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1 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

1.1 PROJETO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCE/MA 

 

A Portaria TCE/MA nº 1081, de 30 de setembro de 2019, constituiu a CPAE - Comissão de 

Planejamento e Ações Estratégicas responsável pela coordenação do processo de 

elaboração deste Planejamento Estratégico em conjunto com os consultores da MBS 

Estratégias e Sistemas Ltda (MBS Consulting), empresa vencedora do certame Edital do 

pregão eletrônico nº 05/2019 – COLIC/TCE.  

O projeto é organizado por Fases. 

Na FASE 1 – PREPARAÇÃO, foram desenvolvidos: 

 Plano de Trabalho 

Plano detalhado de forma a oportunizar que todos os membros do Tribunal, gestores e 

servidores pudessem participar de atividades do projeto através de suas contribuições 

ao processo de construção do planejamento estratégico em desenvolvimento.  

 

 Plano de Comunicação interna 

Plano de Ações de comunicação para informar, convidar e estimular a participação de 

todos para as principais oficinas de trabalho. 

 

 Capacitação em Mapa Estratégico e BSC (Balanced Scorecard) 

Capacitação da equipe interna contemplando conceitos nas metodologias a serem 

aplicadas e melhores práticas recomendadas. 

 

Na FASE 2 - REVISÃO DO CONTEXTO ESTRATÉGICO, as equipes executaram análises do 

contexto estratégico, contemplando: 

 Avaliação do processo de planejamento do TCE/MA 

Contemplando análise da situação atual com base no arcabouço conceitual utilizado 

(BSC e Gerenciamento de Projetos) e segundo as melhores práticas da administração 

pública, propiciando subsídios necessários para a elaboração do novo plano 

estratégico e para sua execução, monitoramento e avaliação. 

 
 Análise de Cenários e Matriz SWOT 

Contemplando a identificação dos principais fatores dos cenários externos que 

impactam a atuação do Tribunal, o que propiciou a análise das Oportunidades e 

Ameaças do contexto externo, e os Pontos Fortes e Pontos Fracos do ambiente 

interno, constituindo a Matriz SWOT. 
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 Definição de Estratégias principais 

Os resultados das análises das correlações da Matriz SWOT permitiram a definição das   

estratégias principais a serem utilizadas no Plano Estratégico. 

 

1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2027 ELABORADO 

 

As análises das fases anteriores construíram elementos do contexto estratégico, propiciando 
na atual fase o foco na revisão da identidade institucional e no plano estratégico para os 
próximos anos. 
 

Nessa FASE 3 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO foi desenvolvido o plano estratégico 

contemplando as proposições de: 

 IDENTIDADE INSTITUCIONAL REVISADA 
Missão, Visão de Futuro, Valores revisados. 
 

 PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/MA – 2019-2027 PROPOSTO 
Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Indicadores BSC, Iniciativas Estratégicas. 

 
 
As proposições são apresentadas neste relatório para análise do Pleno do Tribunal.  
 
Após considerações, aprimoramentos e aprovações pelo Pleno do Tribunal, deverão ser 
executadas em sequência atividades de desdobramentos do Plano Estratégico aprovado: 
 

 Plano de Monitoramento e Gerenciamento da implantação 
Definição do processo de monitoramento e gerenciamento da implantação, com 

atribuições, responsabilidades, ritos (reuniões) de acompanhamento e instrumentos 

necessários para o bom andamento. 

 

 Plano de Comunicação da Estratégia 
Definição de plano de ações de comunicação interna para sustentação dos esforços 

da implantação e ações de comunicação para públicos externos, apresentando os 

compromissos assumidos pelo Tribunal no cumprimento de sua Missão. 

 

 Plano de Ação Estratégica 2020 
Definições de metas para o ano, organização das ações estratégicas, responsáveis, 

equipes e prazos. 

 

 Capacitação em Monitoramento da Implantação 
Capacitação de gestores e equipes envolvidas na metodologia de monitoramento e 

acompanhamento da implantação. 

 

1.3 EQUIPES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
Os produtos apresentados neste relatório foram desenvolvidos pela Alta Administração e 
equipes de gestores e servidores de todas as unidades operacionais, no período de outubro e 
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novembro de 2019. As proposições constantes nos produtos aqui descritos refletem a visão 
integrada das equipes participantes.  
 
