Ação dos Poderes Legislativo e Judiciário
e Ministério Público em Defesa do Interesse Público

PPA 2004-2007

Ministério Público
PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS E DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ÓRGÃO ENVOLVIDO

MP

OBJETIVO

Potencializar qualitativa e quantitativamente os modelos de gestão, o capital humano e a infra-estrutura física e tecnológica do MP

RECURSOS

Orçamentários: R$ 30.177.000,00

Extra-Orçamentários: R$ 0,00

Total: R$ 30.177.000,00

Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento
AÇÃO/META

Modernização da Gestão
Desenvolvimento de modelo de gestão descentralizada,
envolvendo estudos de organização das Promotorias
de Justiça e redefinição das relações de apoio
técnico e administrativo
Elaboração de estudo para revisão e formulação
do modelo conceitual do CEAF
Implantação de núcleo de informação – Memorial
do MP – envolvendo estudo, formação de acervo e
publicações
Implantação de plano – Conhecendo o MP –
envolvendo a organização e disseminação de
assuntos técnicos e de gestão
Implantação de rede integrada de informações
para uma ação estratégica e coordenada de
programas e projetos
Implantação de sistema de informação do MP,
assegurando a ampliação, compartilhamento,
otimização e integração de dados, especialmente
em apoio à área finalística
Realização de eventos para convergência de ações
prioritárias
Desenvolvimento de ferramenta de gestão
metodológica para o acompanhamento de
desempenho institucional, individual e programas
Desenvolvimento de ferramenta de gestão em
apoio aos órgãos de execução do MP
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Quantidade
Total

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

3

2

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Centro
Leste
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

2(D)
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PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS E DE GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Distribuição das Metas por Eixo de Desenvolvimento

AÇÃO/META

Desenvolvimento de modelo de atendimento ao
cidadão com requisitos de satisfação, presteza e
excelência
Reordenamento e Expansão dos Serviços do MP
Aparelhamento de unidade de promotoria de
justiça, incluindo a sede administrativa e escritórios
regionais e municipais
Elaboração de documento técnico – Plano Diretor
de Tecnologias da Informação e Comunicação,
especialmente para definição das diretrizes e
padrões técnicos e operacionais estratégicos
Construção de edifício público para a sede administrativa
do MP e escritórios regionais e municipais
Implantação de rede de informática para infra-estrutura
tecnológica, compreendendo armazenamento, acesso,
segurança de informações e aquisição de equipamento
Realização de eventos de capacitação profissional
do quadro do MP, visando à valorização e
profissionalização do capital humano
Desenvolvimento de ferramenta de gestão,
envolvendo a elaboração de documentos técnicos
(manuais), implementação de sistemas informatizados
e treinamentos operacionais
Realização de concurso para ampliação do quadro
de pessoal, envolvendo a implementação do plano
de carreira e treinamentos introdutórios
Normatização de procedimento envolvendo o
reordenamento e regulamentação da estrutura
organizacional e de cargos em comissão para a
melhoria do funcionamento do MP

Quantidade
Total

1

MetroGrande
Mata Extremo Nordeste Chapada
politano Recôncavo Atlântica
Sul
Norte

Chapada
Sul

Planalto
Sudoeste

Planalto
Central

Baixo
Médio
S. Francisco

Médio
Oeste do
S. Francisco S. Francisco

Todo Estado/
Diversas
Regiões

1

400

1

Centro
Leste
S. Francisco

400 ( D )

1

23

23 ( D )

1

1

248

248

15

15

8

8

2

2

(T) Meta com alcance em todo o Estado

(D) Meta realizada em mais de um eixo de desenvolvimento, a ser definido no momento da execução
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