
Painel de Contribuição
Unidade: Secretaria de Administração

2012 2013 2014 2015 2016

OC1. Suprir com agilidade e 
eficiência as necessidades 
administrativas do MPF.

 Aprimorar a qualidade dos 
serviços prestados pela 
Secretaria.

Índice de satisfação dos clientes 
internos da SAF

Percentual de percepção 
favorável dos clientes internos 
da SAF quanto aos serviços 
prestados.

50% 60% 70% 80%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

GAB/SAF

OC2. Promover a 
sustentabilidade na atuação 
do MPF.

 Implantar o Programa de 
Gestão Socioambiental do 
MPF.

Índice de participação das 
UG's no Programa

Número de UG's participantes 
do programa / Número de 
UG's * 100 (%)

*** *** 50% 70%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

SEAMB/CIAD

Índice de Contratações 
Planejadas

Número de contratações 
realizadas de forma planejada 
/ Número de contratações 
realizadas * 100 (%)

*** 50% 70% 85%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

índice de integração nas 
Contratações

Número de contratações 
realizadas integradas / total 
de contratações possíveis de 
serem integradas * 100 (%)

*** >30% >40% >50%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

Índice de satisfação dos 
solicitantes de contratações

Percentual de percepção 
favorável dos solicitantes 
quanto as Contratações 
realizadas.

*** 50% 60% 70%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

Índice de cumprimento de 
prazos nas contratações

Número de contratações 
realizadas no prazo / número 
total de contratatções 
realizadas  * 100 (%)

*** 50% 65% 80%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

OC4. Promover o controle 
social dos gastos realizados 
pela Administração.

Otimizar a utilização dos 
sistemas eletrônicos de 
contratações.

Índice de contratações 
realizadas eletronicamente

Número de contratações 
realizadas eletronicamente / 
Número total de contratações 
realizadas * 100 (%)

50% 60% 70% 80%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

Ferramentas eletrônicas inadequadas aos 
processos de contratações estabelecidos 

para o MPF; Autonomia administrativa das 
unidades na adesão ao uso de ferramentas 
eletrônicas; Competências dos servidores 

em operar este tipo de sistema.

Implementar o processo de Gestão 
do Conhecimento.

OC5. Compartilhar as 
experiências e disseminar as 
boas práticas de gestão 
pública.

Normatizar e manualizar os 
procedimentos e rotinas 
administrativas.

índice de processos 
manualizados

Número de processos críticos 
manualizados / número total 
de processos críticos 
predefinidos * 100 (%)

*** 30% 65% 100%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

Apoio da alta direção da SAF; Elaboração 
eficiente do Mapeamento dos Processos da 
SAF, identificando os processos críticos; 
Participação, envolvimento e contribuição 
dos servidores das áreas na elaboração de 

suas rotinas.

CIAD/SAF

Aprendizado e 
Crescimento

Desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos membros 
e dos servidores.

OC6. Promover o 
crescimento dos servidores 
da Secretaria por meio da 
capacitação.

Implantar o Plano de 
Capacitação de Servidores 
da SAF com ênfase na 
Instrutoria Interna.

Índice de Capacitação por 
Instrutoria Interna

Carga horária total de 
capacitação por instrutoria 
interna / Carga horária total 
de capacitação recebida pelos 
servidores da SAF * 100 (%)

30% 40%
Revisão do 

planejamento da 
SA.

Disponibilidade de recursos; 
Desenvolvimento de Instrutores Internos 
e envolvimento dos Servidores; Avaliação 
do patamar ótimo na relação Capacitação 

Interna X Externa.

CIAD/SAF

Perspectiva Objetivo estratégico
Objetivo de 

contribuição
Iniciativas

CLC Implantar um programa de 
melhoria contínua do 
Processo de Contratações.

Indicadores de 

contribuição

Composição do 

Indicador

Metas Anuais
Fatores críticos de sucesso

Falta de comprometimento dos 
solicitantes com os critérios e prazos 
estabelecidos; Falta de capacitação e 
envolvimento dos servidores; Falta de 
integração e comunicação nas estapas e 

atividades do processo.

Reavaliar Metas

Unidade 

responsável

Processos 
Internos

Proporcionar uma atuação 
institucional estratégica, efetiva, 
célere, transparente e sustentável.

Validação da Reestruturação 
Organizacional da SAF; Comprometimento 

e participação dos servidores da 
Secretaria; Elaboração adequadamente 

estruturada da Pesquisa de Satisfação dos 
Clientes internos.

Assegurar a transparência e a 
qualidade do gasto e da gestão 
orçamentária.

OC3. Aprimorar os 
procedimentos de 
contratações.

 Implantar o Sistema de 
Planejamento e Integração 
de Contratações.

Não adesão das unidades devido ao caráter 
voluntário do programa; Autonomia 
administrativa das unidades; Aspecto 

cultural dos servidores quanto a 
consciência ambiental;