Conselheiros: 

 Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior - Presidente 

 Joaquim Washington Luiz de Oliveira - Vice-presidente 

 Álvaro César de França Ferreira - Corregedor 

 José de Ribamar Caldas Furtado - Ouvidor 

 Edmar Serra Cutrim 

 João Jorge Jinkings Pavão 

 Raimundo Oliveira Filho 

 
 Conselheiros-Substitutos: 

 Antônio Blecaute Costa Barbosa  

 Melquizedeque Nava Neto  

 Osmário Freire Guimarães 

 
 Ministério Público de Contas:  

 Paulo Henrique Araújo dos Reis – Procurador- Geral 

 Flávia Gonzalez Leite 

 Douglas Paulo Silva  

 Jairo Cavalcanti Vieira  

 
 Equipe Técnica: 

 

CPAE - Comissão de Planejamento e Ações Estratégicas 

 Ambrósio Guimarães Neto 

 Divaci Couto Júnior 

 Gladys Melo Aragão Nunes 

 Marcio Roberto Costa Freire 

 William Jobim Farias 

 

Gestores e Colaboradores-chave 

 Alexandre Antonio Vieira Vale 

 Antônio Ribeiro Neto 

 Bernadeth Pereira de Assunção Rodrigues  

 Bruno Ferreira Barros de Almeida  

 Carlos Romeu M.de Oliveira  

 Carmen Lúcia Bastos Leitão 

 Clécio Jads P. de Santana 

 Cley Randal Trinta Pinheiro 

 Denise Diniz Alves  
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 Emilio Ricardo Santos Bandeira Lima  

 Fábio Alex Costa Rezende de Melo  

 Fernando José Gomes Abreu 

 Flaviana Pinheiro Silva  

 Giordano Mochel Netto 

 Giovanni Normanton Spinucci 

 Guilherme Cantanhede de Oliveira 

 Helvilane Maria Abreu Araújo 

 João da Silva Neto 

 José de Ribamar Lopes Nojosa 

 José Genésio Marques Cardoso  

 Keila Fonseca da Silva  

 Keyla Heluy Gomes  

 Luis Carlos Teixeira de Macedo 

 Marcelo Bastos Espíndola  

 Mônica Bezerra Rocha 

 Renan Coelho de Oliveira  

 Samuel Rodrigues Cardoso Neto 

 Valeska Cavalcante Martins  

 Wellington Salmito de Araújo 
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2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL REVISADA 

2.1 NORTEADORES ESTRATÉGICOS 

A identidade Institucional é expressa pelos norteadores estratégicos MISSÃO, VISÃO e 

VALORES do Tribunal. 

Em termos conceituais, os norteadores devem responder às seguintes reflexões: 

• MISSÃO: a razão de ser da instituição, sua função perene e papel na sociedade. Deve 

ser resposta aos seguintes questionamentos: Por que existimos? Qual o propósito 

fundamental da organização? 
 

• VALORES(ou Princípios):compromisso de conduta da instituição de seus servidores 

com a sociedade. Deve ser resposta aos seguintes questionamentos: Como devemos 

ser ou atuar? O que baliza nossa existência, nossa história passada e futura? 
 

• VISÃO DE FUTURO: representa uma imagem projetada que a instituição deverá 
construir e alcançar no horizonte de tempo do planejamento, como resultado de sua 
atuação no cumprimento da missão. 
 

2.2 MISSÃO, VISÃO, VALORES REVISADOS 

Norteadores Estratégicos Revisados 

Os norteadores estratégicos revisados constituem a nova Identidade Institucional do TCE/MA 

 

MISSÃO 
 

A Missão foi descrita com a seguinte expressão: 
 

FISCALIZAR E ORIENTAR A GESTÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE 

 

 
VISÃO DE FUTURO 2027 
 

A Visão de Futuro projetada para o horizonte foi descrita com a seguinte expressão:  

 

 
  

SER RECONHECIDO PELA EFETIVIDADE NO CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 
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VALORES 
 
Valores revisados propostos: 
 

Valores Definições 

TRANSPARÊNCIA 
Dar publicidade às ações, procedimentos e decisões do TCE/MA, como também às 

informações relativas aos Jurisdicionados que sejam de interesse da sociedade. 

ÉTICA 
Agir conforme os princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade e da 

austeridade, na defesa do interessa público. 

EFETIVIDADE 
Agir com foco em resultados preventivos e tempestivo, de forma que o Tribunal possa 

contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública. 

INOVAÇÃO 
Buscar o aprimoramento sistemático dos produtos e serviços prestados aos fiscalizados, 

à sociedade e ao cidadão. 

SUSTENTABILIDADE 
Atuar de forma a contribuir com o desenvolvimento da qualidade de vida do cidadão, 

considerando políticas de desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental. 

