ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA-GERAL

INDICADORES NUPLAN

AVALIAÇÃO DO PPA, ANO 2019
Este relatório analisa o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, ano 2019, a partir dos dados inseridos no Sigplan no
exercício 2019 (12 meses) e alcança as fontes 0101, 0140 e 0340. A fonte 0101 não considera os valores
destinados ao pagamento de encargos PGE, mas apenas os valores executados na gestão do órgão.
Governança é a capacidade de estabelecer metas e desenvolver programas para alcançar objetivos
previamente definidos. No setor público, a governança procura realizar a missão institucional de cada órgão.
A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/PA) dedica-se à defesa dos Direitos do Estado nas esferas
judicial e administrativa, mediante atuação contenciosa e consultiva.
Gestão equivale a gerenciamento e visa executar programas para concretizar a implementação de políticas
públicas. Gestão Pública é um termo mais recente que indica o uso de práticas da administração de
empresas ao setor público.
No PPA2016-2019 a PGE/PA foi inserida em dois programas de governo: a) Governança para Resultados; b)
Manutenção da Gestão.

PROGRAMA GOVERNANÇA PARA RESULTADOS
A missão da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/PA) é exercer, de modo permanente, a
representação judicial e extrajudicial, e prestar consultoria jurídica ao Estado do Pará, como garantia de
cidadania e desenvolvimento. Para alcançar esse fim, a PGE/PA está inserida em 3 objetivos do Programa
Governança para Resultados: a) Fortalecer a gestão de pessoas (ação: capacitação); b) Fortalecer a
governança (ação: processo analisado); e c) Promover a integração (ações: obra realizada, publicação de ato
e gestão da tecnologia).
Objetivo Fortalecer a Gestão de Pessoas

A PGE/PA assumiu a meta de capacitar e qualificar 50 pessoas em 2019, dentro da ação Desenvolvimento de
Competências e Habilidades Profissionais. Internamente, o Gabinete lançou a meta de 10 horas de
qualificação/ano para todos os servidores da área meio.
A análise das capacitações realizadas pela PGE/PA em 2019 revela que a arrojada meta proposta pelo
Procurador-Geral foi majoritariamente assumida pelos servidores da área meio. Considerando que o
aperfeiçoamento profissional impacta positivamente a qualidade do trabalho, a perspectiva é que essa ação
tenha impacto a médio e longo prazos.
Os dados alimentados no Sigplan indicam 849 participações em 29 eventos. Isso representa a capacitação
média de 71 pessoas/mês e 29 participações por evento. Os resultados indicam a superação da meta em
1.698%, inicialmente estabelecida em 50 capacitações para o ano de 2019 (PPA-2016/2019).
Gráfico 1: Acompanhamento do desenvolvimento de competências na PGE/PA em 2019.
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Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.
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Sob o ponto de vista orçamentário, o produto Servidor Capacitado foi orçado na fonte 0101 e executado na
fonte 0140, totalizando em 2019 o montante de R$147.420,11 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e
vinte reais e onze centavos) investidos na ação de capacitação. Importante destacar que o Orçamento-Geral
do Estado (OGE), cujos dados são interpretados pelo Sigplan, não considera receitas oriundas de superávit,
sendo que anualmente a PGE/PA registra superávit em sua fonte vinculada, o FUNPGE.
Tabela 1: Monitoramento da qualificação em 2019.
PRODUTO
META

REALIZADO
849
R$147.420,11

50
R$200.000,00

Servidor Capacitado

%
1.698%
73%

Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

Ao enviar o relatório de consolidação das atividades da PGE/PA em 2019 à Secretaria de Planejamento e
Administração (Seplad), o Núcleo de Planejamento (Nuplan) sugeriu a implementação de nova metodologia
para monitorar essa meta, com a abertura de dois campos para a avaliação quantitativa (pessoas
capacitadas e eventos realizados). Da forma como é feita atualmente os dados não permitem avaliar
adequadamente o número de pessoas qualificadas e a quantidade de capacitações realizadas. Ao final do
ano apresenta a soma das qualificações como se fosse a soma dos servidores capacitados, sem considerar
que o mesmo servidor pode fazer várias capacitações ao longo do ano.
Objetivo Fortalecer a Governança
Para cumprir a missão de Defesa dos Direitos do Estado, em 2019 a PGE/PA assumiu a meta de analisar
13.200 processos/ano, na expectativa de movimentar 1.100 processos/mês. O Sigplan aponta a superação da
meta em 324%, com a movimentação de 42.730 processos/ano e 3.561 processos/mês.
Gráfico 2: Monitoramento da atividade fim da PGE/PA em 2019.
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Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

