
5.2 (Objetivos de Processos) (Criação de Valor - Área Fim)

Iniciativas Estratégicas:

Aumento do Índice de conciliações/mediação;  Melhora do tratamento entre os assistidos, seja nas audiências, seja na 

convivência diária e nas relações paterno-filiais; Nível de aumento na procura e confiança na assistência fornecida pelo órgão;

* Defensores Públicos

Cumprir o papel de orientação quanto ao enaltecimento da importância do vínculo de parentalidade, destacando que ambos os 

pais têm papel de destaque na criação e saudável desenvolvimento dos filhos e, para tanto, necessário se faz superar qualquer 

tipo de recentimentos e desenvolver uma relação saudável em favor da prole comum.

1 - OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO: 2 - PÚBLICO-ALVO

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

4 - OBJETIVOS E FINALIDADE

3 - INDICADORES/AVALIAÇÃO

f) Educar em direitos: A Defensoria do Piauí deve criar uma cultura de 

alfabetização de direitos da sociedade na qual está inserida. 

Programas e projetos nos quais o modelo de educação é baseado em 

mudança no próprio estilo de vida e convicções devem ser uma 

prioridade da Instituição para os próximos anos.

Dispostos no Planejamento Estratégico (2021/2025)

Destina-se à todos os assistidos, membros, servidores e 

estagiários da Defensoria Pública do Estado do Piauí

Percepção de melhores orientações proporcionadas aos assistidos.

Orientar e conscientizar acerca da importância da relação da parentalidade responsável como dinâmica de relacionamentos 

entre pessoas comprometidas, assentada sobre a afetividade, concebida como dever de colaboração entre pais e buscando o 

cumprimento da função social da família.

(X)
Elemento de 

Despesa
Fonte 

(100/118)

33.90.14 100/118

33.90.30 100/118

33.90.33 100/118

33.90.36 100/118

33.90.39 100/118

33.90.47 100/118

* Servidores
* Diretorias e Coordenações

* Pessoal técnico especializado

* Pessoal especializado
* Internet, Notebook´, Cartilhas

* Defensores Públicos
* Assessores
* Estagiários

7.1 - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

7 - DESPESAS ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

6 - CRONOGRAMA

Orçamento do Projeto 

R$

Orçamento Disponível 

DPE/PI R$

Descrição da Despesa a Ser Utilizada 

(Disponivel no Orçamento)

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Diárias - Civil
Material de Consumo

Passagens e Despesas com locomoção
Serviços de Terceiros - Pessoa Física


