MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

PLANO DE AÇÃO 2020-2022
ÁREA FIM
OBJETIVO: MELHORAR O COMBATE AO CRIME
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Fomentar a criação e funcionamento de rede de proteção à mulher em todos
municípios do Estado.
1.1.6. Iniciativa Estratégica: Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais com o
intuito de ampliar e fortalecer a rede de proteção à mulher em todos os municípios do
Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Realização de estudos e pesquisas em
todo o Estado de Alagoas sobre a necessidade da
criação e funcionamento da rede de proteção à
mulher;

JUL/2020

Ação 2 – Elaboração de projeto por adesão para
criação e funcionamento da rede de proteção à
mulher;

DEZ/2020

Situação

Ação 3 – Realização de audiências públicas
regionalizadas, em todo Estado, visando a criação ATÉ DEZ/2021
e funcionamento da rede de proteção à mulher;
Ação 4 – O acompanhamento pelos promotores
naturais
das
atividades
desenvolvidas,
ATÉ DEZ/2022
apresentando relatórios trimestrais ao Núcleo de
Defesa da Mulher, CAOP.
Indicador: Municípios que implementaram efetivamente a rede de proteção à
mulher.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Melhorar o policiamento ostensivo, especialmente em casos de calamidades e
de emergência.
1.1.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais tendentes a
garantir o policiamento ostensivo em todo o Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação
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Ação 1 – Promover, inicialmente, reunião de
trabalho com as forças públicas de segurança para
elaboração de um plano que melhore o
policiamento ostensivo no Estado, em especial nas
calamidades e emergências públicas;

ATÉ JUL/2022

Ação 2 – Elaboração de termo de ajuste de
conduta para cumprimento das ações ajustadas
nas reuniões de trabalho

ATÉ JUL/2020

Ação 3 – O acompanhamento das ações oriundas
nos termos de ajuste de conduta;

ATÉ DEZ/2022

Ação 4 – Execução dos TACs que não cumpriram
sua finalidade;

ATÉ DEZ/2022

Ação 5 – Acompanhamento pelos promotores
naturais, emitindo relatórios ao Núcleo de Combate
à Criminalidade – CAOP.

ATÉ DEZ/2022

Indicador: Cidades com policiamento ostensivo adequado.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Promover eventos em diversos ambientes em todo Estado no combate à
criminalidade em geral.
1.1.2. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o programa educativo de prevenção à
criminalidade em geral.
1.1.3. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar o programa educativo de prevenção ao
uso de drogas ilícitas.
Ação

Período

Ação 1 – Realização de estudos e pesquisas para
detectar a maior incidência de crimes e qual a sua
causa;

JUL/2020

Ação 2 – Elaboração de projeto por adesão para
realização de eventos com palestras e campanhas
educacionais;

DEZ/2020

Ação 3 – Realização dos eventos iniciais em cada
município e apoio aos promotores naturais na
ATÉ DEZ/2021
propagação dos referidos eventos em sua
jurisdição;
Ação 4 – O acompanhamento pelos promotores ATÉ DEZ/2022
naturais dos índices de violência antes e depois
dos eventos, apresentando relatórios trimestrais ao

Situação
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Núcleo de Combate à Criminalidade do CAOP.
Indicador: Diminuição do índice de criminalidade.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Fomentar a célere conclusão de investigações e julgamentos de crimes praticados
por policiais.
1.3.5. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais tendentes a concretizar o
monitoramento remoto de todas as viaturas policiais do Estado de Alagoas.
1.3.6. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas extrajudiciais relacionadas ao
acompanhamento das investigações e dos julgamentos de casos em que policiais sejam
acusados de crimes, para garantir a celeridade e a regularidade dos procedimentos.
Ação

Período

Ação 1 – Coleta de estatísticas perante as
instituições que tratam do tema;

DEZ/2020

Situação

Ação 2 – Criar o Cadastro de crimes praticados por
policiais, por promotorias, bem como o cadastro
ATÉ DEZ/2022
estadual, pelo Núcleo de Combate ao Crime –
CAOP;
Ação 3 – Acompanhamentos procedimentos e
ações judiciais pelos promotores naturais
ATÉ DEZ/2022
remetendo trimestralmente ao Núcleo de Combate
ao Crime CAOP.
Ação 4 – Promover ações judiciais e extrajudiciais
juntos ao poder judiciário no sentido de agilizar a
ATÉ DEZ/2022
conclusão de todos os processos de cuja autoria
seja de policiais.
Indicador: Julgamento dos processos de cuja autoria é creditada a policiais.
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OBJETIVO: MELHORAR O COMBATE AO CRIME (ESTRATÉGIAS 1.2 E 1.6)
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Aperfeiçoar o combate ao crime organizado.
Subtema: Implementação de investigação financeira.
Iniciativa Estratégica 1.2.1: Criar e implementar laboratório especializado no combate à
lavagem de dinheiro
Ação

Período

Situação

Ação 1 – realizar visita técnica em grupos de
combate ao crime organizado em outras unidades JAN-MAR/2020
da federação;
Ação 2 – Aquisição de equipamentos e sistemas
ABR-JUN/2020
para implementação do LAB-LD;
Ação 3 – alocação de pessoal especializado para
JUL-SET/2020
análise de lavagem de dinheiro;
Ação 4 – capacitação pela rede LAB

OUT-DEZ/2020

Indicador: Implementação do laboratório especializado de combate a lavagem de
dinheiro.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Prevenir a criminalidade violenta em comunidades carentes.
Iniciativas estratégicas: 1.6.3 e 1.6.17.
Ação

Período

Ação 1 – levantamento e definição dos municípios
alagoanos com população superior a 50 mil JAN-FEV/2021
habitantes;
Ação 2 – Criação de projeto por adesão para
implementação de policiamento comunitário e de MAR-ABRI/2021
videomonitoramento;
Ação 3 – reuniões com promotores naturais e
representantes da segurança municipal e estadual

MAIOJULHO/2021

Ação 4 – formalização dos instrumentos de
parcerias para implementação do policiamento
comunitário e vídeo monitoramento

AGO-2021

Ação

5

–

concretização

de

parcerias

para SET-DEZ/2021

Situação
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implementação das
videomonitoramento

polícias

Ação 6 – avaliação dos
implementações dos projetos

comunitárias
resultados

e
das

JAN-JUN/2022

Iniciativas estratégicas: 1.6.9 e 1.6.10 – Campanhas de diminuição de taxas de
homicídios e defesa a vida
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Reunião com representantes da UFAL,
SSP e Diretoria de Comunicação do MP para JAN-FEV/2021
definição das diretrizes;
Ação 2 – Coleta dos dados elaboração do material
de campanha por meio de projeto em parceria com
os setores de comunicação da UFAL e SSP;

MAR-ABRIMAIO - 2021

Ação 3 – Criação do material de campanha e
Elaboração de cronograma;

JUNJULHO/2019

Ação 4 – Execução das campanhas

A definir

Indicador: Número de municípios que implementaram a polícia Comunitária.
Indicador: Número de municípios que implementaram o videiomonitoramento.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

OBJETIVO: DEFENDER A PROBIDADE NA GESTÃO PÚBLICA
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Desenvolver novas parcerias com outros órgãos para facilitar acesso às
informações de gastos públicos (TCE, SEFAZ, CGU, TCU, Conselhos,
Universidades).
2.3.7. Iniciativa Estratégica: Parcerias com os órgãos de controle para o livre acesso às
informações de gastos públicos.
Ação

Período

Ação 1 – Ofícios às instituições com potencial de
estabelecimento de novas parcerias

Jan. até Dez
de 2020

Ação 2 – Reuniões com dirigentes e servidores dos
órgãos e instituições

Jan. até Dez
de 2020

Ação 3 – Celebração de convênios ou acordos de
colaboração entre o Ministério Público e órgãos ou
instituições públicas ou privadas

Situação

Jan. de 2020
a Dez.
2022

Indicador: Novas parcerias para intercâmbio de informações referentes a recursos
públicos.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Atuar na capacitação de conselheiros municipais visando incremento na
atuação dos conselhos de políticas públicas.
2.1.1. Iniciativa Estratégica: Criar e implementar projetos educativos destinados a
agentes políticos e servidores estaduais e municipais com a finalidade de prestar
esclarecimentos acerca de condutas ímprobas e sua responsabilização.
2.3.8. Iniciativa Estratégica: Parcerias com organizações não governamentais com a
finalidade de capacitar os integrantes de conselhos de controle dos gastos públicos.
Ação
Ação 1 – Levantamento dos Municípios em que os
conselhos municipais estão formados e em pleno
funcionamento
Ação 2 – Firmar parcerias com órgão e instituições
com o objetivo de capacitar os conselheiros
municipais

