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Palavra do procurador-geral

Planejar faz parte da rotina de toda organização pública ou privada comprometida com o futuro. Como instituição que defende a 
ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, o Ministério Público deve ter ainda mais atenção com os recursos de 
que dispõe. O trabalho aqui desenvolvido tem como principal objetivo a concretização dos direitos do cidadão, por isso deve ser 
sempre pautado por bons resultados e pela entrega de benefícios à sociedade. Não é exagero afirmar que a atuação do MPDFT 
salva vidas, zela pelo meio ambiente e pelo patrimônio material e imaterial da população.

O atual estágio de amadurecimento da gestão estratégica, com a mensuração de resultados por meio de indicadores balanceados, 
demonstra o sucesso das atividades de planejamento no MPDFT. Hoje, após sete anos de execução do plano estabelecido, nota-se 
elevado grau de compreensão, envolvimento e comprometimento dos integrantes desta Casa com os objetivos estratégicos, o que 
significa que todas as conquistas são mérito de um trabalho sério e coeso. 

Nesse sentido, cada vez mais, é preciso que o MPDFT esteja unido, por meio de uma atuação cooperativa. Só assim será 
possível fazer mais e melhor, fortalecer a missão institucional, difundir valores e alcançar a visão, que é tornar-se uma referência na 
promoção da Justiça. 

O respeito ao cidadão, cada vez mais consciente dos seus direitos e deveres, a transparência e a prestação de contas, princípios 
que norteiam as atividades do Ministério Público, refletem a importância de apresentar à sociedade os resultados conquistados e os 
desafios futuros. Nessa perspectiva, este documento é elaborado e divulgado anualmente.

Boa Leitura!

Leonardo Bessa

Procurador-geral de Justiça
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Apresentação

Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados alcançados pelo MPDFT na Gestão Estratégica no 
ano de 2017.

Cada um dos 28 objetivos estratégicos foi mensurado com base nos seus indicadores e metas. 

Daremos destaque para as iniciativas coletadas nos painéis de contribuição, onde apresentamos os 
resultados alcançados para cada uma, alinhados aos objetivos estratégicos. 

Metodologia 

Para a mensuração dos indicadores estratégicos, utilizamos três formas de tratamento de informações:

• Consolidação das ações descritas nos painéis de contribuição de cada unidade multiplicadora da 
Gestão Estratégica, identificando os índices de realização física das ações planejadas; 

• Tratamento de dados estatísticos referentes às informações da atuação judicial e extrajudicial e de 
desempenho da atividade-fim, realizados mediante consultas ao Cubo de Dados Congelado referentes aos 
sistemas de controle de informações do MPDFT; 

• Somatório de iniciativas, projetos, principais ações institucionais, resultados de pesquisas e coleta de 
dados específicos, relacionados às atividades das áreas finalísticas,  técnicas e administrativas.

Os valores mensurados e os respectivos métodos de cálculo estão detalhados na descrição de cada 
indicador. Alguns índices apresentam valores diferentes dos apresentados em anos anteriores. Em algumas 
situações, são correções dos valores divulgados anteriormente e, em outras situações, as fórmulas sofreram 
ajustes e os resultados foram atualizados.
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Método de cálculo

Explicação de como se 
chegou ao resultado.

Gráficos

Clique nos gráficos para 
ampliá-los e para voltar 
à visualização original.

Cor das perspectivas do 
Mapa Estratégico do MPDFT.

Alguns resultados e 
métodos de cálculo trazem 
links para mais informações.

Navegação

Clique nos itens coloridos e vá para 
pontos diferentes do relatório.

Objetivos estratégicos

Veja o guardião, a  
descrição e os indicadores 
de cada objetivo 
estratégico.

Como navegar no relatório

Destaques

Conheça algumas ações 
dos objetivos estratégico 
e clique nos links para 
acessar mais informações.
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Missão
Promover a justiça, a democracia, a cidadania e a 
dignidade humana, atuando para transformar em 

realidade os direitos da sociedade.

Visão
Consolidar-se como referência na proteção dos direitos 

do cidadão e na promoção da justiça, atuando com 
eficiência e transparência a partir da integração com a 

sociedade.

Valores
Facilidade de acesso

Agilidade
Disponibilidade e cordialidade no atendimento

Eficácia
Eficiência

Transparência
Imparcialidade
Proatividade

Indicadores

Avaliação do trabalho do Ministério Público pela sociedade

Cumprimento dos objetivos estratégicos

Avaliar como a sociedade do Distrito 
Federal percebe a atuação do MPDFT 
como um todo.