COMPROMETIMENTO 
Utilizar seu conhecimento técnico com prontidão e dedicação para construção dos 

resultados que permitam o atingimento dos objetivos de controle. 
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3 PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/MA - 2019-2027 ELABORADO 

 

3.1 COMPONENTES FUNDAMENTAIS 
 

Alguns conceitos que são fundamentais para o correto entendimento do Planejamento 

Estratégico: 

 Mapa Estratégico 

Representação gráfica utilizando a metodologia de BSC (Balance Scorecard) de (Kaplan 

& Norton), que apresenta a estratégia institucional estabelecida, estruturada por meio 

de Objetivos Estratégicos, distribuídos em diferentes perspectivas, interligados por 

relações de causa e efeito, direcionados pela Missão e tendo como foco a construção 

da Visão. 
 

 Perspectivas do Mapa Estratégico 

Componente do Mapa Estratégico que comporta os Objetivos Estratégicos, 

distribuídos de acordo com seus respectivos temas de abrangência. 
 

Perspectivas utilizadas: Resultados para Sociedade e Fiscalizados / Processos 

Internos/ Aprendizagem. As Perspectivas apresentam uma relação de causa de efeito 

entre Aprendizagem, Processos Internos e de Resultados, com foco na Missão e 

construindo a Visão. 
 

 Objetivos Estratégicos 

Representam desafios a serem alcançados pela instituição ao longo do horizonte de 

tempo, estabelecidos a partir da análise dos ambientes externo e interno, 

direcionados pela Missão e Valores, objetivando a construção da Visão. 
 

 Indicadores Estratégicos 

Instrumentos de mensuração que permitem monitorar e avaliar continuamente o 

alcance dos Objetivos Estratégicos. 

Para cada objetivo estratégico foram elaborados indicadores que possibilitam medir o 

seu alcance ao longo do espaço de tempo. 
 

 Metas 

Representação quantitativa do nível de desempenho almejado para um indicador em 

um espaço de tempo. Metas anuais deverão ser estabelecidas e acordadas com 

responsáveis. 
 

 Iniciativas Estratégicas 

Linhas de Ações que deverão ser executadas para o alcance dos objetivos estratégicos 

estabelecidos.  
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3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / INDICADORES / INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

As iniciativas e indicadores associados a cada Objetivo Estratégico são apresentados nos 

quadros abaixo, organizados por Perspectiva do Mapa Estratégico proposto. 

 

3.2.1 PERSPECTIVA RESULTADOS PARA SOCIEDADE E FISCALIZADOS 

 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO R1  

 CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO E GOVERNANÇA PÚBLICA 

Iniciativas 

Estratégicas 
• Iniciativas estratégicas executadas nos objetivos estratégicos R2 e R3 

Indicadores 

Estratégicos 

• Índice de efetividade da Gestão Pública Municipal  

• Percentual de conformidade com o limite de gasto com pessoal segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

• Percentual de decisões que constatem o desvio de recursos públicos 

• Percentual de avaliação de programas das políticas públicas 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOR2 

FOMENTAR A TRANSPARÊNCIA E O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Ampliar a transparência 

•  Instrumentalizar o exercício do controle social 

• Aprimorar atividades da Ouvidoria 

Indicadores 

Estratégicos 

• Retorno para a sociedade (benefícios financeiros/orçamento executado) 

• Nota média do índice de transparência dos portais da administração pública 

• Número de consultas realizadas aos processos de controle externo - por perfil de 

usuário, cidadão e controle social 

• Índice de denúncias e representações deliberadas tempestivamente 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOR3 

ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO CONTROLE EXTERNO 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Acompanhar o cumprimento das decisões do Tribunal 

• Promover maior celeridade na apreciação dos processos de auditoria 

• Fortalecer a orientação dos Fiscalizados 

Indicadores 

Estratégicos 

• Índice de tempestividade na apreciação dos processos  

• Nota do Indicador QATC 05 – Agilidade no Julgamento e Gerenciamento de Prazo 

dos Processos do MMD-QATC 

• Percentual de pareceres prévios acatados pelas Câmaras Municipais e Assembléia 

Legislativa 

• Percentual de cumprimento de recomendações e determinações  
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3.2.2 PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOI1 

AMPLIAR OS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Aperfeiçoar a efetividade da comunicação institucional 

• Ampliar a transparência 

• Instrumentalizar o exercício do controle social 
Indicadores 

Estratégicos 

• Avaliação dos instrumentos ofertados à sociedade 

• Índice de utilização de produtos e serviços de comunicação 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOI2 

APERFEIÇOAR A ATUAÇÃO COM A REDE DE CONTROLE E DEMAIS PARCEIROS 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Aprimorar a cooperação com a Rede de Controle 

• Desenvolver parcerias visando maior efetividade do controle 
Indicadores 

Estratégicos 

• Número de ações conjuntas implementadas com os parceiros 

• Número de iniciativas de articulação provocadas pelo Tribunal de Contas 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOI3 

