OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E METAS
Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador

Descrição do indicador

Mensura a incidência de Denúncias Ofertadas pelo MPM em
crimes contra a Administração da Justça Militar, crimes
I. Incidência de contra administração militar, crimes contra a autoridade e
disciplina millitar, crimes contra a incolumidade pública,
denuncias
crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes
ofertadas pelo
contra o serviço e o dever militar. O foco é demonstrar a
MPM
atuação progressiva do MPM na tutela dos bens jurídicos
protegidos em lei, com a somatória das denúncias oferecidas
anualmente.

1. Buscar maior
efetividade na
repressão
criminal

Periodo

Resp.

Incidência de denúncias ofertadas = ∑
denúncias oferecidas

Anual

DDJ

980

1000

1015

1020

1025

1030

Semestral
com
divulgação
anual

DDJ/Gabinete
PGJM

-

3%

3%

3%

3%

3%

Semestral

DDJ

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Semestral

DDJ

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Semestral

DDJ

_

38

40

42

44

46

Redução da prescrição de crimes militares
Mensura o êxito das ações do MPM nos processos penais, = [(∑ crimes prescritos no período anterior
em artculação com o Poder Judiciário, voltadas para a
- ∑ crimes prescritos no últmo período)/∑
redução
dos
casos
de
prescrição
da
pretensão
punitva
em
crimes prescritos no período anterior] x
II. Redução da
crimes militares. Para fns de cálculo, a redução percentual é
100
prescrição de
obtda pela diferença entre a q uantdade de casos de
crimes militares
prescrição no período anterior e aq ueles prescritos no
período atual (de referência), comparada com a q uantdade
Obs: para calculo do periodo anterior
de crimes prescritos no período anterior.
Compara-se com o mesmo período do ano
anterior

III. Êxito em
processos
judiciais

Metas

Fórmula do indicador

Êxito em processos judiciais = (∑ decisões
de 1a instância aderentes/∑ manifestações
Mensura o nível de aderência das decisões judiciais à
defnitvas na 1a instância) x 100 - 1ª
manifestação defnitva do MPM, por instância. O indicador,
Instância
aplicado à primeira e à segunda instâncias, compara a
q uantdade de decisões consideradas aderentes e
parcialmente aderentes ao posicionamento fnal do MPM
com a q uantdade total de sentenças proferidas, tendo como Êxito em processos judiciais = (∑ decisões
de 2a instância aderentes/∑ manifestações
ponto de coleta a decisão proferida.
defnitvas na 2a instância) x 100 - 2ª
Instância

Mensura a concretiação de ações de caráter preventvo,
com base na q uantdade de ações implementadas no
2. Aumentar a
I. Implementação período. Para fns de operacionaliiação do indicador, os
Implementação de ações preventvas = ∑
eficácia na
tpos de ações passíveis de cômputo deverão ser
ações de caráter preventvo concluídas no
de ações
prevenção de
previamente defnidos em uma tabela, q ue estabeleça os
período
preventivas
crimes militares
req uisitos mínimos aplicáveis. O indicador representa o total
das ações, sendo passível de detalhamento por tpo de ação.
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Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador

Descrição do indicador

Metas

Periodo

Resp.

Mensura o resultado da aplicação de pesq uisa de percepção
social em segmentos específcos da sociedade. A pesq uisa
3. Fortalecer a
investga o conhecimento sobre a atuação do MPM q uanto
interação com a I. Percepção
à sua essencialidade e desempenho como insttuição, tudo Nível de percepção social sobre o MPM =
(∑ pontos de todos os q uestonários
sociedade e o
social sobre a por meio de q uestões objetvas com alternatvas. Para fns
papel
atuação do MPM de representação, cada alternatva de resposta corresponde respondidos/∑ q uestonários respondidos)
a uma q uantdade de pontos, q ue somados resultam na
institucional
pontuação total. O indicador evidencia a média aritmétca
dos pontos obtdos em todos os q uestonários respondidos.

