
 - Diretoria Cível, Itinerante e 1º Atendimento  - Colaboradores do 1º Atendimento
 - Coordenação do Projeto  - Colaborador da ASSCOM DPE/PI
 - Assessores Jurídicos

 - Disponibilização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao decorrer de 12 (doze) meses
 - Notebook´s, pessoal técnico especializado da instituição, ônibus da itinerante e combustível

(X)
Elemento de 

Despesa
Fonte 

(100/118)

33.90.14 100/118
X 33.90.30 100/118
X 33.90.33 100/118
X 33.90.36 100/118
X 33.90.39 100/118
X 33.90.47 100/118

1 - OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO: 2 - PÚBLICO-ALVO

* Orçamento/R$ Disponível no QDD da Instituição. Disponível na Coordenação de Orçamento e Finanças/COOF ou na Coordenação de Planejamento e 
Projetos/COPP

9.1 - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

9 - DESPESAS ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

8 - CRONOGRAMA

Orçamento do Projeto 
R$

Orçamento Disponível 
DPE/PI R$

Descrição da Despesa a Ser Utilizada 
(Disponivel no Orçamento)

Diárias - Civil
Material de Consumo

7 - PARTICIPANTES (Diretorias Envolvidas, Coordenações, Entidades, Órgãos)

6 - INDICADORES DO PRODUTO

5 - OBJETIVOS E FINALIDADE

3 - INDICADORES DE IMPACTO

5.000,00 Passagens e Despesas com locomoção
Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas

8.2.2.4: Objetivo estratégico: Humanizar o atendimento dos assistidos da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Iniciativa estratégica: "f" Desburocratizar a informação jurídica e processual para o 
assistido que precisar dos serviços da Defensoria Pública.

 - População em geral que busca atendimento e orientação jurídica 
junto a Defensoria Pública do Estado do Piauí no momento de 

recebimento do título recebido pelo INTERPI.

• Levar atendimento jurídico às pessoas as pessoas beneficiárias de títulos entregues pelo INTERPI, mas com pendência em relação a direitos 
hereditários, meação, etc;

• Promover assistência jurídica universal às pessoas que se identificarem com a situação da regularização de titularidade da propriedade;
• Garantir os direitos fundamentais das pessoas promovendo orientação ou ajuizamento das respectivas ações necessárias para o gozo pleno dos 

seus direitos;
• Promover a orientação antes do atendimento inaugural para que possa facilitar o trabalho da Diretoria Cível, Primeiro Atendimento e Diretoria 
Itinerante possam colaborar com a execução do projeto nas datas estabelecidas pelo calendário de acordo com a população já cadastrada pelo 

INTERPI que será beneficiada com o recebimento dos títulos de propriedade.

 - Assistência jurídica universal em situação de regularização de titularidade de propriedade e garantir direitos fundamentais, através de 
orientação ou ajuizamento das ações necessárias.

4 - INDICADORES DE RESULTADO

Assegurar o atendimento jurídico amplo à população beneficiária dos títulos 
entregues pelo INTERPI mediante agendamento para resolver pendências 

judiciais e resolver todas as questões ligadas ao usuário. Visando, com isso, 
atender o planejamento estratégico, bem como as funções institucionais da 

Defensoria Pública do Estado.

• Índice de aumento da resolutividade das demandas apresentadas 
nos atendimentos realizadas;

• Índice do número de atendimentos realizados pela Defensoria 
Pública;

• Índice de satisfação com o serviço público prestado.


