
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL INDICADOR INICIATIVA META (mínima) PERIODICIDADE UNIDADE FÓRMULA

MISSÃO Missão
Projetos e Iniciativas que visem à divulgação e avaliação do cumprimento da
missão institucional.

10 ações no ano Quadrimestral Qt Contagem simples

VISÃO Visão
Projetos e Iniciativas que visem à divulgação e avaliação do cumprimento da
visão institucional.

10 ações no ano Quadrimestral Qt Contagem simples

VALORES Valores
Projetos e Iniciativas que visem à divulgação e avaliação do cumprimento dos
valores institucional.

10 ações no ano Quadrimestral Qt Contagem simples

PERSPECTIVA PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR INICIATIVA META (mínima) PERIODICIDADE UNIDADE FÓRMULA

Profissionalização da Gestão
Realizar treinamentos e capacitações voltados ao fomento da cultura de
resultados, ao desenvolvimento de lideranças e ao uso das metodologias de
gestão por processos e de gestão de projetos.

20% dos integrantes Semestral %
Participantes/ Total 
Integrantes

Aprendizagem e Gestão do 
Conhecimento

Realizar treinamentos e capacitações e fomentar a realização de palestras,
workshops, benchmarks, entre outros, que favoreçam a aprendizagem
organizacional e a gestão do conhecimento, administrativas e finalísticas.

20% dos integrantes Semestral %
Participantes/ Total 
Integrantes

Clima Organizacional
Realizar pesquisas que permitam avaliar o grau de satisfação dos integrantes
do MPSP com os serviços, recursos e políticas internas e, por meio dos
resultados, propor ações de melhoria.

Resultado da Pesquisa: > 60% bom e ótimo
Resultado do Requisito: > 60% bom e ótimo

Semestral %
Pontos Obtidos/ 
Pontos Possíveis

Projetos e Processos de QVT
Implementar projetos e processos que favoreçam a Qualidade de Vida no
Trabalho, o desenvolvimento humano e a integração de pessoas, unidades e
atuações institucionais.

5 projetos ou processos em um ano Semestral Qt Contagem simples

III - Melhoria e inovação das 
atividades administrativas e de 
apoio

3. Mapear, racionalizar, normatizar e manter um Sistema de Gestão da
Qualidade nos processos das atividades administrativas e de apoio da
instituição de modo a torná-los mais uniformes e eficientes.

Implementação de Processos de 
Negócio Atividade Meio e de 
Apoio

Implementar processos segundo normativo interno. 6 processos em um ano Semestral Qt Contagem simples

Automatização e aprimoramento 
tecnológico

Implementar automatizações de processos e implementar tecnologias que
favoreçam os resultados institucionais.

6 projetos em um ano Semestral Qt Contagem simples

Arquitetura de desenvolvimento 
de sistemas e administração de 
dados

Executar projetos que visem à padronização, à integração e à melhoria de
arquiteturas de desenvolvimento de sistemas e de bases de dados.

2 projetos em um ano Semestral Qt Contagem simples

5. Melhorar o nível comparativo de transparência do MPSP Transparência Institucional
Realizar ações que favoreçam o controle da sociedade e levem a instituição a
atingir um melhor nível comparativo de transparência.

Estar entre as 10 unidades do Ministério Público
Brasileiro mais transparentes, segundo regras
de transparência do CNMP.

Quadrimestral %
Pontos Obtidos/ 
Pontos Possíveis

6. Implementar políticas e procedimentos específicos que favoreçam a eficaz
comunicação da governança e da gestão do Plano Estratégico, do Plano
Geral de Atuação e dos Planos Operacionais.

Políticas de Comunicação do 
Plano Estratégico

Implementar um projeto que vise a instauração de políticas e procedimentos
de comunicação do Plano Estratégico, do Plano Geral de Atuação e dos
Planos Operacionais, inclusive da situação dos Indicadores.

Implementar o projeto em um ano Trimestral Qt Contagem simples

7. Possibilitar e facilitar o acesso às dependências e aos serviços, sistemas e
informações da Instituição às pessoas portadoras de deficiência e/ ou com
mobilidade reduzida.