Semestral

Assessor-Chefe
de Comunicação
Insttucional

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

Mensura a capacidade de atendimento às demandas de
apoio à investgação, do ponto de vista da efciência ou
atendida nos pedidos de apoio à
I.Demanda
produtvidade. Para fns de cálculo, compara a q uantdade Demanda
investgação
= (∑ pedidos de apoio
de relatórios produiidos e disponibiliiados com o total de
atendida nos
concluídos /∑ pedidos de apoio
pedidos de apoio pedidos de apoio ao Cpadsi (PAI). Serão computados na base formulados no ano + remanescentes do
à investigação de cálculo os pedidos de apoio q ue remanesceram na fase
ano anterior) X 100
de tratamento de dados em 19 de deiembro do ano anterior
.

trimestral

Coordenadora
do CPADSI

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Trimestral

Coordenadora
do Cpadsi

-

90%

90%

90%

90%

90%

Trimestral

Assessor-Chefe
a
a
a
a
a
a
da ASI
defnir. defnir defnir defnir defnir defnir

4. Aprimorar as
atividades
investigativas e
Mensura o grau de satsfação dos serviços demandados.
de inteligência, II. Satisfação do Para fns de apuração, serão utliiados os q uestonários de
demandante
satsfação preenchidos.
com ênfase no
combate à
criminalidade
complexa e à
corrupção

Fórmula do indicador

Satsfação do demandante: ∑ grau de
satsfação do demandante/ Total de
q uestonários de satsfação preenchidos

Mensura a implementação de estrutura e de ações de
III. Índice de
inteligência por meio do acompanhamento daq uelas
Índice de implantação dos serviços de
implantação dos previstas no Plano de Projeto. Para fns de cálculo, cada ação inteligência e de segurança insttucional =
com previsão de término no período é avaliada q uanto ao (∑ percentuais de execução das ações com
serviços de
percentual de cumprimento (0 a 100%), sendo q ue o
término previsto para o período/ ∑ ações
inteligência e de
indicador divide a soma dos percentuais de execução de
com término previsto para o período) x
segurança
todas as ações com previsão de conclusão no período pelo
100
institucional
número total de ações previstas para conclusão no período.
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Objetivo
Estratégico

5. Fortalecer a
atuação
extrajudicial e
resolutiva

Nome do
Indicador

Fórmula do indicador

Metas

Periodo

Resp.

I. Tempo de
tramitação
extrajudicial

Mensura o tempo médio de tramitação dos feitos, na
prestação extrajudicial, nos últmos 6 meses, tendo como Tempo médio de tramitação = ∑ tempos,
parâmetro o intervalo de tempo decorrido entre a notcia de em dias, de tramitação de todos os feitos
fato, o procedimento investgatório e o oferecimento da
extrajudiciais concluídos nos últmos 6
denúncia ou arq uivamento.
meses/ Total de feitos concluídos
Obs: será computada a notcia de fato q ue foi convertda em
Procedimento Investgatório

Semestral

DDJ

180

160

140

120

100

90

II. Atuação
extrajudicial

Mensura o percentual dos casos em q ue a atuação do MPM
ocorre exclusivamente pela via extrajudicial, como indicatvo
do fortalecimento da atuação extrajudicial. Para fns de
Atuação extrajudicial = (∑ procedimentos
cálculo, são tomados todos os procedimentos extrajudiciais extrajudiciais concluídos, exceto os q ue
concluídos no período, excetuando-se aq ueles q ue forem
resultarem em ação penal ou IPM/ ∑
convertdos em ação penal ou q ue resultarem em
procedimentos com a fase extrajudicial
instauração de inq uérito policial militar, número q ue é
concluída) x 100
dividido pelo total de procedimentos com a fase extrajudicial
concluída.

semestral

DDJ

75%

75%

77%

77%

79%

79%

Ampliação da Investgação direta =
[(Número de feitos por investgação direta
Mensura a taxa de aumento percentual de feitos de
no período atual - Número de feitos por
investgação direta no período. Para fns de cálculo, divide-se
investgação direta no período
III. Investigação o aumento na q uantdade de feitos instaurados no período anterior)/Número de investgação direta
direta
pela q uantdade total de feitos de investgação direta no
no período anterior] x 100
período anterior
Compara-se com o mesmo período do ano
anterior

Semestral

DDJ

2%

2%

2%

3%

3%

3%

Mensura a implementação de melhores prátcas em matéria
de gestão de dados, informações e de segurança da
informação, por meio do nível de implementação das ações
previstas no Plano de Segurança da Informação, construído Grau de Aderência = (∑ percentuais de
e gerenciado no âmbito do Comitê de Segurança da
das ações com término previsto
Informação. Para fns de cálculo, cada ação com previsão de execução
para o período/ ∑ ações com término
término no período é avaliada q uanto ao percentual de
previsto para o período) x 100
cumprimento (0 a 100%), sendo q ue o indicador divide a
soma dos percentuais de execução de todas as ações com
previsão de conclusão no período pelo número total de
ações previstas para conclusão no período.