Período
De jan a dez
de 2021
De jul/2021 a
dez/ 2021

Situação
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Ação 3 – Elaboração de projeto por adesão para
capacitação dos conselheiros municipais

De jan/2021 a
jun/ 2021

Ação 4 – Realização de evento para fomentar a
adesão dos promotores naturais ao projeto
Ação 5 – Acompanhamento da execução dos projeto
através do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público

jul/2021
De ago/2021
a
Dez/2022

Indicador: Efetivo funcionamento dos conselhos de direitos nos Municípios.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no
site: Adotar providências destinadas a prevenir e reparar irregularidades ocorridas na
transição das gestões municipais.
2.1.3. Iniciativa Estratégica: Elaborar e expedir recomendações aos órgãos e entidades
públicas sugerindo boas práticas tendentes a diminuir a possibilidade de ocorrência de
atos de improbidade administrativa.
2.2.7. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais tendentes a
possibilitar a fiscalização das contas públicas dos Municípios do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Elaboração do projeto por adesão

out/2020

Ação 2 – Levantamento dos Municípios em que
haverá a transição de gestão municipal
Ação 3 – Firmar parcerias com órgãos e instituições
com o objetivo de capacitar os conselheiros
municipais
Ação 4 – Reunião com prefeitos e candidatos eleitos
através da AMA

De out/2020

De out a
nov/2020

Ação 5 – Fomento a adesão dos promotores naturais
ao projeto
Ação 6 – Acompanhamento da execução dos projeto
através do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público

out/2020
De out/2020
a
Dez/2020

Indicador: Adesão de promotores naturais ao projeto.

Situação
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Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Combater o nepotismo e a ilegalidade na contratação temporária de servidores.
2.2.4. Iniciativa Estratégica: Integrar a atuação dos órgãos ministeriais de apoio e de execução na
área de defesa do patrimônio público.
2.2.6. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais para a recuperação de
valores públicos indevidamente apropriados.
2.2.7. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais tendentes a possibilitar a
fiscalização das contas públicas dos Municípios do Estado de Alagoas
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Elaboração de projeto por adesão

De março a
abril de
2020
Ação 2 – Fomento a adesão dos promotores naturais De jul/2021 a
ao projeto
dez/ 2021
Ação 3 – Acompanhamento da execução dos projeto De jul/2020 a
através do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público
jun/ 2021
Indicador: Número de inquéritos civis instaurados para apurar irregularidades na
contratação de servidores públicos.
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OBJETIVO: PROMOVER EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Promover ações para a melhoria na infraestrutura das escolas públicas.
Iniciativa Estratégica 3.2.1 - Adotar medidas judiciais e extrajudiciais tendentes a garantir
que o ensino, em todos os Municípios do Estado de Alagoas, tenha qualidade preconizada
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
Ação

Período

Ação 1 – Elaboração de projeto por adesão

Jan/2020

Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGJ

Fev/2020

Ação 3 – Realização de evento para divulgação do
período de adesão ao Projeto

Mar/2020

Ação 4 – Levantamento de dados pelos promotores
aderentes

Jun/2020

Ação 5 - Execução do Projeto

Situação

jul/2020 à dez
2022

Indicador: Obras iniciadas ou concluídas em escolas municipais e estaduais.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Adotar medidas para aumentar ofertas e melhoria do ensino público infantil mediante
ampliação do número de creches e pré-escolas, exigindo a qualidade preconizada
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação bem como plano nacional da educação.”
3.1.3. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais com o escopo de
fazer funcionar plenamente todos os conselhos municipais de educação e o Conselho
Estadual de Educação.
Ação

Período

Ação 1 – Elaboração de projeto por adesão

Mar/2020

Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGJ

Abr/2020

Ação 3 – Realização de evento para divulgação do
período de adesão ao Projeto

Mai/2020

Ação 4 – Levantamento de dados pelos promotores
aderentes

Jul/2020

Ação 5 - Execução do Projeto

Situação

Ago/2020 à dez
2022

Indicador: Obras iniciadas ou concluídas em creches.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
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Criar projetos e adotar ações que visem combater a evasão escolar.

3.1.4. Iniciativa Estratégica: Promover atividades extrajudiciais com a finalidade de elidir o
fracasso e a evasão escolar em todo o Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Elaboração de projeto por adesão

Mar/2020

Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGJ

Abr/2020

Ação 3 – Realização de evento para divulgação do
período de adesão ao Projeto

Mai/2020

Ação 4 – Levantamento de dados pelos promotores
aderentes

Jul/2020

Ação 5 - Execução do Projeto

Situação

Ago/2020 à dez
2022

Indicador: Índice de diminuição de evasão escolar.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Realizar medidas fiscalizatórias para melhoria do transporte e merenda escolar.

3.1.1. Iniciativa Estratégica: Promover medidas judiciais ou extrajudiciais tendentes a
garantir a oferta e o acesso à educação em todos os Municípios do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Elaboração de projeto por adesão

Mar/2020

Ação 2 - Envio do Projeto para aprovação do PGJ

Abr/2020

Ação 3 – Realização de evento para divulgação do
período de adesão ao Projeto

Mai/2020

Ação 4 – Levantamento de dados pelos promotores
aderentes

Jul/2020

Ação 5 - Execução do Projeto

Situação

Ago/2020 à dez
2022

Indicador: Número de municípios fiscalizados quanto à prestação de serviço de
transporte escolar de acordo com as normas técnicas de trânsito e exigências legais
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OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA
TEMÁTICA: ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO DE
ALAGOAS E DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS NA ÁREA DA SAÚDE.
Iniciativa Estratégica 4.3.2: Parcerias com a Assembleia Legislativa e com as Câmaras
Municipais para que, por meio das comissões de saúde, as propostas orçamentárias se
ajustem às normas do SUS, considerando as epidemiologias locais.
Ação

Data final

Elaboração de Projeto por Adesão para os membros
do MPAL, acompanhado de minutas prontas para subsidiar a atuação dos órgãos de execução, em prol do
acompanhamento do orçamento da saúde do Ente Federado desde a elaboração das propostas orçamentárias até a publicação da lei respectiva, considerando a
vedação ao retrocesso e a compatibilidade entre os
instrumentos de planejamento da saúde (Plano de
Saúde, Programação Anual de Saúde - PAS e Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento e
orçamento de governo (Plano Plurianual - PPA, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA).

01/08/2020

Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por
Adesão

05/12/2020

Execução do Projeto por Adesão

05/12/2022

Consolidação dos dados resultantes da execução do
Projeto por Adesão

03/03/2023

Situação

INDICADOR: NÚMERO DE MUNICÍPIOS IMPLEMENTARAM MELHORIAS EM SUAS
PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS NA ÁREA DA SAÚDE, CONSIDERANDO A VEDAÇÃO
AO RETROCESSO E A COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO DA SAÚDE (PLANO DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE
SAÚDE - PAS E RELATÓRIO DE GESTÃO) E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO DE GOVERNO (PLANO PLURIANUAL - PPA, A LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA).
TEMÁTICA: MELHORAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E NO ESTADO
DE ALAGOAS, A EXEMPLO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS
(TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS), COMBATE AO MOSQUITO AEDES
AEGYPTI, PROMOÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES QUE IDENTIFIQUEM E EXPLIQUEM
PROBLEMAS DE SAÚDE, ENTRE OUTRAS AÇÕES, COM ENFOQUE NA PREVENÇÃO.
Iniciativa Estratégica:
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Iniciativa Estratégica 4.2.3: Adotar medidas judiciais e extrajudiciais com o escopo de
provocar a implantação e a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção geral
na área da saúde, em todos os Municípios do Estado de Alagoas.
Ação

Data final

Elaboração de Projeto por Adesão para os membros
do MPAL, acompanhado de minutas prontas para subsidiar a atuação dos órgãos de execução, em prol da redução dos casos predominantes, de acordo com a
epidemiologia local, de morbidade e agravos de saúde
no respectivo município, de acordo com os índices epidemiológicos locais, podendo abranger casos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya), doença de chagas,
esquistossomose, leishmaniose tegumentar, leishmaniose
visceral,
hanseníase,
tuberculose,
sífilis
congênita/gestante, HIV/Aids, tétano acidental, meningites, hepatites virais, escorpionismo e ofidismo, cujas notificações foram ressaltadas na última Análise da Situação da Saúde de Alagoas, publicada pela Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas em 2017