A análise indica que em nenhum mês a PGE/PA realizou o mínimo proposto e que passou por picos de
trabalho em setembro e novembro. Ao comparar os dois últimos anos, tem-se o seguinte:
Gráfico 3: Comparativo de processos analisados na PGE/PA entre 2018 e 2019.
2018

2019

Meta: 10 mil processos/ano (833/mês)

Meta: 13.200 processos/ano (1.100/mês)

Realizado: 11.912 análises (993/mês)

Realizado: 42.730 processos (3.561/mês)

Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

O produto dessa ação é Processo Analisado, mantido com recursos de três fontes orçamentárias (0140, 0340
e 0101), conforme abaixo demonstrado.
Tabela 2: Execução da missão da PGE/PA em 2019.
PRODUTO
META
13.200
Processo Analisado
R$ R$6.615.515,00

REALIZADO
42.730
R$6.615.515,00

%
324%
100%

Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

Alguns destaques em 2019:
 Ações de Desapropriação;
 Atuação em Mandados de Segurança;
 Análise de perdas da Lei Kandir;
 Renegociação de dívida fundada;
 Participação em reunião sobre refugiados;
 Criação da Câmara de Mediação do Estado;
 Realização de 2.000 atendimentos e 150 conciliações;
 Reuniões com Secretários e chefes das Indiretas;
 Acompanhamento de ações com bloqueios judiciais;
 Regulamentação do Fundo de Combate a Corrupção;
 Análises de minutas de Lei, Emendas Constitucionais e Decretos;
 Nota técnica sobre classificação de riscos do Estado para o BNDES;
 Atuação em Ação Constitucional sobre divisa do Pará com Mato Grosso;
 Execução de Acórdãos do TCM e do TCE para recuperar valores e ressarcir o erário;
 Realização de acordo em processo de indenização com economia de mais de R$ 4 milhões;
 Auditorias jurídicas e contábeis em processos administrativos e judiciais de Precatórios e RPVs;
 Atuação em ações de grandes projetos (Onça Puma, Mineração Belo Sun, Jari Celulose, Carajás etc);
 Atuação em processo sobre tratamento dispensado a candidatos transgêneros em concursos;
 Atuação em diversas ACPs (concurso público, educação indígena, fornecimento de
medicamento, Plano Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos etc).

Objetivo Promover a Integração da Gestão Regionalizada
Nesse objetivo a PGE/PA se comprometeu com:
i)
Construção/Conservação de Imóveis;
ii)
Publicação de Atos;
iii)
Gestão de Tecnologia.
Tabela 3: Monitoramento da integração da gestão em 2019.
PRODUTO

META

REALIZADO

META FINANCEIRA

REALIZADO

%

Obra realizada

2

0

R$1.478.875,00

R$0,00

Tecnologia da Informação

3

15

R$30.000,00

R$572.379,99

1.908%

234

948

R$40.000,00

R$50.095,09

125%

Publicação de Atos
Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

0%

A primeira ação, Construção e Conservação de Imóveis, não apresentou resultados em função de mudança
de estratégia do gestor do órgão, dentro da sua margem de conveniência e oportunidade. O
remanejamento dos recursos inicialmente previstos para construir imóvel em Marabá e reformar a sede em
Belém, para a aquisição de licença de uso do software SAJ, da empresa SoftPlan, representou um marco
para a atuação da PGE/PA, pois a implantação da inteligência artificial visa acelerar o acompanhamento
processual e fazer interligação direta entre os sistemas da PGE/PA e do Tribunal de Justiça do Estado. A ação
foi suplementada em R$ 585.000 e a Regional de Marabá foi abrigada no Centro Regional de Governo de
Marabá, sem custos.
A ação Tecnologia da Informação registrou média de 15 serviços/mês. Em dezembro de 2019 estavam ativos
os seguintes contratos:
Belém: 11 serviços
 Prodepa: hospedagem de servidor/revista eletrônica/website,
internet 100Mbps, IP, licença sistemas globais, link de dados
100Mbp; Digitalização;
 Soluti: Certificação Digital;
• Netsafe: Antivírus;
 Softplan: SAJ.

