
PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

 1. INDICADORES

2021Objetivo Indicador Unidade de medida
Metas

2020

1º 2º

Indicadores trimestrais

3º 4º 4º3º2º1º
Trimestres Trimestres

Percentual de procedimentos extrajudiciais arquivados com temporalidade Percentual - - - - - - - -

Percentual de procedimentos extrajudiciais do passivo com temporalidade definida Percentual 10 20 30 40 - - - -
OE01 - Trabalhar alinhado à

estratégia com foco em resultados

Percentual de execução de Restos a Pagar Percentual 25 50 75 100 - - - -OE05 - Assegurar a transparência e
a qualidade do gasto e da gestão

orçamentária

Percentual de licitações executadas com sucesso no período avaliado. Percentual 85,01 85,01 85,01 85,01 - - - -

Favorabilidade das ações Criminais Percentual - - - 70 - - - -

Quantidade média mensal de Recomendações expedidas Unidade - - - 2 - - - -

Favorabilidade das Ações Cívis/Tutela Percentual - - - 70 - - - -

Favorabilidade das ações de improbidade Percentual - - - 75 - - - -

Favorabilidade no ajuizamento de ações Percentual - - - 75 - - - -

Quantidade de TACs firmados Unidade - - - 1 - - - -

Tempo médio de realização da fase externa do pregão eletrônico Dias 44 44 44 44 - - - -

Prescrição em processos judiciais Percentual - - - 5 - - - -

OE10 - Proporcionar uma atuação
institucional estratégica, efetiva,

célere, transparente e sustentável

20212020Objetivo Indicador Unidade de medida
Metas

Semestres Semestres
1º 2º 1º 2º

Indicadores semestrais

Percentual de questionários de desligamentos preenchidos Percentual 50,01 50,01 - -

Percentual de provimentos de cargos em comissão e de funções de confiança
realizados por meio de recrutamento e seleção interna.

Percentual 12,01 12,01 - -
OE03 - Assegurar a atratividade das

carreiras do MPF

Percentual de atendimentos, na área de Serviços de TIC, dentro do Acordo de Nível
de Serviço (ANS) definido (OETI 2.1)

Percentual 80,01 80,01 - -

Percentual de adoção de soluções nacionais de TIC (OETI 6.1) Percentual 90,01 90,01 - -

OE04 - Prover soluções de
tecnologia da informação e

comunicação alinhadas com a
estratégia
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

20212020Objetivo Indicador Unidade de medida
Metas

Semestres Semestres
1º 2º 1º 2º

Indicadores semestrais

Coeficiente de editais de licitação inpugnados Unidade - 0,1 - -

Percentual de cumprimento dos critérios de sustentabilidade nos contratos de mão-
de-obra residente

Percentual - 0 - -

OE10 - Proporcionar uma atuação
institucional estratégica, efetiva,

célere, transparente e sustentável

Quantidade de termos de cooperação assinados com outros órgãos Unidade 2 2 - -OE11 - Fortalecer as estruturas de
apoio à investigação

Objetivo Indicador Unidade de medida Metas

2020 2021

Indicadores anuais

Palestras referentes as ações de sensibilização ambiental para os servidores Unidade - -

Porcentagem de papel 100% reciclado adquirido Unidade - -

Curso para servidores referente as ações de sensibilização ambiental Unidade - -

Definição de Plano de Gestão de Resíduos Unidade - -

Aquisição de papel não clorado para impressão Unidade - -

Redução do stress no trabalho Unidade - -

Comunicação referente as ações de sensibilização ambiental para os servidores Unidade - -

Aquisição de torneiras com sensores ou fechamento automático Unidade - -

Aquisição de envelope de papel 100% reciclado Unidade - -

Aquisição de impressoras frente-verso Unidade - -

Substituição de equipamentos antigos por equipamentos com sistema eficiente Unidade - -

Aquisição de madeira certificada Unidade - -

Plano/Programa de capacitação de servidores Unidade - -

Uso de sistema de controle de iluminação por timer ou foto célula Unidade - -

OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Objetivo Indicador Unidade de medida Metas

