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Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

Mapa Estratégico
Aprendizado e Crescimento
Nível de Desempenho dos Integrantes

Cultura Socioambiental dos Integrantes do MPE/MT
Assegurar o reconhecimento de até 5 (cinco) práticas inovadoras/ano
apresentadas pelos integrantes do MPE

Assegurar a capacitação mínima de 8h/ano/servidor
Assegurar o nível de desempenho de 70 pontos a
80% dos servidores do MPE

Valorização e reconhecimento dos
integrantes do MPE/MT
Garantir em 60% o nível de satisfação dos
integrantes em relação ao MPE

Processos Internos
Nível de Satisfação dos Usuários internos em tecnologia
Disponibilidade da informação gerencial

Desenvolvimento Institucional

Elevar o percentual de processos normatizados
Implantar o Sistema de Informações Gerenciais

Garantir o desenvolvimento institucional

Elevar a qualidade dos processos de desenvolvimento
Elevar o índice de Governança em TI
Elevar o nível de satisfação dos usuários internos em tecnologia
da informação
Manter a qualidade do atendimento

Qualidade e Agilidade dos processos internos
Elevar a celeridade dos processos de Aquisições de
bens e serviços
Elevar o nível de qualidade do patrimônio público do
MPE/MT
Elevar o número de Recomendações de controle externo
atendidas
Elevar o número de recomendações do Controle Interno
atendidas
Reduzir de 1 para 0 a quantidade de apontamentos

Resultados Estratégicos Organizacionais
Elevar o percentual de integrantes do MPE que
desenvolveram projetos
Elevar o percentual de Metas Estratégicas alcançadas

Sistemas de Comunicação Interno e Externo
Ampliar a divulgação dos Resultados Institucionais

Sociedade
Assegurar a defesa dos direitos do cidadão
e do consumidor
Elevar o índice de interatividade social em
procedimentos investigatórios
Elevar o índice de resolutividade extrajudicial
da Cidadania
Efetividade da Legislação Penal
Elevar número de Promotorias de Controle
Externo Instaladas
Elevar números de Unidades Ministeriais
instaladas (CAPEX)
Elevar o número de Unidades do GAECO
instaladas
https://portal.mpmt.mp.br/sgp/server/index.php

Defesa do Meio Ambiente
Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente
Elevar o índice de exigência do cumprimento do plano de Educação
Elevar o índice de exigência do cumprimento do plano de Saúde

Elevar o índice de Resolutividade extrajudicial
de meio ambiente
Índice de Interatividade Social em
procedimentos investigatórios ambientais

Probidade Administrativa e o Patrimônio Público
Elevar o índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos prepatórios da
Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Elevar o Número de medidas extrajudiciais e judicias na defesa da Probidade
Administrativa e do Patrimônio Público
Índice de interatividade social em procedimentos investigatórios da Probidade
Administrativa e do Patrimônio Público
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