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Aprovo: ________________________________ Teresina, ____ de ________________ de 2019. 
                        Defensor Público Geral – DPG/DPE/PI 

 

2 - PÚBLICO-ALVO 
Homens, mulheres e crianças em situação de rua. 

1 - OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO 
8.1.1.1 Objetivo estratégico: Capacitar Defensores e modernizar as práticas de gestão de pessoas: 
Iniciativas: a/e. 
8.2.1.5 Objetivo estratégico: Fortalecer a relação com outras instituições e com os movimentos sociais: 
Iniciativa: j. 
8.2.2.4 Objetivo estratégico: Humanizar o atendimento dos assistidos da Defensoria Pública: 
Iniciativas: k, l e m. 
8.3.1 Objetivo estratégico: Assegurar direitos e atuar junto às pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 

3 - INDICADORES DE IMPACTO 

Reduzir as estatísticas de falta de documentação no Piauí, aumentando o exercício pleno da cidadania das pessoas 
em situação de rua, bem como a intensificação das ações da Defensoria Pública para a erradicação do sub-
registro. 

5 - INDICADORES DE RESULTADO 
- Índice de maior aproximação da população em 
situação de rua aos serviços de cidadania 
proporcionados;  
- Número de ações volantes/atendimentos; 
- Cartilha de orientação jurídica; 
- Relatório das atividades. 
 

 

4 – OBJETIVOS/FINALIDADE- 

- Articular o debate sobre o fluxo de acesso a direitos 

disponíveis às pessoas em situação de rua, através da 

realização de atividades volantes de orientação 

jurídica judicial e extrajudicial, e concentrando serviços 

para a expedição de documentação civil.  

6 - INDICADORES DE PRODUTO 

Atividades práticas: realização de oficinas e palestras de capacitação para os servidores e membros, bem como 
prestar atendimentos para promover a orientação e inclusão das pessoas em situação de rua quanto à 
documentação necessária para a vida civil. 

7 – PARTICIPANTES (Diretorias Envolvidas/Coordenações/Entidades/Órgãos) 

Defensores Públicos, servidores/colaboradores. 

9 – DESPESAS (Natureza) Envolvida na execução do projeto 

O projeto envolverá recursos para orientação em direitos: cartilha, e-book e o pagamento de profissionais para a 
capacitação dos servidores/membros. Além de recursos para as ações volantes: recursos de T.I, disponibilização de 
ônibus itinerante, materiais de consumo, camisas com a identidade do projeto, banners, cartazes, certificados 
produzidos pela ESDEPI. 
 

8 – CRONOGRAMA 

Agosto 2019: Comunicações Oficiais para os Órgãos Públicos; 
Outubro 2019: Comunicações Oficiais para os Órgãos Públicos; Reunião com os Órgãos Públicos; Coleta de Dados 
e Informações; Atendimento no Centro Pop II; 
Novembro 2019 a Maio 2020: Atendimentos com Consultório de Rua; 
Dezembro 2019 e Março 2020: Oficinas de Registro Público e Documentação Civil; 
Dezembro 2019 a Maio 2020: Atendimento no Centro Pop I; 
Janeiro 2020: Atendimento no Restaurante Popular; 
Março 2020: Oficina de Registro Público; 
Maio 2020: Cartilha de Orientação Jurídica; Relatório das Atividades; Apresentação/Encaminhamentos. 
 


