
  

CONSECUÇÃO   DOS   OBJETIVOS   DO   PROJETO   DE   RETOMADA   
DAS   ATIVIDADES   DA   DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO   DO   

PIAUÍ   

    

Principais   objetivos   do   projeto   de   retomada :   

-  Analisar  os  riscos  associados  à  Covid-19  no  contexto  do  serviço  público  prestado               
pela   Defensoria   do   Piauí.   

(Para  a  consecução  do  referido  objetivo,  a  equipe  realizou  reuniões  com  todas  as               
Diretorias,  Coordenações  e  Corregedoria  geral,  bem  como  aplicação  de           
questionários  a  todos(as)  Defensores(as),  servidores(as),  e  estagiários(as)  para          
identificar   as   variáveis,   a   fim   de   mitigar   os   riscos).     

-  Sistematizar  a  estratégia  da  Instituição  para  diminuir  os  impactos  causados  pela              
Covid-19,   nas   atividades    meio   e   finalística    .   

(Para  a  consecução  desse  objetivo,  a  equipe  debruçou-se  sobre  a  literatura             
relacionada  à  Covid-19,  aos  dados  epidemiológicos  e  recomendações  e  orientações            
expedidos  pelas  Autoridades  de  Saúde  em  âmbito  Nacional,  Estadual  e  Municipal,             
bem  como  nas  normativas  produzidas  pelos  órgãos  e  Poderes  cujas  atuações  se              
relacionam  à  atividade  da  Defensoria  Pública,  buscando  ajustar  o  planejamento  da             
DPE-PI  e  mitigar  os  riscos  decorrentes  da  Pandemia).  Nessa  perspectiva,  o  objetivo              
da  definição  da  melhor  ou  mais  adequada  estratégia  visando  gerar  o  menor  impacto              
possível  nas  atividades,  agregou  às  ações  um  percentual  de  100%  do  que  fora               
proposto.   

-  Comunicar  de  forma  efetiva  e  transparente  as  ações  e  resultados  produzidos  pela               
DPE-PI,   no   contexto   dos   riscos   decorrentes   do     Covid-19.   

Para  a  consecução  desse  objetivo,  a  equipe  definiu  estratégias  de  comunicação             
com  os  públicos  interno  e  externo,  utilizando-se  do  sítio  eletrônico  e  das  redes               
sociais  da  Instituição  -  Instagram,  Facebook,  Twitter,  além  de  veículos  de  rádio  e               
televisão  e  comunicação  impressa  através  de  cartazes  distribuídos  em  todas  as             
sedes  da  Instituição,  a  fim  de  comunicar  as  medidas  adotadas  pela  Defensoria  para               
manter  e  aprimorar  as  atividades  remotas,  bem  como  para  preparar  o  retorno              
gradual  às  atividades  presenciais,  tudo  de  modo  a  atingir  Defensores(as),            
servidores(as),  assistidos(as)  e  demais  Instituições  e  Poderes.  Nessa  perspectiva,           
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percebe-se  uma  ampla  divulgação  das  ações,  além  das  normativas  e            
regulamentações   para   a   manutenção   da   máquina.   100%   exitosa.   

-  Construir  coletivamente  o  novo  modelo  de  prestação  do  serviço  público             
defensorial ,   visando   resolutividade,   celeridade   e     transparência   desse   processo.   

(Para  a  consecução  desse  objetivo,  foram  realizadas  reuniões  com  Corregedoria            
Geral,  Diretorias,  Coordenações,  Assessoria  Jurídica,  bem  como  aplicados          
questionários  a  todos(as)  Defensores(as),  servidores(as),  estagiários(as),  e  reuniões          
com  representantes  da  APIDEP,  a  fim  de  ouvir  as  sugestões  e  observações  de               
todos(as)  que  compõem  a  Instituição,  socializando  ações  e  práticas  adotadas  nessa             
conjuntura  visando  a  minimizar  os  riscos  decorrentes  da  pandemia.)  Nessa            
perspectiva,  percebe-se  que  foram  realizados  ajustes  e  aprimoramento  dos  serviços            
remotos,  de  forma  que  o  serviço  público  defensorial  foi  mantido,  nas  áreas  meio  e                
finalística,  atendendo-se  às  demandas  internas  e  dos  usuários  dos  serviços,            
atingindo-se   100%   de   execução   deste   objetivo.   