Projetos de Acessibilidade
Com base em pesquisa de necessidade, implementar projetos que visem a
melhoria da acessibilidade na Instituição.

2 projetos em um ano Quadrimestral Qt Contagem simples

8. Favorecer o uso mais racional dos recursos naturais, renováveis ou não,
reduzindo desperdícios e os impactos ambientais decorrentes dessa utilização.

Projetos de Gestão Ambiental
Apresentar um projeto que vise a redução de desperdícios e o uso mais
racional dos recursos naturais no MPSP.

1 projeto em um ano Quadrimestral Qt Contagem simples

9. Captar recursos externos para subsidiar a realização de projetos institucionais
de aperfeiçoamento da atuação finalística e das atividades de gestão.

Captação de Recurso Externo
Apresentar um projeto que vise o estabelecimento de um processo
institucional, formal, de captação de recursos de terceiros a fundo perdido.

1 projeto em um ano Quadrimestral Qt Contagem simples

VI - Prevenção e combate à 
corrupção e à improbidade 
administrativa

10. Combater e prevenir a corrupção e a improbidade administrativa em
todas as áreas de atuação institucionais.

Prevenção e combate à 
corrupção e à improbidade 
administrativa

Apresentar e implementar projetos voltados à prevenção e ao combate da
corrupção e da improbidade administrativa.

Implementar 3 projetos em um ano Quadrimestral Qt Contagem simples

VII - Saúde, Educação, Idoso, 
Infância e Juventude
VIII - Cível, consumidor, 
Urbanismo e Meio Ambiente
IX - Patrimônio, Direitos Humanos, 
Eleitoral e Criminal
VII - Saúde, Educação, Idoso, 
Infância e Juventude
VIII - Cível, consumidor, 
Urbanismo e Meio Ambiente
IX - Patrimônio, Direitos Humanos, 
Eleitoral e Criminal

“Defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis, para
concretização dos valores democráticos e da cidadania.”

“Ser uma instituição próxima ao cidadão, eficiente, proativa, inovadora, essencial à preservação da ordem
jurídica e da democracia.”

“Ética; Urbanidade; Transparência; Proatividade; Competência e Profissionalismo; Melhoria Contínua e Inovação;
Integração, Cooperação e Desenvolvimento Humano.”

DESCRIÇÃO

MPSP
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PLANO DE OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS

Qt Contagem simples

SOCIEDADE

12. Fomentar a apresentação e a execução de projetos, pesquisas e iniciativas,
em todas as áreas de atuação do MPSP, voltados à solução de problemas
sociais e à melhoria dos resultados institucionais para a sociedade.

Projetos nas áreas de atuação 
finalísticas do MPSP

Apresentar projetos e iniciativas, em todas as linhas de atuação do MPSP,
voltados à solução de problemas sociais e à melhoria dos resultados
institucionais.

5 projetos em um ano Quadrimestral

Quadrimestral Qt Contagem simples
11. Conhecer e melhorar o desempenho, quantitativo e qualitativo, da
atuação institucional, com ênfase na efetividade da atuação.

Desempenho Quantitativo e 
Qualitativo da atuação 
institucional

Apresentar propostas voltadas ao estabelecimento de indicadores de
desempenho adequados que permitam conhecer, melhorar e prestar contas
do desempenho da atuação institucional, quantitativo e qualitativo, com
ênfase na efetividade.

1 proposta por linha de atuação

4. Assegurar a atualização da infraestrutura tecnológica e promover a
governança da tecnologia da informação.

IV - Transparência, Comunicação 
e Tecnologia

V - Acessibilidade, Gestão 
Ambiental e Gestão 
Orçamentária e Financeira

1. Assegurar o desenvolvimento de competências fundamentais à obtenção
de resultados eficientes, administrativos e finalísticos, por meio de eventos de
treinamento e capacitação.

PROCESSOS INTERNOS

2. Propiciar uma crescente melhoria na Qualidade de Vida no Trabalho dos
integrantes do MPSP, favorecer o desenvolvimento humano e a integração
das pessoas, das unidades e das atuações institucionais.

I - Treinamento e Capacitação 
de Pessoas

II - QVT - Qualidade de Vida no 
Trabalho

APRENDIZADO E CRESCIMENTO