10/12/2019

Prazo para adesão pelos membros ao Projeto por
Adesão

05/03/2020

Execução do Projeto por Adesão

15/10/2021

Consolidação dos dados resultantes da execução do
Projeto por Adesão

03/12/2021

Situação

INDICADOR: NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM REDUÇÃO DE CASOS DE MORBIDADE
E/OU AGRAVO DE SAÚDE NO RESPECTIVO MUNICÍPIO.
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OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO DA CRIANÇA DE DO
ADOLESCENTE
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Garantir a universalidade da educação infantil.
Iniciativa estratégica: 5.1.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais
tendentes a exigir do poder público, estadual e municipal, a plena realização das políticas
públicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Levantamento da situação atual da
educação infantil no estado de Alagoas, levando JAN-FEV-MAR
em conta a demanda reprimida e as
de 2020
disponibilidades de vagas;
Ação 2 – Reunião com gestores públicos para
apresentação e discussão da situação encontrada
no levantamento;

ABR-2020

Ação 3 – Elaboração de termo de ajuste de
MAI-JUN/2020
conduta;
Ação 4 – Instauração de PA para acompanhamento
do TAC;

JUL/2020 a
DEZ/2022

Ação 5 - Execução judicial do TAC ou Ação Civil
Pública. Obs.: Esta etapa é alternativa em case de
descumprimento do TAC;

JUL/2020 a
DEZ/2022

Ação 6 – Ajuizamento de ação civil pública no caso
JUL-SET/2020
de não assinatura de TAC;
Ação 7 – Elaboração de projeto por adesão para
OUT-NOV/2020
interiorização das ações;
Ação 7 – Realização de evento para divulgação e
adesão do projeto por adesão

DEZ/2020

Indicador: Quantidade de matrículas efetuadas.
Indicador: Quantidade de adesões ao projeto de educação infantil.

Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
•

Fomentar parcerias com o objetivo de proteger jovens por meio da
profissionalização;

•

Criar programa para acompanhamento de egressos (adolescentes que saíram
das unidades de internação e semiliberdade).
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•

Fomentar a criação de programas de Liberdade Assistida e Prestação de
Serviço à Comunidade em todos os municípios do Estado.

5.1.1. Iniciativa Estratégica: Adotar medidas judiciais ou extrajudiciais tendentes a exigir do
poder público, estadual e municipal, a plena realização das políticas públicas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
5.2.2. Iniciativa Estratégica: Promover atividades judiciais ou extrajudiciais tendentes a
obter a implementação de locais adequados para o cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto em todos os Municípios do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Realização de evento para divulgação do
projeto por adesão de LA e PSC para
implementação do serviço nos municípios que
ainda não tem;

MAI/2020

Situação

Ação 2 – Realização do projeto “Recomeçar –
Oficina de jovens aprendizes” com projeto de MAI-DEZ/2020
adesão;
Ação 3 – Realização de eventos para divulgação
do projeto por adesão de “Recomeçar – Oficina de
jovens aprendizes” de profissionalização de
adolescentes em conflito com a lei;

JUL/2020

Ação 4 – Articulação com gestores para
implantação de uma política de acompanhamento ATÉ JUN/2020
de egressos da socioeducação;
Ação 5 - Criação de proposta de legislação
municipal para normatizar o atendimento aos
egressos do sistema socioeducativo;

JUN/2020

Ação 6 – Articulação com as Secretarias de
Assistência Social para fomentar a co-participação
ATÉ DEZ/2022
na política de atendimento ao egresso através do
PAEF;
Ação 7 – Criação e execução de cronograma de
cursos de aprendizagem e/ou profissionalização,
utilizando a Biblioteca física e digital “Indústria do
conhecimento na socioeducação” como ferramenta
ATÉ DEZ/2022
de fomento à realização de capacitação de jovens
em conflito com a lei, em cumprimento de medidas
socioeducativas de internação (sentenciados e
provisórios) e semiliberdade.

Indicador: Número de promotores que aderiram aos projetos relacionados com
adolescentes em conflito com a lei.
Indicador: Número de adolescente em conflito com a lei capacitados.
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Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes em situação de rua.
5.1. Estratégia: Buscar a implementação das políticas públicas de atendimento integral e de
proteção à criança e ao adolescente
5.1.7. Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto para a implantação e a
estruturação do Sistema de Garantias dos Direitos da Infância e da Juventude.
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Apresentação de proposta de criação do
Programa “Crescer com cidadania” que promove
ATÉ MAR/2020
os direitos fundamentais das crianças e
adolescentes em situação de rua;
Ação 2 – Execução do programa “Crescer com
ATÉ DEZ/2022
cidadania”.
Ação 3 – Realização de audiências públicas e
reuniões com gestores municipais para firmar TACs
ATÉ DEZ/2022
no sentido da criação de entidades de
acolhimentos
Indicador: Quantidade de crianças e adolescentes retirados da situação de rua.
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OBJETIVO: PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
promover a proteção ao idoso e promover a capacitação dos conselhos de direitos.
Iniciativa Estratégica 6.2: Construir alianças estratégicas em prol da implementação e do
pleno funcionamento dos Conselhos de Defesa de direitos em todos os municípios do estado
de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Criação do Projeto por Adesão – IDOSO
CIDADÃO – a voz da experiência.

ABRIL
2019

Em análise ASPLAGE/PGJ

Ação 2 – Reapresentação do Projeto de Adesão –
IDOSO CIDADÃO – a voz da experiência/2020

JANEIRO
2020

realizar

Ação 3 – Apresentação do Projeto de Adesão –
FEVEREIRO/MARÇ
IDOSO CIDADÃO – a voz da experiência/2020,
O 2020
para Promotores de Justiça - reuniões

realizar

Ação 4 – Elaboração de Convênios com as
Universidades UFAL/UNIT, Faculdades, OAB/AL e FEVEREIRO/JUNH
Tribunal de Constas do Estado de Alagoas, para
O
pesquisa e capacitação dos Conselhos Municipais
2020
do Idoso.

realizar

Ação 5 – Realização de audiências públicas nos
Municípios que os Promotores Naturais aderiram
ao Projeto IDOSO CIDADÃO – a voz da
experiência.

MAIO/OUTUBRO
2020

realizar

Ação 6 – Avaliação dos resultados - Reuniões com
os Promotores Naturais que aderiram ao Projeto
para apresentação de relatório acerca da situação
atualizada do Conselho Municipal do Idoso no
Município.

NOVEMBRO
2020

realizar

JULHO E
DEZEMBRO
2020

realizar

Ação 7 – Levantamento de dados para medição do
indicador

Iniciativa Estratégica 6.2.12: Parcerias com as Universidades, órgãos de controle e órgãos
municipais para divulgar e informar a população sobre a importância dos Conselhos de
Defesa de Direitos.
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Reuniões com Coordenadores Núcleos
MPE/CAOP: DICOM/MPAL; com os Conselhos
Estaduais de Direito; a Ordem dos Advogados do
Brasil/OAB-AL – Comissões de Direitos Humanos,
de Proteção ao idoso e a Comissão de
Fortalecimento do Controle Social; AMA –

JANEIRO/MARÇO
2020

realizar
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Associação
dos
Municípios
Alagoanos;
MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE
CONSTAS DE ALAGOAS; Secretarias de
Estado; Universidade Federal de Alagoas e
demais instituições de Ensino Superior do Estado;
órgãos Públicos de comunicação e a Sociedade
Civil e Empresarial;
Ação 2 – elaboração de campanha através de
Projeto Institucional de adesão, para orientação
acerca da importância do protagonismo da FEVEREIRO/ABRIL
sociedade no controle social, por meio dos
2020
CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS
DIREITOS;

realizar

Ação 3 – Elaboração de cronograma das ações de
divulgação e informações pelos Órgãos Parceiros

MAIO
2020

Ação 4 – Lançamento da primeira parte da
campanha –
CONSELHOS MUNICIPAIS DE
DEFESA DOS DIREITOS - Conselho Municipal de
Saúde (7 de abril – Dia Mundial da Saúde);

ABRIL
2020

realizar

Ação 5 – Lançamento da segunda parte da
campanha – Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente (18 de maio – Enfrentamento à
Exploração Sexual Infantojuvenil);

MAIO
2020

realizar

Ação 6 – Lançamento da terceira parte da
campanha – Conselho Municipal de Segurança
Pública;

JUNHO
2020

Ação 7 – Lançamento da quarta parte da
campanha – Conselho Municipal do Idoso (27 de
setembro – Dia Nacional do Idoso).