2020 2021

Indicadores anuais

Aquisição de papel A4 100% reciclado para impressão Unidade - -

Copos permanentes Unidade - -

Aquisição de sanitários com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo Unidade - -

Saúde e qualidade de vida Unidade - -

Servidores capacitados Unidade - -

Logística reversa de lâmpadas fluorescentes Unidade - -

Uso de luminárias reflexivas de alta eficiência Unidade - -

Aquisição de torneiras com válvulas redutoras de pressão e  temporizadores Unidade - -

Uso de lâmpadas fluorescentes eficientes Unidade - -

Acesso apropriado para portadores de deficiência Unidade - -

Comissão Interna de prevenção de acidentes Unidade - -

Uso de sistema de automação Unidade - -

Uso de reatores eletrônicos com alto fator de potência Unidade - -

Aquisição de lâmpadas eficientes Unidade - -

Participação dos servidores nos programas e/ou ações voltadas para a qualidade de
vida no trabalho

Unidade - -

Publicações referentes as ações de sensibilização ambiental para os servidores Unidade - -

Sistema de ar condicionado eficiente Unidade - -

Uso de equipamentos hidráulicos eficientes Unidade - -

Aquisição de veículos flex Unidade - -

Aquisição de veículos movidos a biocombustíveis Unidade - -

Materiais biodegradáveis Unidade - -

OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Objetivo Indicador Unidade de medida Metas

2020 2021

Indicadores anuais

Brigada contra incêndios Unidade - -

Emissão de CO2 (transporte aéreo) Percentual - -

Campanhas referentes as ações de sensibilização ambiental para os servidores Unidade - -

Emissão de CO2 (papel) Unidade - -

Porcentagem de equipamentos economizadores de água adquiridos Unidade - -

OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados

Quantidade de servidores das ASSPADs treinados em temáticas afetas à área Unidade 2 -OE02 - Desenvolver
conhecimentos, habilidades e
atitudes dos membros e dos

servidores

Percentual de adesão à Avaliação por Competências Percentual 75,01 -

Número de ações realizadas nos grupos temáticos do Programa de Qualidade de
Vida no Trabalho QVT

Unidade 4 -
OE03 - Assegurar a atratividade das

carreiras do MPF

Percentual de satisfação dos clientes de TIC com os serviços prestados pela TIC Percentual 80,01 -OE04 - Prover soluções de
tecnologia da informação e

comunicação alinhadas com a
estratégia

Quantidade de bases de dados encaminhadas para os bancos de dados da SPPEA Unidade - -OE11 - Fortalecer as estruturas de
apoio à investigação

Percentual de Unidades que realizaram ações de conscientização em segurança
institucional para o público interno

Percentual - -OE12 - Fortalecer a segurança
institucional
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Objetivo Iniciativa Prazo de
início

Prazo de
conclusão

Acompanhar a quilometragem percorrida da frota 01/01/2020 31/12/2020

Acompanhar o custo e consumo de energia elétrica 01/01/2020 31/12/2020

Acompanhar o custo e o consumo de água 01/01/2020 31/12/2020

Adequar as edificações à legislação que prevê requisitos de acessibilidade observando a necessidade de conclusão da Etapa 01 até
final de 2020

01/01/2020 31/12/2020

Adoção do guia de contratações sustentáveis 01/01/2020 31/12/2020

Atualização de antivírus para solução nacional 01/01/2020 31/12/2020

Capacitar membros, servidores e terceirizados, priorizando os que atuam no Ecotime e na Gestão de Contratos na área socioambiental 01/01/2020 31/12/2020

Confecção de cartilhas para novos servidores e servidores removidos 01/01/2020 31/12/2020

Criar um calendário e celebrar as datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade para promover a sensibilização dos servidores 01/01/2020 31/12/2020

Criar uma página do Programa de Gestão Socioambiental da PR/DF, mantendo-a atualizada 01/01/2020 31/12/2020