Trimestral

DG

I. Aderência às
6 Aprimorar a
normas e
gestão de dados
melhores
e informações, práticas sobre
bem como a gestão de dados
segurança da e segurança da
informação.
informação
(LGPD e outras)

Descrição do indicador
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Atualizado pela 10ª RAE

Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador
I. Participação
em foros,
missões e
iniciativas
internacionais

Descrição do indicador

Fórmula do indicador

Mensura a ampliação da atuação do MPM no plano
internacional, por intermédio do aumento da partcipação Partcipação em foros, missões e iniciatvas
insttucional em foros, missões e iniciatvas internacionais, internacionais = ∑ foros, missões e demais
excetuando-se as iniciatvas de capacitação. Para fns de iniciatvas internacionais com partcipação
cálculo, são consideradas as iniciatvas concluídas no
concretiada no período
período.

7. Ampliar a
Mensura os esforços de cooperação internacional com
atuação do MPM II. Cooperação envolvimento do MPM, por meio da q uantdade de acordos,
no plano
internacional convênios, parcerias e instrumentos análogos celebrados no
internacional e
período.
na promoção do
Direito
Internacional

Cooperação internacional = ∑ acordos,
convênios, parcerias e instrumentos
análogos celebrados no período

Mensura a promoção do Direito Internacional pelo MPM,
III. Promoção do por meio do cômputo das iniciatvas de divulgação, estudo e Promoção do Direito Internacional na
Direito
conhecimento do Direito Internacional dos Direitos
esfera de atuação do MPM = ∑ iniciatvas
de divulgação, estudo e conhecimento
Internacional na Humanos, Direito Internacional Humanitário e do Direito
Internacional Penal. Para fns de cálculo, os tpos de
realiiadas no período, aderentes aos
esfera de
iniciatvas são previamente defnidos, bem como os
req uisitos defnidos
atuação do MPM
req uisitos mínimos para seu cômputo.

8. Aperfeiçoar a
governança
institucional

Metas

Periodo

Resp.

anual

Secretária da
DHRI

1

1

2

2

2

2

anual

Secretária da
DHRI

2

2

3

3

4

4

Semestral

Secretária da
DHRI

5

5

6

6

6

6

90%

90%

90%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

I. Atingimento de
metas do Plano
Estratégico

Mensura o nível de cumprimento das metas pactuadas no plano
estratégico. Baseia-se no cálculo da média do atngimento
percentual de cada meta do Plano Estratégico em um período
considerado

Cumprimento das metas estratégicas = (∑
percentuais de cumprimento de cada
meta/Quantdade de metas consideradas) x 100

Anual

Assessora-Chefe
AGE

70%

80%

80%

II. Governança de
processos

0

Governança de processos = (∑ macroprocessos
de segundo nível documentados e
monitorados/∑ macroprocessos de segundo
nível) x 100

Semestral

Assessora-Chefe
AGE

-

4,20%

7,00%

III. Performance no
iGovPub

Mensura a performance do MPM no conjunto de atributos q ue
compõem o índice de governança pública do TCU. Para fns de
cálculo, utliia-se tabela auxiliar q ue denota o percentual de
aderência do MPM, em relação ao total de pontuação possível,
considerando-se valores ponderados.

Performance no iGovPub = Percentual em
relação ao total de pontos possíveis

Anual
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9,80% 12,60% 15,40%

Consultor-Chefe
51,33% 59,65% 64,60% 67,08% 69,73% 78,41%
CJT

Atualizado pela 10ª RAE

Objetivo
Estratégico

9. Aperfeiçoar a
comunicação e a
integração
institucional

10. Aprimorar a
gestão da
sustentabilidade

Nome do
Indicador

Metas

Fórmula do indicador

Periodo

Resp.

Mensura a presença do MPM na mídia tradicional (mídia
impressa, rádio e tv) em termos de volume e favorabilidade.
I. Presença na Para fns de cálculo, cada publicação em um dos veículos de
mídia
mídia tradicional previamente selecionados é q ualifcada
q uanto à favorabilidade.