    

CONSECUÇÃO   DOS   INDICADORES   DE   DESEMPENHO   DO   
PROJETO   DE   RETOMADA   DAS   ATIVIDADES   DA   DEFENSORIA   

PÚBLICA   DO   ESTADO   DO   PIAUÍ   

    

O  projeto  apresenta  indicadores.  Ações  que  serão  mensuradas  adequadamente  para            
informar  o  impacto  e  as  realizações  do  projeto  e  como  elas  se  relacionam  com  os  objetivos                  
propostos.   São   indicadores   do   Projeto:   

-  Reuniões  com  toda  a  Diretoria  e  em  separado  com  cada  Diretor(a),  e  aplicação  de                 
questionários  a  todos  os  Defensores  e  Defensoras,  a  fim  de  identificar  os  riscos  associados                
à   Covid-19   no   contexto   do   serviço   público   prestado   pela   Defensoria   do   Piauí.   

Com  a  utilização  das  plataformas  virtuais,  podemos,  nessa  perspectiva,  contemplar  o             
indicador  de  desempenho,  com  a  implantação  de  reuniões  com  todas  as  Diretorias,              
Coordenações  e  Corregedoria  geral,  bem  como  aplicação  de  questionários  a  todos(as)             
Defensores(as),  servidores(as),  e  estagiários(as)  para  identificar  as  variáveis,  a  fim  de             
mitigar  os  riscos).  Nessa  perspectiva,  as  ações  que  integram  o  indicador  foram  100%               
cumpridas.   
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-  Aplicação  de  questionário  a  todos  os  Defensores  e  Defensoras,  comissionados,             
terceirizados  e  estagiários,  a  fim  de  identificar  as  pessoas  do  grupo  de  risco  da  Covid-19  e                  
delimitar   a   força   de   trabalho   disponível   para   trabalhar   de   forma   presencial   e   remota.   

Com  a  aplicação  de  questionário  através  da  ferramenta  “google  forms”,  pode-se  ter  uma               
significativa  participação  dos  Defensores(as),  Comissionados  (as),  Servidores(as)  e          
Estagiários(as),  possibilitando  com  isso,  através  de  suas  respostas,  a  identificação  das             
pessoas  que  compõem  o  grupo  de  risco.  Dessa  forma,  esse  indicador  fora  atendido  de                
forma  significativa,  uma  vez  que  subsidiou  o  plano  de  alocar  a  força  produtiva  adequada  às                 
formas   de   trabalho   presencial   e   remota.  

-  Medidas  de  ajuste  da  infraestrutura  da  DPE-PI  a  fim  de  proteger  a  saúde  de  profissionais  e                   
assistidos.   

Para  possibilitar  o  retorno  seguro  ao  ambiente  presencial,  foram  realizados  reparos             
elétricos,  hidráulicos,  pintura,  limpeza,  capina  e  outros  nas  várias  sedes  da  Defensoria,  no               
interior  e  na  capital.  Foi  também  providenciada  manutenção  nos  equipamentos  de             
informática  e  redistribuição  de  mobiliário,  rearranjo  de  layout  das  recepções,  e  salas              
comuns,  a  fim  de  viabilizar  o  distanciamento  necessário  entre  as  pessoas.  Dentre  as               
medidas  mais  significativas  temos  a  unificação  das  salas,  na  cidade  de  Picos,  adequado  às                
normas  sanitárias  com  vistas  à  saúde  dos  membros  e  usuários.  Os  prédios  foram               
equipados  com  termômetros  e  tiveram  os  aparelhos  de  ar-condicionado  higienizados.            
Durante  os  meses  de  março  a  agosto,  foram  aprimorados  os  recursos  tecnológicos  para               
permitir  a  realização  das  atividades  laborais  em  regime  de  trabalho  remoto.  Realização  de               
testes   rápidos   IGG   e   IGM   para   Covid-19   nos   profissionais   da   DPE/PI.   

-  Contratações  de  materiais  de  higiene  e  compras  de  EPI’s  para  uso  dos  profissionais  da                 
DPE-PI   a   fim   de   proteger   a   saúde   de   profissionais   e   assistidos.   