SETEMBRO
2020

Indicador:
1) Promover ações visando a participação da sociedade nos conselhos de direitos,
conscientizando da importância do controle social.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Atuar na garantia dos Direitos Fundamentais em defesa da população em situação de
risco e atuar na promoção da igualdade racial;
Acompanhar o atendimento de pessoas vulneráveis em situação de risco e de rua,
com atenção especial aos idosos e pessoas com deficiência, por meio de Comissão
formada por Promotores, assistentes sociais e psicólogos, para os devidos
atendimentos.
Iniciativa Estratégica: 6.1 Especializar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação do Ministério
Público do estado de Alagoas em defesa da cidadania (6.1.2, 6.1.3, 6.1.4); 6.3 – Firmar
alianças estratégicas em defesa da cidadania em todo estado de Alagoas (6.3.4 e 6.3.5).
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Ação
1) Criar comissão multidisciplinar para realizar um
levantamento acerca da população em situação de
rua e em situação de risco e extrema
vulnerabilidade no estado de Alagoas;

Período

Situação

JANEIRO
2021

realizar

2) Realizar reuniões com as Secretarias de
Assistência Social do Estado e Municípios
alagoanos, para formação de um cadastro geral de
serviços
socioassistenciais
aprovados
pela
Resolução 109/2009, do CNAS, conforme as
normativas do SUAS para disponibilização as
Promotoria de Justiça, por meio de projeto
institucional;

FEVEREIRO/MARÇO
2021

realizar

3) Realizar reuniões e/ou audiências públicas com
movimentos
sociais
e
organizações
não
governamentais que atuem na proteção de
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco
social;

ABRIL/MAIO
2021

realizar

4) Relacionar Albergues Municipais e casas de
abrigamento de pessoas em situação de rua e os
Centros Pop, para visitação técnica, conforme as
Resoluções 269/2006 e 01/2007 -NOB/RH/SUAS;

JUNHO/AGOSTO
2021

realizar

5) Apresentar Projeto Institucional, que uniformize
as ações do Ministério Público na promoção da
igualdade étnico-racial e defesa dos grupos
vulneráveis, com formação de grupo de trabalho,
nos termos da Recomendação CNMP nº 40, de 9
de agosto de 2016 e 41 de 9 de agosto de 2016 e a
Resolução CNMP nº 170, de 3 de junho de 2017 ;

SETEMBRO
2021

realizar

6) Criar protocolo de atuação dos Membros do
Ministério Público para defesa dos direitos
humanos das pessoas em situação de rua, nos
termos da RECOMENDAÇÃO Nº 60, DE 5 DE
JULHO DE 2017.

MARÇO
2021

realizar

7) Apresentar Projeto campanha de prevenção ao
racismo, identificando mecanismos institucionais
que determinam a reprodução do racismo no
âmbito dos órgãos públicos.

NOVEMBRO
2021

realizar

Indicador: Adesão de Procuradorias e Promotorias de Justiça na realização de ações
que tem por objeto a garantia dos Direitos Fundamentais na defesa das pessoas em
situação de vulnerabilidade e risco social e na promoção da igualdade racial.
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Criar um observatório de direitos humanos para fomentar o estudo e a pesquisa com
Universidades e Faculdades sobre a temática de Direitos Humanos.
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Iniciativa Estratégica: 6.1 Especializar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação do Ministério
Público do estado de Alagoas em defesa da cidadania (6.1.2).
Ação

Período

Situação

Apresentação ao PGJ de Programa Institucional
criando o observatório de Direitos Humanos do
Ministério Público de Alagoas, vinculado ao Centro
de Apoio Operacional e a Escola Superior do
Ministério Público de Alagoas.

MARÇO
2022

realizar

Firmar convênio com instituições de Ensino
Superior, OAB, ONGs de defesa dos Direitos
Humanos, Órgão Públicos e outras instituições
públicas e privadas que atuem na defesa dos
direitos fundamentais e pesquisa.

ABRIL A JUNHO
2022

realizar

Realizar Workshop com apresentação de
resultados dos estudos e discussão de temas de
interesse da cultura dos Direitos Humanos.

MAIO E
SETEMBRO
2022

realizar

Realizar pesquisa em parceria com as Instituições
de Ensino Superior Conveniadas, tendo por objeto
o fenômeno social do desaparecimento de pessoas
no estado de Alagoas, com estudo dos dados do
PLID/AL – SINALID.

MAIO a
NOVEMBRO
2022

realizar

Criação da Revista Digital do Observatório de
Direitos Humanos do Ministério Público de Alagoas,
com apoio da DICOM e DTI do MPAL.

SETEMBRO
2022

realizar

DEZEMBRO
2022

realizar

Apresentação geral de resultados

Indicador: Produção de artigos científicos e de pesquisas sobre temas relacionados a
Direitos Humanos.
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OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Atuar para a melhoria do saneamento básico
Iniciativa Estratégica 7.1: Especializar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação do Ministério
Público do Estado de Alagoas em defesa do meio Ambiente
Ação

Período

Situação

Ação 1 – acompanhamento dos resultados das
JAN-DEZ/2020
adesões do projeto;
Ação 2 – Fiscalização e cobrança das melhorias
ATÉ DEZ/2022
em saneamento básico no município de Maceió;
Indicador: Melhoria do saneamento básico dos municípios do Estado de Alagoas
Indicador: Melhoria do saneamento básico dos municípios do município de Maceió

Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Analisar, fiscalizar e monitorar as licenças de operação de empresas de mineração,
bem como atuar na prevenção de danos ambientais
Iniciativa Estratégica: 7.2.10, 7.2.9, 7.2.8
Ação

Período

Situação

Ação 1 – Elaboração de disgnóstico das empresas
JAN-MAR/2020
que atuam na mineração no estado de Alagoas;
Ação 2 – Monitoramento dos licenciamentos, com
instauração de procedimentos administrativos ou ATÉ DEZ/2022
judiciais cabíveis;
Ação 3 - Elaboração de Projeto por adesão para
fiscalização dos processos de licenciamento de MAI-JUN/2020
empresas situadas no estado de Alagoas;
Ação 4 – Articulação com os promotores naturais
dos municípios que possuem empresas que atuam
na atividade de mineração para adesão ao projeto;

JUN-DEZ/202

Fiscalização de 100% das licenças de empresas de atividade de mineração no Estado
de Alagoas

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Assegurar a segurança no comércio de gás de cozinha (GLP)
Iniciativa Estratégica 5.3.1: Combater a revenda clandestina de gás liquefeito de petróleo –
GLP.
Ação
Levantamento das autuações pretéritas.

Período

Situação

Julho/2020

Reunião com os órgãos de fiscalização para
reunião e consolidação dos dados encontrados.

Outubro/2020

Em andamento

Reunião com os órgãos de fiscalização para traçar
as estratégias, abrangência e método das
fiscalizações.

Janeiro/2021

Em andamento

Execução da Força Tarefa de fiscalização.

Outubro/2021

Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas

Maio/2022

Iniciativa Estratégica 5.3.2: Estabelecer parcerias com os agentes econômicos de revenda
de GLP: SINDIGÁS, ANP, PM/AL, PC/AL, CBM/AL, SEDET e PROCON/AL, visando à
atuação conjunta no combate às revendas clandetisnas, ou que fomentam a clandestinidade.
Ação

Período

Situação

Realização de audiência pública com os órgãos e
Novembro/2021
instituições interessadas.

Em andamento

Formular termo de parceria com SINDIGÁS, ANP,
PM/AL, PC/AL, CBM/AL, SEDET e PROCON/AL,
estabelecendo os termos exigíveis.

Abril/2022

Em andamento

Elaboração de projeto por adesão de fiscalização
para as Promotorias de Justiça interessadas.

Outubro/2022

Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça
Dezembro/2022
com atribuições.
Indicador: Número de autuações realizadas nas fiscalizações
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Fomentar medidas para garantir a segurança em estádios de futebol
Iniciativa Estratégica 5.2.1: Fiscalizar e buscar a correta execução dos laudos previstos no
art. 23 do Estatuto do Torcedor
Ação
Levantamento das autuações pretéritas.

Período
Março/2020

Situação
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Reunião com os órgãos subscritores dos laudos

Agosto/2020

Reunião com os órgãos de subscritores dos laudos
para traçar as estratégias de cumprimento das
exigências.