Presença na mídia = ∑ citações do MPM no
período X Favorabilidade média de todas
as citações do período. Favorabilidade
média = ∑ citações do MPM no período ∑ das citações negatvas do MPM no
período/ ∑ citações do MPM no período.

Trimestral

Assessor-Chefe
de Comunicação
Insttucional

600

700

800

880

950

1000

II. Presença em Mensura o q uanttatvo total de pessoas q ue seguem o MPM
nas redes sociais utliiadas.
redes sociais

Presença nas redes = ∑ seguidores nas
redes sociais

Trimestral

Assessor-Chefe
de Comunicação 5000
Insttucional

6500

7500

8500

9500

10000

Acessos =[(∑ acessos ao site do MPM no
período atual - ∑ acessos ao site do MPM
no período anterior)/∑ acessos ao site do
MPM no período anterior] x 100

Trimestral

Assessor-Chefe
de Comunicação + 5%
Insttucional

+ 5%

+ 5%

+ 3%

+ 3%

+ 3%

III. Acesso ao
portal do MPM

Descrição do indicador

Mensura o q uanttatvo de acessos ao site do MPM no
período considerado. Será considerado para efeito de
análise os valores do mesmo período do ano anterior.

Compara-se com o mesmo período do ano
anterior

2021 2022 2023 2024 2025 2026

IV. Tempo médio Mensura o tempo médio de resposta aos q uestonamentos e Tempo médio de resposta a demandas de
Ouvidoria = (∑ tempos de duração das
demais mensagens endereçadas à Ouvidoria, levando em
de resposta a
demandas respondidas nos últmos 3
consideração
desde
a
entrada
da
demanda
até
a
resposta
demandas de
meses /Quantdade total de demandas
defnitva.
Ouvidoria
respondidas no período)

Trimestral

Ouvidoria

-

24

24h

24h

24h

24h

Mensura o percentual de implementação das ações
previstas no Plano de Logístca Sustentável (PLS) do MPM.
Para a implementação do indicador, cada ação constante do Implementação do PLS = (∑ percentuais de
PLS deve ter o registro da área responsável pela
conclusão das ações previstas para
implementação, etapas com entregas específcas e datas conclusão até o período/∑ ações previstas
previstas de realiiação. O cálculo leva em consideração os
no PLS até o período) x 100
percentuais de consecução reais das etapas q ue deveriam
estar concluídas até o período (visão cumulatva), cabendo
valores de 0 a 100%.

Semestral

Presidente da
Comissão de
Gestão
Ambiental

80%

85%

90%

95%

98%

100%

I. Práticas
sustentáveis
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Atualizado pela 10ª RAE

Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador

Descrição do indicador

Metas

Periodo

Resp.

Indica o nível geral de satsfação do corpo funcional com as
condições gerais de trabalho na insttuição, a partr de
Resultado da pesq uisa de clima = (∑ pontos
I. Clima
pesq uisa de clima organiiacional realiiada a cada 2 anos. percentuais obtdos em todas as pesq uisas
organizacional Para fns de cálculo, consideram-se os pontos percentuais de respondidas/∑ pesq uisas respondidas)
cada pesq uisa respondida.

Bienal

Diretor do DGP

-

Mensura o percentual de afastamento do corpo funcional
[ (∑ de dias de ausência do
para tratamento da própria saúde como um dos parâmetros Absenteísmo=
corpo funcional do MPM por motvo de
indicatvos do nível de bem estar no trabalho. É um dado
saúde própria/ ( total de dias no período
II. Absenteísmo
complementar para avaliação da q ualidade de vida no
avaliado
x total de membros e servidores
trabalho, visto q ue é de origem multfatorial e q ue não há
do MPM)] x 100
governança plena sobre o indicador.

Trimestral

Diretor do DAS

2,7%

2,7%

2,7%

2,5%

Mensura o percentual médio de consecução do projeto de
11. Aprimorar os III. Consecução
q ualidade de vida e valoriiação de pessoas, a partr do
do projeto
Consecução do projeto QVT = (∑
mecanismos de
cômputo do nível de consecução percentual de cada ação
(plano)
de
percentuais de conclusão das ações
valorização de
prevista no projeto. O cálculo reside na verifcação do grau previstas
para conclusão até o período/∑
qualidade de
de consecução (0 a 100%) de cada ação prevista para
pessoas e bem
ações
previstas
para conclusão até o
vida
e
conclusão até o período de referência (visão cumulatva) e
estar no trabalho
período)
valorização de na apuração da média geral. Para tanto, as ações devem ter
pessoas
responsáveis defnidos, fases e datas associadas.

