-
dade dos serviços, num cenário econômico em que a totalidade dos órgãos públicos passa por um novo 
paradigma de contenção de gastos, em especial devido aos efeitos da Emenda Constitucional n. 95/2016.

 No exercício de 2019, a PR/GO sofreu uma redução nominal em seu referencial monetário de aproxi-
madamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)1, ou 6,37% em relação à projeção da primeira programa-
ção orçamentária, que já previa o repasse inflacionário (IPC-A) em relação ao exercício anterior. Os recursos 

(Imagem: Freepik)
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para ações de capacitação foram reduzidos em 12% 2. Já 
no orçamento de diárias e passagens, a redução nomi-
nal foi de aproximadamente um terço 3.

  Para fazer frente a esta nova situação orçamen-
tária, foram adotadas medidas de contenção baseadas 
em estudos que já estavam em curso. As principais 
ações adotadas neste ano foram:

     a) negociação com os proprietários de imóveis 
para reajustes abaixo do IGP-M, índice utilizado neste 
tipo de contrato, no período. No contrato mais caro, 
de locação da PRM em Anápolis, foi negociada a ma-
nutenção do valor nominal, acrescida de reformas em 
benefício da Unidade;

     b) adequação do número de terceirizados aos 
termos da IN/SG nº 2/2019. As principais modificações 
ocorridas no ano foram a supressão de um posto de 
contínuo/mensageiro na PR/GO e em cada PRM e a mo-

dificação no contrato de manutenção de jardinagem;

     c) modificações no contrato de limpeza e conservação da sede, tendo por referência critérios de 
produtividade, com modificações na rotina, a fim de racionalizar o trabalho. Além disso, houve uma separa-
ção dos serviços de dedetização e de manutenção do espelho d’água do edifício-sede, como forma de agili-
zar e tornar mais efetiva a prestação destes serviços. O valor mensal total dos novos contratos foi reduzido 
em mais de um terço;

     d) inclusão de PRMs no novo contrato de manutenção de sistemas de climatização e aparelhos de 
ar condicionado, visando racionalizar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva nas unidades, espe-
cialmente nos casos de urgências;

     e) padronização da vigilância em todas as unidades vinculadas, com um posto 24 horas por dia. Ain-
da está em análise potencial utilização de vigilância remota, a partir de experiência de outras Procuradorias, 
de acordo com as características das sedes;

     f) redução em despesas de contratos de reprografia mediante o cancelamento dos contratos da 
sede e das PRMs Anápolis e Luziânia, cujas demandas foram satisfatoriamente cumpridas pelos equipa-
mentos multifuncionais utilizados no serviço de outsourcing de impressão;

     g) celebração de novos contratos de posto de copeiragem para a PRM Anápolis, decorrente de 
modificações no convênio de compartilhamento com o MPT e a contratação de um faturista para auxiliar a 
tramitação dos processos administrativos na Seção de Gerenciamento do Plan-Assiste;  

     h) renegociação do faturamento da SANEAGO, de forma a mensurar o consumo real de esgoto;

 i) recomendação de uso do etanol nos veículos oficiais com tecnologia flex fluel, quando economi-
camente viável. Conforme a Lei n. 9.660/98, a aquisição ou substituição de veículos leves para compor a 
frota oficial somente poderá ser utilizada por unidades movidas a combustíveis renováveis. Estudo contido 
no documento PR-GO-00036586/2019 aponta que Goiás é o segundo maior produtor de etanol do país 4, 
ocorrendo no estado um padrão de preços do combustível de grande vantajosidade econômica em relação 
à gasolina, com preços que podem representar uma economia por quilômetro rodado superior a 15%. So-

(Imagem: Freepik)

1. Referencial monetário de 2018: R$ 5.813.778,00; de 2019: R$ 5.694.297,00.
2. De R$ 25.440,00 em 2018 para R$ 22.396,00 em 2019.
3. De R$ 210.797,00 em 2018 para R$ 140.000,00 em 2019.
4. https://exame.abril.com.br/economia/os-10-maiores-produtores-de-etanol-no-brasil/
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ma-se a isso, os aspectos socioambientais envolvidos na cadeia de produção dos combustíveis renováveis, 
com menor impacto ao ambiente, bem como sua performance levemente superior em termos de curvas de 
torque e potência.

Com fundamento neste estudo, foi encaminhada orientação às unidades vinculadas e à Seção de Trans-
portes, via Memorando n° 510/2019/SE/PRGO, para que se utilize, preferencialmente, o etanol nos veículos 
da PR/GO, quando economicamente vantajoso. A estimativa de economia varia conforme a dinâmica de 
mercado, mas supondo-se a aplicação de um desconto médio de 10% ao longo do ano, poderiam ser econo-
mizados recursos da ordem de R$ 4.000,00, sem qualquer impacto no andamento das atividades.

15 Transparência e organização administrativa
 
15.1 Execução orçamentária e financeira

 Em 2018 (1º de janeiro a 31 de dezembro), o referencial monetário para fazer face às  despesas 
de custeio das Unidades do Ministério Público Federal em Goiás foi da ordem de R$ 5.813.778,00 e, 
desse montante, foi empenhado o total de R$ 5.701.233,86.