Outubro2020

Execução da Força Tarefa de fiscalização e
inspeção in loco

Março/2021

Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas

Setembro/2021

Iniciativa Estratégica 5.2.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL; CREA; PM/AL; e
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, visando aprimorar a confecção dos laudos
Ação

Período

Situação

Audiência com os órgãos e instituições que
Dezembro/2020
subscrevem os laudos.
Formular termo de parceria com CBM/AL; CREA e
PM/AL, estabelecendo os termos exigíveis.

Abril/2021

Elaboração de projeto por adesão de fiscalização
para as Promotorias de Justiça interessadas, e que Novembro/2021
tenham estádios de futebol em suas cidades.
Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça
com atribuições.

Abril/2022

Indicador: Número de autuações realizadas nas fiscalizações aos estádios
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Combater a adulteração de combustíveis
Iniciativa Estratégica 5.4.1: Fiscalizar a venda de combustíveis com vícios de qualidade e
quantidade.
Ação

Período

Levantamento das autuações pretéritas.

Março/2020

Reunião com os órgãos de fiscalização para
reunião e consolidação dos dados encontrados.

Julho/2020

Situação

Reunião com os órgãos de fiscalização para traçar
as estratégias, abrangência e método das Setembro/2020
fiscalizações.
Execução da Força Tarefa de fiscalização.

Janeiro/2021

Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas

Março/2021

Iniciativa Estratégica 5.4.2: Fomentar parcerias com o PROCON/AL; SEFAZ; ANP; PMAL;
e PCAL, visando a atuação conjunta no combate à venda de combustíveis adulterados pelos
vícios de quantidade e/ou qualidade.
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Ação

Período

Situação

Realização de audiência pública com os órgãos e
Dezembro/2020
instituições interessadas e público em geral.
Formular
termo
de
parceria
com
Sindicombustíveis/AL, SEFAZ/AL, PROCON/AL e
ANP, estabelecendo os termos exigíveis.

Março/2021

Elaboração de projeto por adesão de fiscalização
Setembro/2021
para as Promotorias de Justiça interessadas.
Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça
com atribuições.

Janeiro/2022

Indicador: Número de autuações realizadas nas fiscalizações
Temática escolhida entre os temas votados em audiência pública e enquete no site:
Fomentar medidas de combate a incêndios e desastres em estabelecimentos ou local
de reunião de público
Iniciativa Estratégica 5.1.1: Fiscalizar a correta aplicação da Lei Federal nº. 13.425/2017
Ação

Período

Levantamento junto com a Promotoria de
Urbanismo da observância do município ao art. 2º
da legislação.

Março/2020

Reunião com o CBM e com a Prefeitura para
levantamento dos locais de grande concentração e
circulação de pessoas, creches e asilos

Agosto/2020

Situação

Reunião com a Promotoria de Urbanismo, CBM,
Dezembro/2020
Conselhos de Engenharia e Arquitetura.
Execução da Força Tarefa de fiscalização e
inspeção in loco
Elaboração das medidas punitivas e pedagógicas

Abril/2021
Setembro/2021

Iniciativa Estratégica 5.1.2: Fomentar parcerias com o CBM/AL; CREA, PROMOTORIA DE
URBANISMO visando aprimorar a correta aplicação da lei de incêndio
Ação

Período

Audiência Pública com os órgãos e instituições
Fevereiro/2020
fiscalizadoras
Formular termo de parceria com CBM/AL; CREA e
PROMOTORIA DE URBANISMO, estabelecendo
os termos exigíveis.

Maio/2020

Elaboração de Minuta de Projeto de Lei Estadual.

Agosto/2021

Situação
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Elaborar Projeto por adesão de fiscalização para as
Promotorias de Justiça interessadas, e que tenham
locais de grande concentração e circulação de
pessoas, creches e asilos.
Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça
Fevereiro/2022
com atribuições.
Indicador: Número de autuações realizadas nas fiscalizações aos estabelecimentos
contemplados pela lei de incêndio.
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ÁREA MEIO
OBJETIVO: MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE ALAGOAS.
Temática escolhida:Definir estrutura organizacional adequada (Pessoal,
equipamentos de TI, atribuições e instalações físicas) da atividade-meio.
Iniciativa Estratégica: 9.1.9. Elaborar e implementar projeto com o escopo de definir a
estrutura organizacional adequada ao pleno funcionamento de todos os setores
administrativos do Ministério Público do Estado de Alagoas relativamente a: pessoal,
tecnologia da informação, atribuições, rotinas de trabalho e instalações físicas.
Ação

Período

Fazer o levantamento junto aos setores
administrativos quanto as necessidades em termos
de pessoal, tecnologia da informação e instalações
físicas.

Jan a jun de
2020

Consolidar as informações levantadas no tópico
anterior.

jul a ago de
2021

Consolidar as atribuições e rotinas de trabalho já
definidas.

Set de 2021 a
fev de 2022

Confeccionar laudo final contendo a estrutura
organizacional adequada ao pleno funcionamento
de todos os setores administrativos do Ministério
Público do Estado de Alagoas

mar a jun de
2022

Situação

Indicador: Laudo final confeccionado com a estrutura organizacional adequada ao
pleno funcionamento de todos os setores administrativos do Ministério Público do
Estado de Alagoas.
Temática escolhida: Definir estrutura organizacional adequada (Pessoal,
equipamentos de TI, atribuições e instalações físicas) da atividade-fim.
Iniciativa Estratégica: 9.1.10. Elaborar e implementar projeto com o escopo de definir a
estrutura organizacional adequada ao pleno funcionamento de todos os órgãos da atividadefim do Ministério Público do Estado de Alagoas relativamente a: pessoal, tecnologia da
informação, atribuições, rotinas de trabalho e instalações físicas.
Ação

Período

Fazer o levantamento junto aos órgãos de
execução e de apoio (atividade-fim) quanto as
necessidades em termos de pessoal, tecnologia da
informação e instalações físicas.

jul a dez de
2021

Consolidar as informações levantadas no tópico

Jan a fev de

Situação
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anterior.

2022

Consolidar as atribuições e rotinas de trabalho já
definidas.

Mar a ago de
2022

Confeccionar laudo final contendo a estrutura
organizacional adequada ao pleno funcionamento
de todos os órgãos da atividade-fim do Ministério
Público do Estado de Alagoas

Set a dez de
2022

Indicador: Laudo final confeccionado com a estrutura organizacional adequada ao
pleno funcionamento de todos os órgãos da atividade-fim do Ministério Público do
Estado de Alagoas.
Temática escolhida: Implantar Sistema GRP.
Iniciativa Estratégica: 9.1.7. Implantar e implementar sistema de gerenciamento de
compras.
Iniciativa Estratégica:9.1.11. Elaborar e implementar projeto com a finalidade de mensurar
e de prover as necessidades de material de consumo em todas as unidades do Ministério
Público do Estado de Alagoas.
Ação
Fazer o levantamento junto aos
administrativos quanto as necessidades.

Período
setores

jul a dez de
2021

Consolidar as informações levantadas no tópico
anterior.

Jan a fev de
2022

Definir a estratégia da contratação

Mar a ago de
2022

Realizar a contratação

Set a dez de
2022

Situação

Implantar o GRP e colocar em produção
Indicador: Número de módulos implantados.
Temática escolhida: Criar e implantar Assessoria Jurídica Virtual.
Iniciativa Estratégica: 9.1.2. Elaborar e implementar os demais regulamentos necessários
ao funcionamento dos órgãos administrativos e finalísticos do Ministério Público do Estado
de Alagoas.
Ação

Período

Fazer o levantamento em termos de volume de
trabalho dos órgãos de apoio e de execução do
Ministério Público Estadual.

Jan e Fev de
2020

Fazer levantamento de produtividade de um

Mar de 2020

Situação
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analista judiciário.
Consolidar as informações levantadas nos dois
tópicos anteriores.

Abr de 2020

Definir a estrutura adequada, em termos de
pessoal, da Assessoria Jurídica Virtual, levando em
consideração os dados consolidados.

Mai de 2020

Definir a estrutura física e de Tecnologia da
Informação para o funcionamento pleno da
assessoria.

Mai de 2020

Definir rotina e fluxo de trabalho da assessoria,
dentro e fora do Sistema SAJ/MP

Jun de 2020

Confeccionar minuta de ato criando a Assessoria
Jurídica Virtual, definindo as atribuições e fluxo de
trabalho.

Jun de 2020

Aprovação da minuta do ato pelo PGJ.

Jun de 2020

Implantação da Assessoria Jurídica Virtual.