Trimestral

Diretor do
Departamento
de Gestão de
Pessoas

90%

90%

100%

100%

Anual

Diretor do DGP

30%

35%

40%

45%

Semestral

Diretor do DGP

100%

Apura a proporção das áreas da estrutura do MPM q ue
IV. Áreas com
contam com lotação de pessoas q uanttatvamente
lotação
compatvel com a referência adotada no dimensionamento e
quantitativa
validada pela insttuição, dentro de uma margem de
adequada
tolerância.

Fórmula do indicador

Áreas com lotação adeq uada = (Ʃ áreas
com lotação adeq uada/Total de áreas
consideradas) x 100

Mensura o êxito no esforço relatvo ao projeto de
dimensionamento da força de trabalho do MPM, ação
V. Áreas com
dimensionamento realiiado =
essencial para o adeq uado gerenciamento da alocação de Áreas(∑com
áreas com dimensionamento
dimensionament pessoas. Para fns de cálculo, apura-se o percentual de áreas
realiiado/∑ áreas da estrutura) X 100
o realizado
com dimensionamento concluído, obtendo-se o percentual
médio para toda a estrutura do MPM.
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70%

80%

2,5%

2,5%

50%

55%

Atualizado pela 10ª RAE

Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador

Resp.

Semestral

Diretor do
Departamento
de Gestão de
Pessoas

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Média de horas de capacitação = Ʃ horas
de capacitação/Total de integrantes do
corpo funcional do MPM

anual

Diretor do
Departamento
de Gestão de
Pessoas

35

37H

40H

42H

45H

47H

Mensura o nível de consecução de todas as ações de
desenvolvimento, customiiação ou melhoria de soluções de
TI constantes do PDTI, como forma de aferição do êxito na
concretiação das ações de compatbiliiação das soluções
13.
com as necessidades insttucionais. Parte da premissa de
Compatibilizar
I. Consecução q ue todas as demandas prioriiadas para determinado ciclo
as soluções
do Plano Diretor estejam insttucionalmente consignadas no PDTI. Para fns Consecução do PDTI = (∑ percentuais de
tecnológicas
conclusão das ações do PDTI por ano/∑
de Tecnologia da de uso do indicador, seleciona-se previamente o grupo de
com as
ações do PDTI relatvas ao desenvolvimento, à customiiação ações previstas para realiiação por ano)
Informação
demandas
e à melhoria de soluções e, para este grupo, calcula-se o
(PDTI)
finalísticas e de
nível de consecução percentual acumulado com base nas
suporte
etapas previstas até a data. Cada iniciatva é avaliada com
relação ao percentual realiiado frente ao previsto até o
momento e o resultado refete o percentual médio de todas
as iniciatvas.

Anual

Coordenadora
do CPADSI e
Diretora do DTI

70%

70%

70%

70%

70%

70%

I. Orçamentação
Mensura o percentual de execução orçamentária dos
de projetos
projetos prioritários do Plano Estratégico, em cada exercício.
estratégicos

Orçamentação de Projetos Estratégicos =
(Valor total de créditos orçamentários
executados em projetos prioritários do
PE/Valor total de créditos previstos nos
planos de projeto aprovados) x 100

Anual

Diretor do DOF

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Mensura a efetva execução em relação ao planejado até a
II. Nível de
data de apuração. Para fns de cálculo, considera-se o valor
execução frente executado até a data e calcula-se o respectvo percentual
ao planejamento com base no planejado. Para tanto, deve-se ter a previsão de
por áreas
execução por área com respectvo cronograma.