  No que se refere a investimentos, 
foi descentralizado pela Secretaria Geral 
do MPF o total de R$ 107.136,00 e empe-
nhado o montante de R$ 91.377,17.

 Quanto ao exercício em curso, o 
referencial monetário para as despesas 
de custeio foi fixado em R$ 5.694.297,00. 
Até a data de fechamento do presente 
relatório, não havia sido comunicada a 
destinação de recursos para investimen-
to.

 Vale ressaltar que a Coordenado-
ria de Administração foi designada re-
alizar as atividades de  planejamento e 
acompanhamento orçamentário a partir 
de meados de 2018. A medida teve por objetivo alinhar o planejamento e a 
execução orçamentária, concentrando e organizando estas demandas, com 
o apoio do Núcleo de Execução Financeira e Orçamentária.

 Como medidas para aprimorar a gestão orçamentária, a Coordenadoria de Administração co-
nheceu as boas práticas adotadas na Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, cujo “Sis-
tema Administrativo” de aplicação local serviu de inspiração para a elaboração dos relatórios de 
gestão, utilizando o sistema Tesouro Gerencial.

                                        (Imagem: Freepik) 
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15.2 Contratações
 No período foram realizadas 24 licitações pela modalidade de pregão eletrônico.

 A PR/GO passou a adotar a solução de cotação eletrônica para compras de bens cuja padro-
nização seja elevada e na qual se vislumbre possibilidade de redução de custos por aumento da 
competitividade, quando bens possuem maior valor agregado, farta oferta de fornecedores e baixo 
custo de frete. De 10 cotações eletrônicas realizadas no período, 8 tiveram sucesso e apresentaram 
menores preços que aqueles de pesquisa de mercado.

 Como medida complementar à gestão de riscos, em especial nas contratações diretas, com 
inexigibilidade ou dispensa de licitação, formalizou-se convênio para acesso aos dados da Junta 
Comercial do Estado de Goiás, bem como foi desenvolvido relatório financeiro próprio, a fim de 
certificar, na tomada de decisão, que não haja contratação que possa caracterizar fracionamento 
de despesas. Além disso, mesmo naquelas contratações próximas a este limite, por uma questão de 
prudência, a recomendação é de contratação por licitação, visando ampliar a concorrência.

 Ao longo do período em questão, houve problemas na execução contratual de objetos bas-
tante relevantes e sensíveis à unidade, quais sejam, os serviços de copeiragem e de limpeza e con-
servação. Em ambos os casos, a previsão contratual de pagamento direto dos funcionários demons-
trou ser uma medida eficaz para reduzir, ou até mesmo anular, eventuais prejuízos decorrentes de 
dificuldades financeiras das contratadas, ou mesmo seu fechamento. De toda  forma, indica-se que 
são necessários novos controles para aperfeiçoar a gestão contratual, facilitando a ação preventiva 
e diminuindo os danos à PR/GO e aos funcionários.

 A gestão e fiscalização contratual é ponto considerado prioritário na gestão, que promove 
continuamente ações de capacitação com os fiscais de contrato. Neste cenário, os servidores parti-
ciparam de ações de capacitação com foco na temática com o propósito de aperfeiçoar seus conhe-
cimentos. No exercício de 2019, foram destinados recursos para realização de capacitação no final 
do ano, cujo planejamento e programa já foram definidos quando da informação orçamentária.

 Destaque no ranking de transparência

 A PR/GO foi destaque nas avaliações de Monitoramento da Transparência, tendo atingido a 
nota máxima (100%) em oito das nove avaliações, resultado que só foi igualado pela PR/MS, de um 
total de 33 unidades administrativas avaliadas: PGR, 5 PRRs e 27 PRs.

Considerações finais

 As informações apresentadas neste Relatório sumarizam os principais resultados alcançados pela 
Administração do Ministério Público Federal em Goiás no período compreendido entre 1º outubro de 
2018 a 30 de setembro de 2019, possibilitando a identificação de diversos aprimoramentos na gestão e de 
gargalos e limitações, a exemplo das severas restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitu-
cional nº 95/2016, assim como de oportunidades de desenvolvimento de melhorias nos serviços de apoio 
à atividade finalística que, em última análise, tem como foco a sociedade.  

 Nesse sentido, e considerando que a Administração Pública deve ser um continuum de boas práti-
cas, é fundamental que cada vez mais os gestores almejem o desenvolvimento dos seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes no sentido de empreenderem constantemente esforços no aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho.

 Espera-se que este relatório, ao tempo em que sirva como mais um instrumento para reforçar a 



 37

Ministério Público Federal em Goiás Relatório Gestão 2018 – 2019   

transparência dos atos da gestão, bem como para o justo reconhecimento aos responsáveis pelas con-
quistas alcançadas, também seja visto como um marco sobre o qual se agregue, continuamente, valor às 
entregas que o MPF/GO efetiva à sociedade.