Disponibilizar na intranet, em área destinada ao Ecotime, conteúdos de sustentabilidade 01/01/2020 31/12/2020

Divulgar metas, ações e resultados relacionados aos projetos, por meio de matérias que forneçam, além de dados, informações para o
público interno e externo

01/01/2020 31/12/2020

Elaborar estudo para aproveitamento de sistema fotovoltaico e de alternativas de geração de energia 01/01/2020 31/12/2020

Elaborar estudo relacionado à viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistema de reaproveitamento de águas 01/01/2020 31/12/2020

Elaborar levantamento dos maiores usuários e destinos do serviço de transporte com a finalidade de analisar possibilidades de redução
dos deslocamentos mediante fixação de periodicidade e horários para o atendimento

01/01/2020 31/12/2020

Elaborar o Plano de Comunicação - em trabalho conjunto da Ascom com o Ecotime - com o objetivo de repassar informações atinentes
ao PGS da PR/DF e posterior divulgação

01/01/2020 31/12/2020

Fazer o levantamento das ações de capacitação necessárias e disponíveis no mercado 01/01/2020 31/12/2020

Implantar modelo de Instrumento de Medição de Resultado nas contratações de serviços continuados com mão-de-obra residente 01/01/2018 31/12/2019

Implantar sistema de automação para os circuitos que alimentam os aparelhos de ar condicionado visando redução de consumo de
energia

01/01/2020 31/12/2020

Implementação do acesso à internet pelo link de contingência nacional 01/01/2020 31/12/2020

Incentivar a utilização permanente do Sistema de Gestão de Frotas 01/01/2020 31/12/2020

OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados

 2. INICIATIVAS
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Objetivo Iniciativa Prazo de
início

Prazo de
conclusão

Instalação das leiras de compostagem 01/01/2020 31/12/2020

Instalar dispositivos economizadores de água nas torneiras dos lavatórios e nas descargas 01/01/2020 31/12/2020

Manter as atividades de operação, manutenção e modernização da edificação que proporcione eficiência energética com substituição
de luminárias por modelos mais eficientes de LED

01/01/2020 31/12/2020

Materiais não reaproveitados pela PR/DF doados 01/01/2020 31/12/2020

Materiais ociosos identificados e devolvidos 01/01/2020 31/12/2020

Melhoria de Processos de TIC 01/01/2020 31/12/2020

Melhoria do Processo de Emissão de Nada Consta 01/06/2020 31/12/2020

Migração do banco de dados e atualização do servidor do Sistema Suricato 01/01/2020 31/12/2020

Monitorar os gastos com manutenção dos veículos da frota 01/01/2020 31/12/2020

Promover campanhas de sensibilização (uso racional de bens e recursos públicos, descarte adequado de resíduos, etc.) para todos os
servidores e colaboradores, em todos os canais disponíveis

01/01/2020 31/12/2020

Realizar periodicamente a manutenção preventiva das instalações prediais dos equipamentos e dispositivos, visando o uso eficiente 01/01/2020 31/12/2020

Redução no consumo de copos plásticos de água 01/01/2020 31/12/2020

Redução no consumo de copos plásticos de café 01/01/2020 31/12/2020

Redução no Consumo de Papel 01/01/2020 31/12/2020

Tratamento de resíduos sólidos destinados a compostagem 01/01/2020 31/12/2020

OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados
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PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Objetivo Projeto Prazo de
início

Prazo de
conclusão

P0232 - Trabalho Escravo: resultados da atuação do MPF 01/06/2018 18/12/2020OE01 - Trabalhar alinhado à
estratégia com foco em resultados

N0000 - Inovação do Processo seletivo de estagiários 07/05/2020 10/02/2021

P0310 - Inovação do apoio administrativo aos Gabinetes de Procuradores da República 29/11/2019 18/12/2020

OE10 - Proporcionar uma atuação
institucional estratégica, efetiva,

célere, transparente e sustentável

 3. PROJETOS
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