Jul e ago de
2020

Indicador: Implantação da Assessoria Jurídica Virtual.
Temática escolhida: Criar e implantar Cartório Itinerante.
Iniciativa Estratégica: 9.1.2. Elaborar e implementar os demais regulamentos necessários
ao funcionamento dos órgãos administrativos e finalísticos do Ministério Público do Estado
de Alagoas.
Ação

Período

Fazer o levantamento em termos de volume de
trabalho dos órgãos de apoio e de execução do
Ministério Público Estadual.

Jan e Fev de
2020

Fazer levantamento de produtividade de um
técnico.

Mar de 2020

Consolidar as informações levantadas nos dois
tópicos anteriores.

Abr de 2020

Definir a estrutura adequada, em termos de
pessoal, do Cartório Itinerante, levando em
consideração os dados consolidados.

Mai de 2020

Definir a estrutura física e de Tecnologia da
Informação para o funcionamento pleno do cartório.

Mai de 2020

Definir rotina e fluxo de trabalho do cartório, dentro
e fora do Sistema SAJ/MP

Jun de 2020

Confeccionar minuta de ato criando o Cartório
Itinerante, definindo as atribuições e fluxo de

Jun de 2020

Situação
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trabalho.
Aprovação da minuta do ato pelo PGJ.

Jun de 2020

Implantação do Cartório Itinerante.

Jul e ago de
2020

Indicador: Implantação do Cartório Itinerante.
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OBJETIVO: MELHORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICAÇÃO
Temática : Atualizar permanentemente, em cadastro unificado, os contatos de todos
os membros, servidores, colaboradores e parceiros do Ministério Público do Estado
de Alagoas .
Ação
Criação de
atualizados

local

na

intranet

para

contatos

Atualização dos cadastros

Período

Situação

Mar/ 2020

A executar

Abril/2020

A executar

Indicador: 95% de contatos atualizados.
Temática: Implantar e implementar assessoria de informática especializada em página
virtual, com a finalidade de administrar, atualizar e aprimorar permanentemente a
página eletrônica e os e-mails funcionais do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Contratação e lotação de servidor especializado
em informática na DICOM

Jan 2021

A executar

Indicador: Atualização do site, quando necessária (campanhas e eventos), em até 48
h.
Temática: Criar e distribuir amplamente manual informativo acerca da atuação geral
do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Criação de Manual informativo, em meio eletrônico
e físico, sobre a atuação do MPE/AL

Jan/2022

A executar

Distribuição do manual com imprensa e sociedade

Abril/2022

A executar

Ciclo de palestras para imprensa sobre o papel do
Ministério Público Estadual

Maio/2022

A executar

Indicador: Mitigação de 70% das dúvidas acerca de atribuição de membros por parte
da imprensa.
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OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA
Temática: aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos.
Iniciativa Estratégica: 10.2.2. Realizar levantamento das reais necessidades e adquirir
móveis e utensílios de expediente adequados ao funcionamento de todos os imóveis do
Ministério Público do Estado de Alagoas
Ação

Período

Situação

Realizar levantamento das reais necessidades de Jan – Jun/2020
mobiliário, equipamentos e veículos
Jan – Jun/2021

Previsto

Gerar cronograma de aquisições de mobiliário,
equipamentos e veículos

2020 – 2021

Previsto

Adquirir mobiliário, equipamentos e veículos

2021 – 2022

Previsto

Renovação de ar-condicionado

2021 – 2022

Previsto

Renovação de frota veicular

2021 – 2022

Previsto

Indicadores:
1 – Prédios do Ministério Público adequadamente equipados com mobiliário e
equipamentos;
2 – Renovação de ar-condicionado;
3 – Renovação de frota veicular.
Temática: construção e reforma.
Iniciativa Estratégica: 10.1.2: Implantar e implementar projeto tendente a indicar ordem de
prioridade e um cronograma viável para aquisição, construção, reforma ou locação de
espaços destinados ao mais diversos setores do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Elaborar projeto para avaliação de necessidades de
reforma e construção

2020 – 2021

Previsto

Cronograma de reforma e construções

2021 – 2022

Previsto

Elaborar projeto para avaliação de necessidades de
modernização, recuperação e manutenção

2020 – 2021

Previsto

Cronograma
manutenção

2021 – 2022

Previsto

de

modernização,

recuperação

e

Indicador:
1 – Prédios do Ministério Públicos construídos, reformados e modernizados
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OBJETIVO: ADEQUAR OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
Temática 1: Investimento em Infraestrutura Tecnológica
Iniciativa Estratégica: 11.1 – Adequar a estrutura e aprimorar o funcionamento da rede de
informática do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Acompanhamento da Execução de Projetos de
Redes e Cabeamento das Promotorias da Capital e
do Interior.

JAN/2020 à
DEZ/2022

Aquisição e implantação de equipamentos que
permitirá maior gerência, controle e segurança dos
dados institucionais trafegados através de Wi-fi,
VPN, Switches, Firewall, Storage, Pontos de
Acesso e outros.

JAN/2020 à
DEZ/2022

Aquisição de câmeras de segurança para as
promotorias do interior.

JAN/2020 à
DEZ/2022

Aquisição de Nobreaks para DataCenter
Expansão da solução de Voz Sobre IP (VoIP).

Situação

DEZ/2021
JAN/2020 à
DEZ/2022

Iniciativa Estratégica: 11.2 – Adequar os equipamentos tecnológico em todos os setores do
Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Aquisição e instalação de computadores,
notebooks, Drive externo de DVD, HD externo,
Pendrive e outros.

Dez/2022

Situação

Indicador: Atualização do Parque de Computacional do Ministério Público
Equipamentos de Apoio as Atividades Ministeriais.
Temática 2: Suporte ao usuário
Iniciativa Estratégica: 11.4 – Melhorar o suporte aos usuários em todos Ministério Público
de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 11.4.1 – Implantar e implementar projeto para padronização da
entrega de serviços de rede e suporte, utilizando o padrão ITIL.
Iniciativa Estratégica: 11.4.2 – Implantar e implementar projeto para criação do serviço de
“help desk” (suporte e manutenção) no âmbito do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica:1 1.4.3 – Reestruturar e descentralizar o setor de suporte aos
usuários no Ministério Público de Alagoas.
Ação

Período

Situação

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
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Aumentar a capacidade de atendimento com mais
servidores

JAN/2020 DEZ/2022

Levantar junto aos setores (áreas meio e fim) as
necessidades de equipamentos de TI

DEZ/2020

Adquirir software para suporte remoto

JUL/2021

Pesquisas de satisfação

Dez/2020
Dez/2021
Dez/2022

Capacitação
Consultoria)

de

Colaboradores

(Cursos

e

JAN/2020 DEZ/2022

Indicador: Satisfação dos Usuários de TI
Temática 3: Sistemas de Informação
Iniciativa Estratégica: 11.3 – Desenvolver e adquirir novos sistemas de informática de
acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica:11.3.6 – Implantar e implementar projeto com escopo de identificar as
reais necessidades de sistemas de informática em todas as unidades do Ministério Público
do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica:11.3.7 – Adquirir os sistemas de informática necessários ao
funcionamento adequado de todos os setores do Ministério Público do Estado de Alagoas,
em especial nas áreas de: Protocolo, Expedição, Recursos Humanos, Controle interno,
Licitações e Consultoria Jurídica.
Ação
Publicação de ATO PGJ regulamentando
desenvolvimento e implantação de sistemas

Período
o

JAN-DEZ/2020

JAN-SET/2020
Levantar junto aos setores (áreas meio e fim) as
JAN-SET/2021
necessidades de sistemas de informação
JAN-SET/2022
Definir critérios de prioridades no CETI

JAN-DEZ/2020
JAN-DEZ/2021
JAN-DEZ/2022

Estabelecer
calendário
de
aquisição
e
JAN-MAR/2021
desenvolvimentos com base nas prioridades
JAN-MAR/2022
definidas pelo CETI
Desenvolver ou Adquirir, Implantar e Adequar as
soluções

JAN/2020DEZ/2022

Ações de parcerias com outras instituições no
desenvolvimento de soluções

JAN/2020DEZ/2022

Indicador: Sistemas de Informação

Situação
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Temática 4: Solução integrada de serviço de e-mail, armazenamento de arquivos em
nuvem e softwares de colaboração e produtividade.
Iniciativa Estratégica: 11.3 – Desenvolver e adquirir novos sistemas de informática de
acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 11.3.6 – Implantar e implementar projeto com escopo de identificar as
reais necessidades de sistemas de informática em todas as unidades do Ministério Público
do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Realizar estudos benchmarking para observar a
JAN-JUN/2020
experiência de outros MPs com as soluções.
Elaborar planilha de custos vs benefícios e de ABR-JUN/2020
impacto econômico-financeira.
Contratar a solução, em caso de viabilidade
positiva