ASSEGURAR A TEMPESTIVIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Acompanhar o cumprimento das decisões do Tribunal 

• Promover maior celeridade na apreciação dos processos de fiscalização 

• Medir os resultados econômicos e financeiros das ações de controle externo 

• Aprimorar as ações de controle externo visando o cumprimento dos prazos 
• Adotar medidas para eliminação do estoque de processos 

Indicadores 

Estratégicos 

• Nota do Indicador QATC 05 – Agilidade no Julgamento e Gerenciamento de Prazo 

dos Processos do MMD-QATC 

• Percentual de cumprimento de prazos das ações de controle (matriz de entregas x 

complexidades x prazos planejados x macro etapas) 

• Percentual de pareceres prévios emitidos até o fim do exercício em que for 

entregue 

• Percentual de redução de estoque de processos de controle externo 

 

OBJETIVOESTRATÉGICOI4 

APRIMORAR AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Aperfeiçoar a apuração de indícios de desvios 

• Priorizar ações concomitantes de alto impacto 

Indicadores 

Estratégicos 

• Percentual de acompanhamento concomitante em processos de fiscalização 

• Nota do Indicador QATC 13 – Controle Externo Concomitante do MMD-QATC 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I5 

APRIMORAR O MODELO DE GESTÃO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Aprimorar a gestão da tecnologia da informação 

• Desenvolver novos modelos de gestão com foco na efetividade  

• Aprimorar os processos de apoio 

Indicadores 

Estratégicos 

• Índice de efetividade dos recursos humanos 

• Percentual de redução de custos previstos 
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3.2.3 PERSPECTIVA APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A1 

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CORPO FUNCIONAL COM FOCO NO DESEMPENHO 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Desenvolver políticas de gestão de desempenho 

• Ampliar a capacitação do corpo funcional 
Indicadores 

Estratégicos 

• Índice de avaliação do clima organizacional 

• Índice de capacitação profissional 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A2 

APERFEIÇOAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Sistematizar o conhecimento 

• Aperfeiçoar a disseminação do conhecimento 

Indicadores 

Estratégicos 
• Índice de processos internos documentados 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A3 

PROMOVER A INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Iniciativas 

Estratégicas 

• Inovar produtos e serviços com uso da tecnologia da informação 

• Desenvolver estímulos à inovação 

Indicadores 

Estratégicos 
• Nota do Índice Geral alcançado na avaliação do MMD-QATC 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO A4 

APRIMORAR A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 

Iniciativas 

Estratégicas 
• Aperfeiçoar a governança interna 

Indicadores 

Estratégicos 

• Nota do Indicador MMD-QATC, Domínio B - Governança Interna / QATC O2-

Liderança, QATC 03- Estratégia, QATC 04- Accountability 

• Percentual de cumprimento das metas do Plano de Ação Anual do Planejamento 

Estratégico 

• Nota do Indicador MMD-QATC03– Estratégia / Item 3.2 – Execução e 

Monitoramento do Plano Estratégico 
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3.3 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 MAPA ESTRATÉGICO DO TCE/MA - 2019-2027 

Descrição gráfica do Mapa Estratégico, com Objetivos Estratégicos estruturados nas 

Perspectivas de Resultados, Processos Internos e Aprendizagem. 

 

 OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS (BSC) 

Descrição gráfica dos Objetivos Estratégicos com Indicadores associados definidos 

segundo a metodologia BSC (Balanced Scorecard). 

 

 OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Descrição gráfica dos Objetivos Estratégicos e as principais Iniciativas Estratégicas 

associadas que deverão direcionar as Ações a serem executadas ao longo de espaço de 

tempo, organizadas através de Planos de Ações Estratégicas anuais. 
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3.4 OBJETIVOS– ESTRATÉGIAS - AÇÕES 

Conforme metodologia atualizada por Kaplan e Norton (livro A Execução Premium), os 

objetivos da Perspectiva de Resultados serão atingidos por Ações desenvolvidas nas 

Perspectivas Internas - Perspectiva Processos Internos e Perspectiva Aprendizagem. 

Para cada Objetivo Estratégico destas duas Perspectivas foi desenvolvido um instrumento que 

desdobra as Iniciativas Estratégicas vinculadas ao Objetivo em Ações a serem executadas e 

Indicadores de Esforço. Os indicadores de esforço serão utilizados serão utilizados em análises 

de relações de causa-efeito do resultado atingido pelas Ações executadas, viabilizando a 

aprendizagem na condução do andamento do Plano de Ação Anual. 