Para  seguir  as  diretrizes  trazidas  pelo  Plano  Pro  Piauí  e  adotar  todas  as  medidas  de                 
prevenção  previstas  nos  decretos  estaduais  e  municipais,  a  Defensoria  Pública  realizou             
aquisição  de  máscaras,  álcool,  álcool  em  gel,  faceshields,  totens  com  dispenser  de  álcool               
na  entrada  dos  prédios,  termômetros  para  aferição  de  temperatura  em  todos  os  prédios  da                
capital  e  interior.  Tudo  a  fim  de  proteger  a  saúde  dos  stakeholders  da  instituição.  O                 
indicador   foi   da   mesma   forma   plenamente   cumprido.   

-  Ajustes  nas  contratações  de  forma  a  adaptar  as  despesas  diante  da  redução  do  repasse                 
financeiro   mensal   em   5%   nos   meses   de   maio,   junho   e   julho   de   2020.   

Impactados  pela  conjuntura  financeira  estadual,  foram  necessários  esforços  da           
administração  da  instituição  no  intuito  de  replanejar  estratégias,  de  modo  a  otimizar  os               
gastos,  revisar  contratos,  adequando-os  aos  desafios  financeiros  resultantes  da  redução,            
durante  3  meses,  dos  repasses  no  duodécimo.  Foi  encerrado  contrato  de  aluguel  de               
veículos,  visando  a  contenção  de  gastos,  bem  como  procedeu-se  a  redução  de  valores  de                
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contratos  com  despesas  de  internet  e  telefonia.  Todos  os  ajustes  mencionados  foram              
realizados  sem  prejuízo  do  equilíbrio  financeiro  e  administrativa  da  instituição,  além  de              
terem  sido  mantidas  todas  as  atividades  defensoriais,  processos  e  atendimento  aos             
usuários,   preservando-se   a   qualidade   dos   trabalhos   em   todo   o   período.   

-  Medidas  de  aprimoramento  do  atendimento  remoto  e  do  fluxo  virtual  de  processos               
administrativos  na  Defensoria  Pública,  através  da  adoção  de  novas  ferramentas  de             
Tecnologia   da   Informação.   

Em  tempo  recorde,  todo  o  funcionamento  da  máquina  administrativa  da  Defensoria  Pública              
foi  adaptado  ao  modelo  remoto.  Todos  os  processos  administrativos  foram  digitalizados  e              
passaram  a  tramitam  em  ambiente  virtual.  O  aprimoramento  continua  com  vistas  a  impactar               
positivamente  todas  as  áreas  da  DPE/PI,  com  a  finalização  da  contratação  da  plataforma               
ZOOM  -  soluções  de  salas  de  videoconferências,  que  proporciona  uma  frequência  de  100%               
das  reuniões,  treinamentos,  requeridos  para  atendimento  das  demandas  necessárias  da            
instituição,  otimizando  os  resultados  operacionais  da  instituição.  Do  mesmo  modo,  a             
implantação  do  SEI!  Sistema  Eletrônico  de  Informação,  a  partir  de  agosto  de  2020,               
possibilita  que  a  totalidade  dos  processos  físicos  passem  a  tramitar  virtualmente.  Para              
reforçar  essa  dimensão,  a  implantação  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação,  com               
potencial   de   levar   a   Defensoria   Pública   a   um   novo   patamar   de   gestão.   

-  Treinamento  dos  profissionais  da  DPE-PI  a  fim  de  utilizar  eficientemente  as  novas               
ferramentas   de   trabalho   remoto.   

Foram  realizadas  diversas  reuniões  setoriais  e  com  abrangência  geral  a  fim  de  qualificar  as                
equipes  da  Defensoria  Pública  para  acompanhar  e  participar  da  tramitação  virtual  dos              
processos  administrativos  através  do  Own  Cloud  e  do  SEI!.  Na  área  finalística,  ocorreram               
treinamentos  de  Defensores(as),  servidores(as)  e  estagiários(as),  capacitando-os(as)  para  o           
uso  do  Sistema  SOLAR,  o  que  proporcionou  que  mesmo  atendendo  de  forma  remota  os                
profissionais  da  Instituição  conseguissem  atingir  os  mesmos  níveis  de  produtividade            
anteriores   ao   início   do   período   de   Pandemia.     

-  Treinamento  dos  profissionais  da  DPE-PI  a  fim  de  conscientizá-los  sobre  as  medidas  de                
higiene,   uso   de   EPI’s   e   etiqueta   respiratória,   para   evitar   o   contágio   pelo   novo   coronavírus.   