JUN/2020JUN/2021

Implantar a solução integrada

JUL/2021DEZ/2022

Indicador:
Implantação da Solução Integrada de Serviços de TI
Temática 5: Solução de Ensino a Distância (EAD)
Iniciativa Estratégica: 11.3 – Desenvolver e adquirir novos sistemas de informática de
acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 11.3.6 – Implantar e implementar projeto com escopo de identificar as
reais necessidades de sistemas de informática em todas as unidades do Ministério Público
do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Realizar estudos benchmarking para observar a
JAN-JUN/2020
experiência de outros MPs com soluções de EAD.
Elaborar planilha de custos vs benefícios e de ABR-JUN/2020
impacto econômico-financeira.
Contratar a solução, em caso de viabilidade
positiva

JUN/2020JUN/2021

Implantar a solução de EAD

AGO/2021DEZ/2022

Indicador: Implantação da Solução de EAD

Situação
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Temática 6: Solução de Intranet Corporativa
Iniciativa Estratégica: 11.3 – Desenvolver e adquirir novos sistemas de informática de
acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 11.3.6 – Implantar e implementar projeto com escopo de identificar as
reais necessidades de sistemas de informática em todas as unidades do Ministério Público
do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Realizar estudos benchmarking para observar a
experiência de outros MPs com soluções de JAN-JUN/2020
Intranet.
Elaborar planilha de custos vs benefícios e de JUL-DEZ/2020
impacto econômico-financeira.
Contratar a solução, em caso de viabilidade
JAN-JUN/2021
positiva.
Implantar a solução de Intranet Corporativa.

JUL-DEZ/2021

Indicador: Implantação da Solução de Intranet Corporativa

Situação
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OBJETIVO: ADEQUAR O EFETIVO DE MEMBROS E SERVIDORES
Temática: Implementação da gestão por competências
Iniciativa Estratégica: 12.1. Estratégia: Fixar e distribuir equitativamente as atividades
funcionais.
Iniciativa Estratégica: 12.1.1 Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto
tendente a contemplar as necessidades de especialização e a melhor distribuição das
atribuições dos membros do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 12.1.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com
escopo de fixar as lotações, detectar as reais necessidades e a melhor distribuição dos
servidores por toda a estrutura do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 12.1.3. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com o
escopo de fixar as lotações, detectar as reais necessidades e a melhor distribuição dos
estagiários do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 12.1.4. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com a
finalidade de detectar as reais necessidades e a melhor distribuição dos agentes
terceirizados por toda a estrutura do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Realização de projeto em parceria com
Diretoria de Pessoal para estudos e implementação
da gestão por competências no âmbito do MPE/AL;

JUN/2020

Ação 2 – Apresentação de proposta de criação da
gestão por competências;

JUN/2020

Ação 3 – Realização de capacitação dos servidores
em parceria com a Escola Superior do Ministério
Público ESMP;

JUN/2021

Ação 4 – Implementação
competências.

DEZ/2021

da

gestão

por

Ação 5 – Apresentação dos resultados de alocação
de membros e servidores por competências

Situação

Dez/2022

Indicador: Efetiva implementação do setor de gestão de competências
Temática: Adequação do número de servidores e estagiários
Iniciativa Estratégica: 12.1.2: Implantar e implementar projeto com escopo de fixar as
lotações, detectar as reais necessidades e a melhor distribuição dos servidores por toda a
estrutura do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Prorrogação do concurso de servidores

DEZ/2020

Ação 2 - Apresentação do quadro de necessidades
ao Procurador-Geral de Justiça

ABR/2021

Situação
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Ação 3 – Apresentação de proposta de criação dos
cargos de servidores

DEZ/2021

Ação 4 – Nomeação dos servidores.

JUN/2022

Iniciativa Estratégica: 12.1.3: Implantar e implementar projeto com o escopo de fixar as
lotações, detectar as reais necessidades e a melhor distribuição dos estagiários do Ministério
Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 - Apresentação do quadro de necessidades
ao Procurador-Geral de Justiça

ABR/2021

Ação 2 - Composição da Comissão Gestora do
Concurso

MAI/2021

Ação 3 - Realização de concurso

JUL/2021

Ação 4 – Nomeação dos estagiários

SET/2022

Situação

Indicador: Número de Servidores Efetivos do Ministério Público de Alagoas
Indicador: Número de Estagiários do Ministério Público de Alagoas
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PLANO DE AÇÃO: OBJETIVO: CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES
Temática: Capacitação de média duração
Iniciativa Estratégica: 13.1.1. Instituir programa de reciclagem periódica lato sensu de
média duração, tendente a englobar todos os servidores e membros do Ministério Público do
Estado de Alagoas.
Iniciativa Estratégica: 13.1.2. Elaborar e implementar projetos de capacitação específica
(média duração) nas mais diversas áreas da atuação finalística do Ministério Público
Estadual.
Iniciativa Estratégica: 13.1.3. Elaborar e implementar projetos de capacitação específica
(média duração) nas mais diversas áreas da atividade-meio do Ministério Público do Estado
de Alagoas, em especial nos domínios de gestão pública, gestão estratégica, controle
interno, licitações, recursos humanos e consultoria jurídica.
Ação

Período

Situação

Realizar estudo junto a membros e servidores
sobre a necessidade de treinamentos voltados
à área meio e à área-fim, para aperfeiçoar a
realização das atividades e minimizar
possíveis obstáculos.

Até 04/2020

Previsto

Desenvolver e implementar modelos de
avaliação de capacitação e de avaliação de
aprendizado.

Até 02/2020

Previsto

Identificar os cursos que podem ser realizados
pela ESMP e estabelecer cronograma de
execução.

Até 02/2020

Previsto

Realizar estudo junto a profissionais
especializados a fim de solicitar a reforma do
auditório Edgar Valente de Lima Filho,
proporcionando melhorias em sua estrutura,
comodidades e tecnologia.

Até 07/2020

Previsto

Identificar cursos que serão ministrados por
outras Instituições a fim de atender a
necessidade de capacitação e estabelecer
cronograma de participação de diretores e
demais responsáveis por setores específicos
do MPAL.

Até 05/2020

Previsto

Iniciativa Estratégica: 13.1.4. Instituir a modalidade de ensino a distância nas atividades da
Escola Superior do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Realizar estudo junto à Diretoria de
Informática a fim de verificar as atividades
necessárias para implementar a modalidade
de ensino a distância.

Até 06/2020

Previsto
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Fazer intercâmbio de informações com outros
Ministérios Públicos, com vistas a conhecer
melhor as funcionalidades do ensino a
distância por eles desenvolvido.

Até 03/2020

Previsto

Iniciativa Estratégica: 13.1.5. Instituir programa de capacitação específica para os
diretores, coordenadores e demais responsáveis por setores administrativos no âmbito do
Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Realizar estudo sobre responsabilidades dos
setores administrativos e necessidades de
capacitação
e
desenvolvimento
para
aperfeiçoar a tomada de decisões.

Até 07/2020

Previsto

Realizar estudo sobre participação de
diretores,
coordenadores
e
demais
responsáveis por setores administrativos em
capacitações realizadas pela ESMP e por
outras instituições nos últimos 5 anos.

Até 07/2020

Previsto

Identificar os cursos que podem ser realizados
pela ESMP e estabelecer cronograma de
execução.

Até 10/2020

Previsto

Identificar cursos que serão ministrados por
outras Instituições a fim de atender a
necessidade
de
capacitação
e
desenvolvimento de setores específicos e
estabelecer cronograma de participação dos
responsáveis (diretores, coordenadores e
demais líderes setoriais).

Até 12/2020

Previsto

Iniciativa Estratégica: 13.1.6. Realizar parcerias estratégicas com a finalidade de
incrementar o aperfeiçoamento funcional dos membros e dos servidores do Ministério
Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

Firmar convênios com instituições de ensino
superior para fornecer descontos em pósgraduação latu sensu e stricto sensu.

Até 01/2020

Em andamento

Firmar convênio com Escolas Institucionais
para promoção de cursos destinados a
membros e servidores.

Até 01/2020

Previsto

Firmar convênio com Instituições de Ensino
Superior para realização de eventos conjuntos
de extensão possibilitando a participação dos
públicos de cada uma das instituições
envolvidas.

Até 06/2020

Previsto
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Implementar a emissão de certificados online,
mediante parceria com a Diretoria de
Informática do Ministério Público ou com
entidades externas.