Santarém: 2 serviços
Marabá: 3 serviços
Prodepa:
internet Prodepa:
internet
2Mbs e rede de dados. 10Mbs, link de dados
10Mbps e ativação de
link

Na ação Edição e Publicação de Atos, o órgão editou e publicou 948 atos no Diário Oficial do Estado, com
média de 79 atos por mês (editais, portarias, resoluções, atos de licitação etc). O orçamento inicial requereu
ajustes contrato com a Imprensa Oficial foi aditado devido à implementação da Política de Gestão
Documental, que elevou o mencionado contrato de R$40.000,00 para R$50.095,09 (Cinquenta Mil, Noventa
e Cinco Reais e Nove Centavos).
Gráfico 4: Publicação de atos pela PGE/PA em 2019.
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Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

PROGRAMA MANUTENÇÃO DA GESTÃO
O segundo programa executado pela PGE/PA é o Manutenção da Gestão. Seu objetivo é viabilizar a gestão
administrativa do Estado, a partir das ações:
i) Abastecimento de Unidades Móveis;
ii) Concessão de Auxílio Alimentação;
iii) Concessão de Auxílio Transporte;
iv) Operacionalização das Ações Administrativas;
v) Operacionalização das Ações de RH.

Os números do Sigplan indicam o cumprimento das metas assumidas pela PGE/PA no programa. A seguir, o
resumo das ações e seus produtos.
Tabela 4: Monitoramento da Manutenção da Gestão em 2019.
AÇÃO
PRODUTO
META
MÉDIA
META FINANCEIRA
REALIZADA

REALIZADO

%

Abastecimento

Unidade Abastecida

13

10

R$135.000,00

R$86.506,68

64%

Auxílio Alimentação

Servidor Beneficiado

390

334

R$2.220.704,00

R$2.305.997,44

104%

Auxílio transporte

Servidor Beneficiado

162

232

R$287.123,00

R$295.001,80

103%

Gestão Administrativa

Contrato Mantido

21

44

R$2.367.714,00

R$1.855.397,89

78%

Recursos Humanos

Servidor Remunerado

420

435

R$77.010.033,00

R$63.880.438,22

83%

Fonte: SIGPLAN, NUPLAN/PGE.

A cota inicial para abastecer a frota foi de 13 unidades (veículos, moto, gerador), mas o órgão manteve a
média de abastecimento em 10 unidades, e realizou manutenções programadas nas demais unidades. A
medida trouxe economia de recursos financeiros e ainda garantiu o pleno funcionamento da frota.
Por outro lado, o auxílio alimentação necessitou de suplementação de R$85.293,44, enquanto o auxílio
transporte foi suplementado em R$7.878,80. As duas suplementações foram compensadas pela economia
de recursos nas rubricas dedicadas à celebração de contratos e remuneração de servidor. Os recursos para
contratos administrativos foram remanejados em R$266.634,97, para Tecnologia da Informação,
componente do Programa Governança para Resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho resulta do esforço conjunto entre o Núcleo de Planejamento (Nuplan), a Coordenadoria
Financeira (Cofin) e as Gerências Orçamentária, Financeira e Contábil. Trata-se de diagnóstico sobre a
Execução do Plano Plurianual (PPA), ano 2019, na Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/PA). Seu
objetivo é monitorar o alcance das metas institucionais, indicar possíveis ajustes e garantir eficiência na
alocação de recursos financeiros para alcançar o melhor desempenho na gestão e governança do órgão.
Pelos dados apresentados, observa-se que em 2019 a PGE/PA realizou acurada alocação de recursos,
financeiros e humanos com vistas a garantir a defesa dos direitos do Estado do Pará, o que indica excelente
grau de cumprimento da missão institucional do órgão.