Os instrumentos são apresentados por perspectiva: 

 Perspectiva Processos Internos 
 Objetivo I1 -Ampliar os instrumentos de transparência e de comunicação 

institucional 
 Objetivo I2 - Aperfeiçoar a atuação com a Rede de Controle e demais parceiros 
 Objetivo I3 - Assegurar a tempestividade das ações de controle 
 Objetivo I4 - Aprimorar ações de orientação e fiscalização concomitante 
 Objetivo I5 - Aprimorar o modelo de gestão e da tecnologia da informação 

 

 Perspectiva Aprendizagem 
 Objetivo A1 - Promover o desenvolvimento do corpo funcional com foco no 

desempenho 
 Objetivo A2 - Aperfeiçoar a gestão do conhecimento 
 Objetivo A3 - Promover a inovação e potencializar o uso da tecnologia da 

informação 
 Objetivo A4 - Aprimorar a governança institucional 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO I1 - AMPLIAR OS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

INDICADORES I1 
• Avaliação dos instrumentos ofertados à sociedade 

• Índice de utilização de produtos e serviços de comunicação 

Estratégias, Inovações ou Ações, Indicadores de Esforços 
 

Estratégia – Ampliar a transparência 
Indicadores 
 Índice de transparência das informações da administração pública do estado. 
 Quantidades de acessos (vistas) às informações. 
Ações 
 Ampliar a transparência como resposta às demandas sociais. 
 Melhorar a atual ferramenta de transparência. 
 Intensificar a divulgação do potencial das ferramentas de transparência dos fiscalizados disponibilizadas. 
 Atender com tempestividade as demandas dos agentes e órgãos de comunicação. 
 Avaliar a transparência periodicamente, com a apuração e divulgação do índice de transparência. 
 

Estratégia – Instrumentalizar o exercício do controle social 
Indicadores 

 Quantidade de demandas oriundas do controle social. 
 Quantidade de parcerias e multiplicadores de órgãos de controle. 
Ações 
 Buscar maior interação para aproximação do cidadão / controle social com o Tribunal. 
 Desenvolver e disponibilizar ferramentas e sistemas para o exercício do controle social. 
 Identificar e estabelecer estratégias de relacionamentos com as entidades que realizam o controle social. 
 Promover encontros / seminários com representações de movimentos sociais para divulgar e estimular o 

controle social. 
 

Estratégia – Aprimorar atividades da Ouvidoria 
Indicadores 

 % de crescimento das manifestações recebidas pela Ouvidoria. 
 Índice de resolubilidade  
 Índice de atendimento aos prazos de resposta  
 Ações 
 Estruturar a Ouvidoria com recursos humanos, materiais e sistema com funcionalidades adequadas. 
 Estabelecer critérios para gerenciamento da entrada, tramitação e atendimento das demandas. 
 Capacitar os agentes envolvidos. 
 Adequar atendimento de demandas à legislação pertinente. 
 

Estratégia – Aperfeiçoar a efetividade da comunicação institucional 
Indicadores 

 Número canais e ferramentas de comunicação disponibilizadas. 
 Percentual de notícias positivas sobre Tribunal nas diferentes mídias externas. 
Ações 
 Dar publicidade às ações e resultados de controle externo. 
 Intensificar a divulgação da necessidade do sistema de tribunais de contas para o controle social. 
 Dar divulgação à Missão, associando ações de mitigação e/ou respostas aos desvios e corrupção. 
 Promover maior efetividade no atendimento às demandas externas. 
 Qualificar a comunicação institucional utilizando linguagens adequadas (imagens, gráficos, evoluções 

históricas). 
 Consolidar o Tribunal como uma fonte qualificada de informações acerca da administração pública 

estadual. 
 Revisar o fluxo interno de informações que sejam insumos para comunicação. 
 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO I2 - APERFEIÇOAR A ATUAÇÃO COM A REDE DE CONTROLE E DEMAIS PARCEIROS 

INDICADORES I2 
• Número de ações conjuntas implementadas com os parceiros 

• Número de iniciativas de articulação provocadas pelo Tribunal de Contas 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Aprimorar a cooperação com a Rede de Controle 
Indicadores 
 Número de ações provocadas pelo Tribunal de Contas. 
Ações 
 Sistematizar o papel e a competência do tribunal dentro da Rede de Controle. 
 Estabelecer demandas específicas e relevantes perante as informações disponibilizadas e eventos 

realizados pela Rede de Controle. 
 Parcerias com órgãos da Rede de Controle para executar as decisões do Tribunal. 
 Definir prioridades de cada solicitação da rede imprimindo celeridade na tramitação de cada 

processo. 
 Fomentar, como prioridade, ações conjuntas de membros da rede, para obter mais efetividade nas 

ações de controle. 
 