Até 03/2020

Previsto

Implementar a instalação do Laboratório de
Informática no âmbito do Ministério Público,
preferencialmente em sala localizada no
CAOP-AL.

Até 06/2020

Em andamento

Temática: Capacitação para ingresso no MP (membros e servidores)
Iniciativa Estratégica: 13.1.7. Instituir programa de capacitação mínima destinado a
membros e servidores recém-nomeados, antes de iniciarem o exercício de suas funções.
Ação

Período

Situação

Realizar estudo sobre diretrizes curriculares
mínimas para formação de membros recémnomeados do MPAL.

Até 12/2020

Previsto

Estabelecer projeto pedagógico do curso de
formação de membros do MPAL.

Até 12/2020

Previsto

Realizar estudo sobre diretrizes curriculares
mínimas para formação de servidores recémnomeados do MPAL.

Até 01/2020

Em andamento

Estabelecer projeto pedagógico do curso de
formação dos servidores do MPAL.

Até 01/2020

Em andamento

Temática: Laboratório de informática
Iniciativa Estratégica: 13.1.8. Implantar e implementar laboratório de informática no âmbito
da Escola Superior do Ministério Público, com o intuito de realizar cursos na área de
tecnologia da informação.
Ação

Período

Situação

Implementar a instalação do Laboratório de
Informática no âmbito do Ministério Público,
preferencialmente em sala localizada no
CAOP-AL.

Até 06/2020

Em andamento

Temática: Cursos de mestrado institucional (MBA) e de pós-graduação
Iniciativa Estratégica: 13.1.9. Elaborar e implementar projetos com o escopo de
disponibilizar cursos de mestrado institucional (MBA) e de pós-graduação “lato sensu”
(especializações) para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Ação

Período

Situação

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA
Firmar convênios com instituições de ensino
superior para fornecer descontos em pósgraduação latu sensu e stricto sensu.

Até 01/2020

Em andamento

Temática: Revitalização da biblioteca
Iniciativas Estratégicas: 13.2.1. Ampliar continuamente o acervo da biblioteca, inclusive
com a assinatura de periódicos.
Iniciativa Estratégica:13.2.3 Criar e divulgar boletins bibliográficos periódicos.
Ação

Período

Situação

Realizar estudo sobre livros necessários para
uma atuação mais eficiente de membros e
servidores.

Até 01/2020

Realizado/Em andamento

Adquirir livros físicos e base de dados de
informação jurídica conforme levantamento de
necessidades.

Até 01/2020

Realizado/Em andamento

Estabelecer calendário de divulgação de
boletins bibliográficos e atividades que
promovam a interação de diversos públicos,
em especial membros e servidores, com a
Biblioteca.

Até 01/2020

Previsto

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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OBJETIVO: ADEQUAR OS RECURSOS E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA
Temática: Elaboração de orçamento participativo
15.1.1. Iniciativa Estratégica: Adequar os recursos orçamentários da Instituição mediante
articulações com os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Alagoas, por meio da
constante demonstração do papel constitucional, dos crescentes desafios e dos benefícios a
serem colhidos pela sociedade alagoana com o aprimoramento da atuação do Ministério
Público.
Ação
Ação 1 – Criação
Participativo”

do

Período
Projeto

“Orçamento

Situação

MAR/2020,
2021 e 2022

Ação 2 – Coleta de dados da área-fim;

MAR-MAI/2020,
2021 e 2022

Ação 3 – Consolidação da proposta orçamentária

JUN-JUL/2020,
2021 e 2022

Ação 4 – Apresentação da proposta orçamentária;

JUL/2020, 2021
e 2022

Indicador: Elaboração do projeto de lei orçamentária do MP de forma participativa
Temática: Aumentar a captação de recursos extraorçamentários
Iniciativa Estratégica 15.2.1: Implantar e implementar projetos com o escopo de identificar
novas fontes de investimento e de ampliar a captação alternativa para o Ministério Público do
Estado de Alagoas.
Ação
Ação 1 – Elaboração de estudo sobre
implementação do setor captação de recursos;

Período
a

Ação 2 – Elaboração de proposta de criação do
setor de captação de recursos;
Ação 3 – Capacitação dos servidores;
Ação 4 - Implementação do setor de captação de
recursos;

JAN-MAR/2020
ABR/2020
MAI-SET/2020
DEZ/2020

Ação 5 – Acompanhamento da evolução da
captação de recursos extraorçamentários pelo ATÉ DEZ/2022
setor
Indicador: Implementação do setor de captação de recursos

Situação

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR A GESTÃO ESTRATÉGICA
Temática: implementar a política de Comunicação do Planejamento Estratégico
contemplando o desenvolvimento da cultura de gestão por resultados.
Iniciativa Estratégica 16.2: Promover a cultura do planejamento e da gestão estratégica no
Ministério Público do Estado de Alagoas
Ação

Período

Ação 1 – Realização de Reuniões com a Diretoria
de Comunicação e Diretoria de Informática para
criação um espaço no site institucional para
divulgação permanente dos resultados alcançados
através do planejamento estratégico.

MAR/2020

Ação 2 – Elaboração de cronograma de divulgação
dos resultados

JUN/2020

Ação 3 – Acompanhamento da implementação do
sistema de BI – Business Inteligence e formação
dos servidores da ASPLAGE.

DEZ/2020

Situação

Iniciativa Estratégica 16.2.5: Implantar e implementar programa de capacitação continuada
em gestão estratégica para membros e servidores do Ministério Público do Estado de
Alagoas.
Ação

Período

Ação 1 – Construção do novo plano estratégico
institucional do Ministério Público de Alagoas para
ser implementado a partir de 2023

JUN/2022

Ação 2 – Realização de audiências públicas
regionalizadas para a construção de Plano Geral
de Atuação

SET/2022

Ação 3 – Realização de oficinas com os gestores
das áreas estratégicas para a construção do
planos de atuação

OUT/2022

Ação 4 – Publicação do Plano Geral de Atuação

NOV/2022

Situação

Indicador: Acompanhamento do cumprimento do Plano Estratégico Institucional.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA
Temática: Aperfeiçoar a metodologia de gestão por projetos em âmbito institucional
com foco na comunicação das ações e resultados.
16.1. Estratégia: Estruturar a gestão estratégica do Ministério Público do Estado de Alagoas
16.1.3. Iniciativa Estratégica: Prover o setor de gestão estratégica de condições adequadas ao seu
funcionamento
16.2. Estratégia: Promover a cultura do planejamento e da gestão estratégica no Ministério Público
do Estado de Alagoas
16.2.2. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar um programa de fomento à participação de
membros e de servidores do Ministério Público do Estado de Alagoas na gestão estratégica.
Ação

Período

Ação 1 – Adquirir e Implementar a utilização de sistema
informatizado de gerenciamento de projetos e portfólio.

Fev. 2020-julho
2020

Situação

Ação 2 – Aprimorar a divulgação dos projetos
finalísticos executados por via da adesão;
Trimestralmente Ação 2.1. Elaborar e divulgar boletins periódicos sobre
2020-2022
a gestão por projetos
Ação 3 – Criar premiação “Excelência em Gestão Por
Projetos” para premiar os projetos que apresentaram
melhores resultados para a sociedade no âmbito do
Ministério Público do Estado de Alagoas.

Anualmente
2020-2022

Ação 4 – Realizar capacitações específicas para
Fev. 2020 – Maio
elaboração de projetos alinhados ao Plano Geral de
2020
Atuação 2020-2022

Indicador: Sistema informatizado de gerenciamento implantado .
Indicador: Alcance dos projetos finalísticos por adesão – Meta 80 % dos municípios.
Temática: Mapas de processos.
16.2.7. Iniciativa Estratégica: Implantar e implementar projeto com o objetivo de adotar
modelagem de processos, seguindo as diretrizes do BPMN.
Ação

Período

Ação 1 – Identificar, em parceria com as áreas fim
e meio, rol das principais rotinas laborais, das Fev. 2020 – Out.
2020
áreas fim e meio, para criação dos fluxos
institucionais.
Ação 2 – Realizar capacitações de curta duração
(oficinas) nas áreas fim e meio sobre a temática da
gestão de processos.

Anualmente
2020 – 2022

Ação 3 – Facilitar a construção/revisão dos fluxos
laborais institucionais das áreas fim e meio de
modo a simplificar, integrar e padronizar os
procedimentos institucionais.

Anualmente
2020 – 2022

Situação

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA

Indicador: Números de processos elaborados e aprovados pelo PGJ.
Indicador: Porcentagem de membros e servidores atuantes na elaboração e/ou
melhoria dos processos institucionais.