Consecução frente ao planejado = (∑
percentuais de execução em relação ao
planejado até o período/∑ áreas de
orçamento consideradas)

Trimestral

Diretor do DOF

80%

80%

80%

80%

80%

80%

I. Impacto da
capacitação

II. Nível de
capacitação

14. Aprimorar o
planejamento e
a gestão
orçamentária

Fórmula do indicador

Metas

Periodo

12. Ampliar a
eficácia das
ações de
capacitação,
visando ao
aumento da
produtividade

Descrição do indicador

Mensura o impacto das ações de capacitação, por meio da
percepção das chefas imediatas e dos partcipantes q uanto
ao grau de eq uacionamento dos gaps de competência
Impacto da capacitação = (∑ pontos
focados na capacitação. Para fns de cálculo, as chefas e os percentuais
obtdos em todas as pesq uisas
partcipantes manifestam-se após 3 meses da conclusão da
de impacto respondidas/∑ pesq uisas
capacitação, preenchendo um formulário de análise
respondidas)
q ualitatva q ue é convertdo em total de pontos de impacto
e respectvo percentual. O indicador apura a média
percentual de pontos das capacitações avaliadas no período.

Mensura a q uantdade média de horas de capacitação
proporcionada ao corpo funcional do MPM (membros,
servidores e estagiários) no exercício, como meio de
apuração do nível de esforço insttucional voltado para
capacitação.
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Objetivo
Estratégico

Nome do
Indicador

Fórmula do indicador

Metas

Periodo

Resp.

Semestral

Diretora do DEA

40%

47%

53%

60%

Semestral

Diretora do DEA

20%

50%

80%

100%

Trimestral

Diretora do DTI

40%

40%

40%

Apura o percentual de links com média mensal de utliiação
acima de 70% da banda contratada no horário de
expediente. Apura a capacidade operacional da
Percentual de links com média mensal
IV. Capacidade
infraestrutura de TI no q uesito utliiação de banda. Para fns acima de 70% = (Quanttatvo de links com
utilizada dos
de cálculo, apura-se o percentual de utliiação média de
mais de 70% de utliiação / Quanttatvo
Links
cada um dos links das unidades do MPM e verifca-se q ual o
de Links) x 100
percentual de links q ue ultrapassaram a média mensal
estabelecida.

Semestral

Diretora do DTI

0%

0%

Mensura o percentual de indisponibilidade dos sistemas
selecionados em um determinado período. Considera-se
indisponibilidade de sistema, a interrupção não prevista do
acesso e utliiação pelos usuários por praio superior a 60
V.
minutos. Para fns de cálculo, considera-se q ue um dia com
Indisponibilidade interrupção corresponde ao dia em q ue houve pelo menos
de sistemas
uma interrupção com duração superior àq uela defnida
como aceitável em q ualq uer dos sistemas selecionados. O
cálculo refete a q uantdade de dias com interrupção no
período considerado.

Trimestral

Diretora do DTI

2

2

I. Aderência aos
padrões de
acessibilidade e
segurança

Descrição do indicador

Mensura o percentual de Procuradorias com nível mínimo
Nível de adeq uação das instalações =
de adeq uação de instalações voltadas para acessibilidade e (Quantdade de Procuradorias com nível
segurança. O cálculo baseia-se na defnição do padrão
mínimo de acessibilidade e segurança
mínimo de acessibilidade e segurança, de maneira a permitr
implementado/ Quantdade total de
a aferição do cumprimento ou não dos req uisitos mínimos.
Procuradorias) x 100

Apura o grau de consecução dos projetos de obras de
engenharia planejadas para o período. Para fns de cálculo,
II. Consecução apura-se o nível percentual de execução fsica de cada obra
do portfólio de prevista para execução parcial ou total no período, sempre
obtdo pela comparação entre executado e previsto no
obras
planejamento. O resultado refete o percentual médio
acumulado para todas as obras previstas.

Consecução do portólio de obras = (∑
percentuais de execução em relação ao
planejado de cada obra até o período/∑
obras previstas)

Apura a capacidade operacional da infraestrutura de TIC no
q uesito armaienamento. Para fns de cálculo, apura-se a
III. Capacidade capacidade de armaienamento total e compara-se com o Capacidade de armaienamento livre =100((Capacidade de armaienamento
armaienamento utliiado. O valor obtdo deve ser maior ou utliiada
de
15. Aprimorar a
/ Capacidade de armaienamento
igual
a
40%
da
capacidade
total,
q ue
é
a
margem
de
infraestrutura armazenamento
total) x 100)
segurança
de
espaço
de
armaienamento
disponível
para
estabelecida pelo MPM.
sustentação dos
resultados
institucionais

Indisponibilidade de sistemas = ∑ dias de
indisponibilidade no Trim

-8-

2021 2022 2023 2024 2025 2026

67%

73%

40%

40%

40%

0%

0%

0%

0%

2

2

2

2
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