Estratégia – Desenvolver parcerias visando maior efetividade do controle 
Indicadores 
 Percentual de ações realizadas x planejadas. 
 Indicador de eficácia da parceria. 
Ações 
 Prospectar e Incrementar as parcerias estratégicas efetivas (universidades, IMESC, Secretarias 

Municipais de Fazenda, Procuradorias Municipais, outros). 
 Avaliar os benefícios alcançados pelos convênios, acordos etc. e propor os ajustes necessários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO I3 - ASSEGURAR A TEMPESTIVIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE 

INDICADORES I3 

• Nota do Indicador QATC 05 – Agilidade no Julgamento e Gerenciamento de Prazo 
dos Processos do MMD-QATC 

• Percentual de cumprimento de prazos das ações de controle (matriz de entregas x 
complexidades x prazos planejados x macro etapas) 

• Percentual de pareceres prévios emitidos até o fim do exercício em que for entregue 

• Percentual de redução de estoque de processos de controle externo 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Acompanhar o cumprimento das decisões do Tribunal 

Indicador 

 Nota do Indicador QATC 14 – Acompanhamento das Decisões do Tribunal do MMD-QATC.  
 Índice de cumprimento das deliberações do Tribunal pelos Fiscalizados (por perfil de ação e/ou 

deliberação). 
 Índice de recolhimento de débitos e multas  
 Ações 
 Acompanhar andamento das deliberações do Tribunal até sua implementação. 
 Organizar a jurisprudência de forma a facilitar o acesso no processo decisório de colegiado. 
 
Estratégia - Promover maior celeridade na apreciação dos processos de fiscalização 

Indicadores 

 Índice de implementação pelos Fiscalizados das recomendações e determinações decorrentes das 
auditorias operacionais e de regularidade. 

Ações 

 Aprimorar o relatório técnico para evidenciar a necessidade de monitoramento. 
 Revisar normas e diretrizes referentes às auditorias operacionais, observando os possíveis impactos 

na avaliação da gestão (contas anuais). 
 Desenvolver ferramenta para gerenciamento das recomendações e determinações decorrentes das 

fiscalizações. 
 Implantar soluções (de TI e outras) para suporte à fiscalização do Tribunal. 
 

Estratégia - Medir os resultados econômicos e financeiros das ações de controle externo 

Indicadores 

 Total dos benefícios financeiros resultantes das ações de controle, no exercício. 
Ações 

 Construir e implantar metodologia de aferição do resultado/benefício das ações de fiscalização; 
 Implantar sistema de monitoramento da arrecadação e parcelamento de multas e ressarcimentos 

online. 
 Estruturar prática para fiscalização e controle das decisões de aplicação de multas e ressarcimentos. 

 
Estratégia – Aprimorar as ações de controle externo visando o cumprimento dos prazos 

Indicador 

 Percentual de procedimentos dentro do prazo (matriz de prazos por tipo de procedimento e 
complexidade). 

Ações 

 Formalizar institucionalmente a matriz de prazos x ações de controle.  
 Implantar o sistema de alertas de prazos. 
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Estratégia - Adotar medidas para eliminação do estoque de processos 

Indicadores 

 Índice de processos finalísticos reduzidos do estoque. 
Ações 

 Fazer levantamento e monitoramento dos processos finalísticos parados no Tribunal. 
 Avaliar a aplicação dos institutos da prescrição dos processos em estoque. 
 Racionalizar a autuação de processos. 
 Levantar estoque e definir diretrizes para redução/eliminação e monitorar o cumprimento das 

diretrizes. 
 Implantar sistemática de controle de processos finalísticos em estoque. 
 Divulgar os resultados do controle dos processos em estoque na intranet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO I4 - APRIMORAR AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE 

INDICADORES I4 
• Percentual de acompanhamento concomitante em processos de fiscalização 
• Nota do Indicador QATC 13 – Controle Externo Concomitante do MMD-QATC 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Fortalecer a orientação dos Fiscalizados 
Indicadores 
 Índice de participação de fiscalizados em eventos do Tribunal. 
 Crescimento da utilização dos canais de comunicação / orientação. 
Ações 
 Aprimorar os canais e medir sua utilização pelos Fiscalizados. 
 Promover ações de orientação e qualificação do Fiscalizado – utilização de práticas de EAD 

(multiplicadores). 
 
Estratégia - Aperfeiçoar a apuração de indícios de desvios 

Indicador 

 Percentual de execução da apuração técnica dentro de prazo razoável. 
Ações 

 Sistematizar a atividade de inteligência e apuração das informações estratégicas aplicadas ao 
controle externo. 

 Padronizar os procedimentos de análise de contas, dando ênfase ao cumprimento dos prazos. 
 