Utilizando-se  sempre  do  ambiente  virtual  de  treinamento,  foram  promovidos  encontros  para             
conscientização  das  equipes  quanto  às  normas  e  orientações  para  evitar  o  contágio  e  a                
utilização  de  equipamentos  “EPI´s”  e  demais  diretrizes  do  Plano  de  Gestão  Estratégica  do               
Serviço  Público  Defensorial  no  Contexto  da  Pandemia  da  Covid-19.  Foram  realizaads             
reuniões  de  orientação  com  as  equipes  dos  auxiliares  de  serviços  gerais  e  elaborado               
protocolo  de  cuidados  a  serem  adotados  por  estes  profissionais  para  promoverem  a  higiene               
adequada   e   constante   dos   imóveis   em   que   a   Defensoria   Pública   encontra-se   instalada.   
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-  Ações  de  comunicação  interna  e  externa  a  fim  de  conscientizar  a  força  de  trabalho  e  os                   
assistidos  quanto  aos  riscos  à  saúde  e  medidas  de  higiene,  uso  de  EPI’s  e  etiqueta                 
respiratória,   para   evitar   o   contágio   pelo   novo   coronavírus.   

Nessa  perspectiva,  a  instituição  preocupou-se  com  a  disseminação  de  informações,            
utilizando-se  de  diversos  canais,  desenvolvimento  de  campanhas  com  intuito  de            
esclarecimentos  acerca  das  medidas  de  segurança,  uso  de  equipamentos,  medidas  de             
higiene,  dentre  outras.  Foram  produzidos  1615  cartazes  com  campanha  de  conscientização,             
os  quais  foram  distribuídos  e  afixados  em  todas  as  sedes  da  Defensoria  Pública               
conscientizando  sobre  as  medidas  necessárias  a  evitar  a  disseminação  da  Covid-19.   A              
equipe  definiu  estratégias  de  comunicação  com  os  públicos  interno  e  externo,             
utilizando-se  do  sítio  eletrônico  e  das  redes  sociais  da  Instituição  -  Instagram,              
Facebook,  Twitter,  além  de  veículos  de  rádio  e  televisão  e  comunicação  impressa              
através  de  cartazes  distribuídos  em  todas  as  sedes  da  Instituição,  a  fim  de               
comunicar  as  medidas  adotadas  pela  Defensoria  para  manter  e  aprimorar  as             
atividades  remotas,  bem  como  para  preparar  o  retorno  gradual  às  atividades             
presenciais,  tudo  de  modo  a  atingir  Defensores(as),  servidores(as),  assistidos(as)  e            
demais   Instituições   e   Poderes .   

-  Campanha  interna  e  externa  criada  para  publicizar  aos  profissionais  e  ao  público  alvo  da                 
Defensoria  Pública  do  Piauí  as  ações  e  resultados  produzidos  pela  DPE-PI,  no  contexto  dos                
riscos   decorrentes   do   Covid-19.   

Campanhas  informativas,  cartazes,  reuniões  de  explanações  e  treinamento  sobre  os            
métodos  a  serem  utilizados  para  minimizar  os  riscos  do  contágio  pelo  COVID-19,  bem  como                
a  correta  utilização  dos  Epi´s,  distribuídos  à  todos  os  membros,  colaboradores,  estagiários  e               
terceirizados.   Cartazes   de   campanhas:   

● Obrigatório   uso   de   máscara   
● Não   compartilhe   objetos   pessoais   
● Rotinas   para   o   retorno   de   atividades   presenciais   1   e   2   
● Cubra   o   nariz   ao   espirrar  
● Lave   as   mãos   
● Respeite   o   distanciamento   

Divulgação  nas  diversas  mídias  digitais,  de  todas  as  ações  executadas  pela  DPE/PI,  no               
período  do  trabalho  remoto,  evidenciando  a  manutenção  de  todas  as  atividades  e              
atendimento   das   demandas   requeridas   pela   sociedade.   

Postagens  no   sítio  eletrônico  e  nas  redes  sociais  da  Instituição  -  Instagram,              
Facebook,  Twitter,  além  de  veículos  de  rádio  e  televisão  e  comunicação  impressa              
através  de  cartazes  distribuídos  em  todas  as  sedes  da  Instituição,  a  fim  de               
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comunicar  as  medidas  adotadas  pela  Defensoria,  bem  como   mostrando  as            
realizações   de   todas   os   setores   das   atividades   meio   e   fim   da   Instituição.   
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