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Planejamento Em Dia
GESTÃO ESTRATÉGICA DO MPM

Veja o video de lançamento do Planejamento Estratégico do MPM
Ciclo 2021 a 2026 !!
Link para o vídeo de lançamento do Novo Plano Estratégico do MPM
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O Novo
Planejamento Estratégico
do MPM
Ciclo 2021 a 2026
____________________________________

O

Novo Plano Estratégico do MPM (Ciclo 2021 a 2026) foi lançado pelo

PRÓXIMAS ETAPAS
Planos de Contribuição das
Regionais
Para a execução integrada do
planejamento estratégico, a
estratégia também será desdobrada
nas procuradorias de justiça militar,
por meio dos planos de
contribuição, nos quais deverão
constar os objetivos de contribuição
alinhados aos objetivos estratégicos
institucionais.

Planos de Execução das
Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça Militar no dia 29 de abril no
Iniciativas
canal do Ministério Público Militar no YouTube. O evento contou com a
Após a Priorização das Iniciativas,
participação, via remota, de inúmeros integrantes do MPM, dentre
será desenvolvido um plano para
membros e servidores. O novo plano foi resultado do projeto “MPM +
100”, cuja equipe era composta por membros e servidores, permitindo executá-las ao longo dos próximos 6
anos, assim como a elaboração dos
ampla integração institucional.
projetos/ações conforme
A elaboração do plano foi estruturada nas seguintes etapas sequenciais:
cronograma a ser definido.
• DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL;
Projetos que já estavam em
• DIRETRIZES ESTRATÉGICAS;
execução e que foram incorporados
• IDENTIDADE INSTITUCIONAL;
ao novo plano serão avaliados e, se
• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS;
necessário, ajustados.
• INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Acesse o Planejamento Estratégico do MPM
Ciclo 2021 a 2026 !!
Link para o Plano Estratégico 2021-2026
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9ª Reunião de
Análise Estratégica
(RAE)
Abril/2021
____________________

F

O Procurador-Geral, Dr. Antônio Duarte, ressaltou e
louvou os esforços de todos, membros, servidores e
oi realizada no dia 7 de abril, por videoconferência, a
colaboradores,
para
que
não
ocorresse
9ª Reunião de Análise Estratégica (RAE) do MPM para a descontinuidade dos serviços prestados pela
aprovação, pelo Comitê de Gestão Estratégica (CGE), do instituição.
Relatório de Desempenho do ano 2020 - ciclo 2016-2020 e
“Mesmo com as limitações impostas pela pandemia,
do novo Plano Estratégico do MPM.
conseguimos entregar à sociedade o que era
Na ocasião, os integrantes do CGE, da Assessoria de Gestão
esperado do MPM, em especial no ano do seu
Estratégica (AGE) e os diretores e assessores-chefes da
centenário. Os resultados não atingidos em alguns
Procuradoria-Geral de Justiça Militar puderam discutir os
objetivos e iniciativas estavam vinculados a variáveis
resultados alcançados, além de conhecer o resultado final
que não podíamos gerir”, ponderou.
da nova estratégia da Instituição, consignada no Plano
para o ciclo 2021-2026.

Qual sua percepção
sobre o Planejamento e a
Gestão Estratégica no MPM ?
Pesquisa de Satisfação 2020
____________________________________________________

N

Um destaque para a quantidade de sugestões
apresentadas: 20 (vinte) sugestões/opiniões em
os primeiros meses de 2021, foi realizada a Pesquisa
2020, denotando um maior envolvimento do corpo
de Percepção do Planejamento e da Gestão Estratégica no de membros e servidores.
MPM para o ano de 2020.
Três quesitos foram avaliados :
• Como você avalia as atividades e iniciativas em
Planejamento e Gestão Estratégica ?
• Quanto você conhece do Planejamento e da Gestão
Estratégica do MPM ?
• Pontue sua participação nas iniciativas do Plano
Estratégico.
Foram 97 entrevistados entre membros e servidores e a
pontuação manteve-se na média obtida ao longo dos anos,
observada uma melhora no quesito relativo ao
conhecimento do Planejamento e Gestão Estratégica.
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