Estratégia – Priorizar ações concomitantes de alto impacto 
Indicadores 
 Total de recursos fiscalizados em auditorias temáticas de alto impacto. 
Ações 
 Priorizar a realização de auditorias temáticas com análise de riscos e relevância - saúde, educação, 

obras, receita, outros. 
 Aprimorar e intensificar a auditoria de conformidade e a fiscalização simultânea dos atos de gestão 

mais vulneráveis a riscos de fraudes, desvios e desperdícios de recursos públicos. 
 Aprimorar e intensificar a auditoria de conformidade e a fiscalização simultânea das contas dos 

regimes próprios de previdência social. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO I5 - APRIMORAR O MODELO DE GESTÃO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INDICADORES I5 
• Índice de efetividade dos recursos humanos 
• Percentual de redução de custos previstos 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

Estratégia – Aprimorar a gestão da tecnologia da informação 
Indicadores 
 Grau de efetividade dos projetos de TI constantes no Plano Estratégico. 
Ações 
 Buscar a utilização de novas tecnologias da informação tais como Big Data, Inteligência Analítica (BI), 

Inteligência Cognitiva (IA), geolocalização, aplicativos, drones. 
 Melhorar a gestão da comunicação, principalmente com a obtenção de mais dados estatísticos e sistemas 

de informações eficientes. 
 Melhorar a qualidade (atualização) das bases de informação. 
 Melhorar a infraestrutura de TI (tempo de repostas e facilidades). 
 Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 
 Investir em aplicativos para acesso móbile. 
 Implantar política de Segurança da Informação. 
 
Estratégia – Desenvolver novos modelos de gestão com foco na efetividade 
Indicadores 
 Índices de efetividade x serviços. 
Ações 
 Ampliar a implementação de modelos de operações com uso intensivo de sistemas que devem atuar de 

forma integrada. 
 Documentar os serviços entregáveis x públicos alvo x roteiros de macro etapas de produção. 
 Associar recursos humanos críticos x volumes de entregáveis x núcleos de trabalho. 
 Desenvolver / aprimorar medição de produtividade. 
 Institucionalizar a medição de produtividade. 
 
Estratégia – Aprimorar os processos de apoio 
Indicadores: 
 Índice de cumprimento das metas do plano de ação. 
Ações 
Área Administração  
Pessoal 
 Aperfeiçoar a comunicação interna. 
 Desenvolver planejamento integrado de recursos humanos. 
Aquisições 
 Elaborar e implantar Plano Anual de Aquisições. 
Patrimônio 
 Disciplinar utilização, conservação e mobilidade dos bens permanentes. 
Todas as áreas 
 Definir novos fluxos de processos administrativos. 
 Estabelecer rotinas de trabalho de cada unidade. 
Sistemas administrativos 
 Integrar sistema de gestão de pessoas com demais sistemas relacionados à atividade funcional e novas 

funcionalidades demandadas. 
 Adequar o SPE para cumprimento dos requisitos legais e aperfeiçoar funcionalidades. 
 Aperfeiçoar funcionalidades de sistemas para contratos. 

Unidades 
Responsáveis  

 

  



   

 

 Proposição Página 24 de 27 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO A1 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CORPO FUNCIONAL COM FOCO NO 
DESEMPENHO 

INDICADORES A1 
• Índice de avaliação do clima organizacional 
• Índice de capacitação profissional 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Desenvolver políticas de gestão de desempenho 
Indicadores 
 Índice de avaliação do clima organizacional – por dimensão avaliada. 
Objetivos 
 Construir força de trabalho comprometida com os valores, objetivos e metas da instituição, com 

observância de valores e metas individuais. 
 Aumentar a contribuição dos servidores para o aprimoramento dos resultados da instituição. 
Ações 
Gestão de Pessoas 
 Monitorar o clima organizacional. 
 Priorizar ações para incentivar o comprometimento do corpo técnico. 
 Implantar o modelo de gestão por competências, iniciando processos de capacitação, ampliação a 

mudanças de responsabilidades ou de núcleos de trabalho. 
 Identificar e desenvolver competências para realização das ações estratégicas. 
 Implementar política de gestão de desempenho: dimensionamento e distribuição justa de carga de 

trabalho; avaliação de níveis de serviços entregues. 
Escola de contas 
 Prover recursos orçamentários e financeiros. 
 Desenvolver ações de articulação para garantir recursos orçamentários, humanos e tecnológicos, 

internos e externos, para a execução do plano de capacitação. 
 Executar agenda bimestral da escola de contas. 
 Implementar e ampliar as práticas de EAD. 
 Atualizar a LNT (necessidade de capacitação). 
 Criar quadro de colaboradores multiplicadores, composto de servidores que dominam áreas e 

assuntos específicos. 
 

