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APRESENTAÇÃO
Em 2017, o MPMA fez aquisição da plataforma de business inteligence, Qlick Sense, que
por meio da carga de dados contida em sistemas e planilhas permite a criação de painéis
de análise, cruzando informações mediante o interesse do usuário. Dessa plataforma
surgiu o Sistema Integrado de Custos - SIC, cujo principal objetivo é proporcionar uma
melhor gestão dos gastos das promotorias.
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OBJETIVOS DO SIC
Atender exigências legais;
Subsidiar o planejamento da instituição e auxiliar no controle de sua execução;
Criar métodos de análise e tomada de decisões gerenciais em vários níveis;

Aperfeiçoar os sistemas de controle interno e externo;

Mensurar e controlar os custos administrativos e das unidades de execução do MPMA.
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COMO FUNCIONA?
Os setores administrativos fornecem as informações contidas em seus sistemas e planilhas.
Então, os dados são carregados na plataforma de bi - Qlik Sense -, e lá são construídos os
painéis de análise do SIC que são disponibilizados para os gestores das promotorias e a
Administração Superior, proporcionando: otimização de processos, eliminação de
desperdícios, transparência no gasto público e tomada de decisão.
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ENTENDENDO O SIC
O SIC trabalha com a distinção dos custos em diretos e indiretos, custos diretos são
aqueles que podemos atribuir diretamente às promotorias, custos indiretos são aqueles
que não podemos atribuir diretamente à promotoria, nesse cenário adota-se o método de
rateio.
Ex: Nas comarcas de entrância inicial onde funcionam apenas uma promotoria, os custos
como água, luz, locação são considerados diretos. Nas intermediárias onde funcionam
mais de uma promotoria num mesmo imóvel, esses custos são classificados como
indiretos, adotando-se então o método de rateio por m2, ou seja, os custos são distribuídos
mediante a ocupação de espaço de cada promotoria no imóvel. No caso das áreas
comuns à todos, dividem-se igualmente.
O objetivo é que uma vez apropriado os custos da promotoria, o gestor(a) passe a
monitorar esses gastos mensalmente e a compará-los com promotorias do mesmo porte, a
fim de ter um direcionamento quanto a análise desses custos. Para esse trabalho, o SIC
disponibiliza gráficos que possibilitam uma visão da promotoria, bem como uma análise
comparativa com as promotorias de mesmo porte.
5

MANUAL SIC

O SIC pode ser acessado por qualquer plataforma, seja computador, celular, tablet etc., a única
necessidade é estar conectado com a internet. Para facilitar o acesso e o uso no dia a dia, esse
manual trás as orientações necessárias, caso a dúvida persista, entre em contato com a equipe da
Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do MPMA, por meio dos contatos oficiais:

planejamento@mpma.mp.br

3219-1777 / 3219-1698
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COMO ACESSAR?

Digitar no Navegador:
bi.mpma.mp.br/mpma
Tocar no Menu Área Finalística;
Na caixa de login usar:
Nome de usuário: MPMA\nome de usuário MPMA
Senha: Senha institucional do MPMA

7

TELA INICIAL
Indicadores Base
Na medida que os filtros vão sendo selecionados, os indicadores vão se
alterando, retratando numericamente o cenário desejado pelo usuário.

Filtros
Os filtros são os condutores de todo o trabalho.
Selecionar um ou mais filtros permite ao usuário
aprofundamento da informação no nível desejado.

Gráficos
Na medida que os filtros vão sendo
selecionados os gráficos vão se alterando,
retratando visualmente o cenário desejado pelo
usuário.
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GRÁFICOS DE ANÁLISE

Esse gráfico permite uma avaliação dos custos da promotoria em relação a média das demais
promotorias do mesmo grupo - Entrância Inicial, Intermediária e Final -, possibilitando uma análise
comparativa mês a mês. Para isso, selecione o 1° filtro: Ano (escolher o ano de avaliação). Caso o
gestor queira especificar uma determinada despesa, basta ir no 2 ° filtro: Despesa, e selecionar o
objeto específico de avaliação (Ex: Água, luz, energia, etc.), caso não selecione o filtro Despesa, o
gestor só terá um visão do custo total.
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GRÁFICOS DE ANÁLISE

Esse gráfico, além da análise quanto a média do grupo, permite um comparativo direto com as
demais promotorias, fora isso foram criadas 3 linhas de Desvio Padrão com vistas a perceber
discrepâncias com base na média do grupo.
10

NÚMEROS ABSOLUTOS

O Painel de números absolutos permite ao gestor avaliar os números de maneira estática (apenas
os valores, sem parâmetros de análise), além dos custos da própria promotoria e a composição da
sua equipe, por exemplo: 1 Promotor, 1 Assessor, 2 Técnicos e 1 Requisitado. Para acessar esse
painel basta selecionar os filtros: 1.Ano e 2.Mês.
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AUDITORIA DE DADOS

O SIC é alimentado por meio de informações contidas em planilhas e sistemas. Na medida em que
esses dados são lançados é feita uma carga no SIC para que ele se atualize. O painel de auditoria
de dados permite saber se a informação está atualizada ou não. Quando o dado já foi lançado, o
quadro fica verde, em caso negativo fica cinza. Para visualizar a informação basta selecionar os
filtros: 1. Ano, 2.Despesa, 3.Promotoria
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EXPEDIENTE
Ministério Público do Estado do Maranhão - MPMA
Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Produção: Equipe Técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do MPMA
Diretor da SEPLAG:
Dr. Raimundo Nonato Leite Filho
Promotor de Justiça
Equipe:
Cláudio Marcelo Araújo Amorim
Shirley Serrador de Assis
Luselias Soares Sales Lopes
Samyr de Jesus Cutrim
Jéssica Cristina Almeida Leite

Endereço:
Av. Prof. Carlos Cunha, 3261, Calhau.
CEP: 65076-820 - São Luís - MA.
E-mail: planejamento@mpma.mp.br
Telefones: (98) 3219-1746 / 1777 / 1698