Estratégia – Ampliar a capacitação do corpo funcional 
Indicadores 
 Índice de capacitação por servidor x planejado. 
 Índice de capacitação no uso de sistemas e ferramentas de TI. 
Ações 
Gestão de Pessoas 
 Elaborar plano de capacitação contemplando as lacunas de competência dos servidores identificadas 

na avaliação de desempenho. 
 Priorizar a capacitação de servidores para o uso de recursos tecnológicos (existentes e/ou novos). 
 Realizar desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. 
 Realizar capacitação de gestores e lideranças. 
Escola de contas 
 Elaborar projeto político pedagógico. 
 Criar modelo próprio para capacitação do corpo técnico e administrativo. 
 
 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO A2 - APERFEIÇOAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

INDICADORES A2 • Índice de processos internos documentados 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Sistematizar o conhecimento 
Indicadores 
 Percentual de processos documentados x total planejado (por exercício). 
 Percentual de processos redesenhados x demandados pelo plano de ação estratégica do ano. 
Ações 
 Definir padrões para redesenho dos processos de trabalho, baseados em melhores práticas, 

assegurando assertividade e sistemática de atualização dos manuais. 
 Definir critérios de priorização para redesenhar processos e normativos aderentes às demandas das 

ações do Plano Estratégico. 
 Redesenhar processos de trabalho incorporando as novas tecnologias e metodologias. 
 Documentar processos de trabalho. 
 Desenvolver a prática de gestão de processos. 
 Definir responsabilidades, regras de acessos e de atualização da base de processos, normativos e 

manuais. 
 
Estratégia – Aperfeiçoar a disseminação do conhecimento 
Indicadores 
 Percentual de conhecimentos disseminados x públicos alvo x planejado (por exercício). 
Ações 
 Disseminar a aplicação do melhor conhecimento institucionalizado. 
 Incentivar a transferência e a multiplicação do conhecimento. 
 Desenvolver programa de certificação/capacitação permanente. 
 Capacitar gestores visando a adoção de instrumentos e atividades para aperfeiçoamento das rotinas 

internas e maior eficiência operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO A3 - PROMOVER A INOVAÇÃO E POTENCIALIZAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INDICADORES A3 • Nota do Índice Geral alcançado na avaliação do MMD-QATC 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Inovar produtos e serviços com uso da tecnologia da informação 
Indicadores 
 Nota do Índice geral do MMD (comparativamente estar no primeiro quartil daqui a x anos). 
  
Ações 
 Elaborar planos de ação para tratamento das lacunas identificadas no diagnóstico MMD-QATC. 
 Desenvolver plano de inovação dos produtos e serviços do Tribunal. 
 Promover Intercâmbio entre tribunais e órgãos integrantes da Rede de Controle, a fim de replicar 

metodologias, modelos e práticas de trabalho que contribuam para o aprimoramento das operações 
do Tribunal. 

 Intensificar a aplicação de novas metodologias com uso da tecnologia da informação. 
 Estabelecer convênios com outros Tribunais de Contas que possuam sistemas de TI que possam ser 

de interesse do Tribunal. 
 
Estratégia – Desenvolver estímulos à inovação  
 Quantitativo de inovações implementadas no ano. 
Ações 
 Criar programa de estímulo à inovação e reconhecimento de equipes internas. 
 Desenvolver mecanismos de registro de idéias e identificação de talentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidades 
Responsáveis  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO – ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

OBJETIVO A4 - APRIMORAR A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 

INDICADORES A4 

• Nota do Indicador MMD-QATC, Domínio B - Governança Interna / QATC O2-Liderança, 
QATC 03 - Estratégia, QATC 04- Accountability 

• Percentual de cumprimento das metas do Plano de Ação Anual do Planejamento 
Estratégico 

• Nota do indicador MMD-QATC 03 – Estratégia / Item 3.2 – Execução e Monitoramento do 
Plano Estratégico 

Estratégias, Ações, Indicadores de Esforço 

 
Estratégia – Aperfeiçoar a governança interna 
Indicadores 
 Grau de atendimento das ações do MMD-QATC incorporadas em ações do Planejamento Estratégico. 
 Quantitativo de servidores capacitados em governança. 
Ações 
 Formar lideranças para aprimoramento da governança interna. 
 Estruturar Corregedoria 
 Realizar ações de prevenção e combate a mecanismos e atitudes que favoreçam a corrupção, o 

assédio ou o desrespeito aos valores profissionais do serviço público. 
 Implementar o plano de ação do MMD-QATC. 
 Alinhar ações do MMD-QATC e ações do Planejamento Estratégico. 
 Implementar planos anuais de ação estratégica. 
 Implementar a gestão de indicadores por resultados. 
 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna. 
 Implementar ações do controle interno. 
 Ampliar a transparência interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 
Responsáveis  

 

 