Método de cálculo: pesquisa de 
opinião (% de pessoas entrevistadas 
que consideraram o atendimento 
como eficaz quando da utilização dos 
serviços da Instituição)

Resultado em 2017: 98%

Medir o grau de implementação do 
planejamento estratégico.

Método de cálculo: (total de 
indicadores mensurados / total de 
indicadores estabelecidos)*100

Resultado em 2017: 97%

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Secretaria de Planejamento (Secplan)

Início | Índice | Compromisso com a Sociedade | Missão do MPDFT
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Resultados para a Sociedade

PERSPECTIVA RESULTADOS PARA A SOCIEDADE



Fomentar o desenvolvimento da cidadania, 
entendida como o exercício de direitos e deveres. 
Promover a cidadania por meio de iniciativas 
voltadas para a educação do cidadão.

Descrição

Procuradora Distrital dos Direitos do 
Cidadão Maria Rosynete de Oliveira Lima

Guardiã

IndicadoresCidadania fortalecida

Iniciativas em defesa dos direitos do cidadão

Índice de acordos e recomendações

Ações em defesa da cidadania

Medir, por meio de iniciativas, a 
atuação do MPDFT na defesa dos 
direitos dos cidadãos bem como na 
promoção da cidadania. 

Método de cálculo: somatório 
das iniciativas voltadas para a 
conscientização do cidadão

Resultado em 2017: 113

Medir a eficácia do MPDFT em atender 
às demandas imediatas do cidadão.

Método de cálculo: somatório de 
acordos realizados em audiências ou 
reuniões e recomendações expedidas 
pela PDDC

Resultado em 2017: 53

Quantificar as ações ajuizadas e os 
feitos internos instaurados em defesa 
dos direitos do cidadão.

Método de cálculo: somatório das 
ações em defesa dos direitos do 
cidadão instauradas no período 
pela PDDC (ações ajuizadas + feitos 
internos instaurados)

Resultado em 2017: 225

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Procuradoria Distrital dos Direitos 
dos Cidadãos (PDDC)

Fonte: Sisproweb

A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) produziu 
cartilhas sobre mobilidade urbana. O material, em formato de revista em 
quadrinhos, apresenta temas como acessibilidade, poluição e segurança no 
trânsito em linguagem acessível. Para conhecer a publicação, clique aqui.

A fim de melhor desenvolver suas atribuições, a Procuradoria Distrital 
do Cidadão elaborou o seu Plano de Desdobramento da Estratégia 
2017-2020. Clique aqui para conhecer o Plano de Desdobramento da 
Estratégia na Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/mpdft-acao/recomendacoes-menu/619-procuradoria-distrital-dos-direitos-do-cidadao-pddc
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9331-mobilidade-urbana-mpdft-distribui-cartilhas-a-estudantes-da-rede-publica
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9646:pddc&catid=864:desdobramentos-estrategicos&Itemid=246


Assegurar a defesa e a execução dos direitos 
coletivos e dos direitos individuais indisponíveis, 
tais como o direito à vida, à educação, à saúde, à 
cidadania, à liberdade, à identidade civil, à dignidade 
da pessoa, entre outros. Garantir os direitos essenciais 
à sobrevivência do homem em sociedade, em que a 
ordem pública obriga a proteção pelo Estado.

Descrição

Promotora de Justiça Leonora Brandão 
Mascarenhas Passos Pinheiro

Guardiã

IndicadoresDireitos coletivos e individuais 
indisponíveis protegidos

Iniciativas em defesa dos direitos coletivos e individuais indisponíveis 

Ações em defesa do Idoso

Medir, por meio de iniciativas, a atuação 
do MPDFT na defesa dos direitos coletivos 
e dos direitos individuais indisponíveis.

Método de cálculo: somatório das 
iniciativas voltadas para a defesa dos 
direitos coletivos e dos direitos individuais 
indisponíveis

Resultado em 2017: 37

Ações de responsabilidade parental 

Ações em defesa dos direitos de pessoas com deficiência

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos 
internos instaurados na fiscalização e no 
cumprimento da Lei do Idoso.

Método de cálculo: somatório de ações 
em defesa do idoso instauradas no 
período pela PJ da Pessoa Idosa

Resultado em 2017: 315

Medir a efetividade do MPDFT por meio do 
quantitativo de ações de reconhecimento 
espontâneo de paternidade.

Método de cálculo: somatório das 
atividades que geraram registro voluntário 
de paternidade

Resultado em 2017: 838

Fonte: Painéis de contribuição

Quantificar as ações ajuizadas e os feitos 
internos instaurados em defesa dos 
direitos de pessoas com deficiências.

Método de cálculo: somatório das ações 
em defesa das pessoas com deficiência 
instauradas no período pela PJ da pessoa 
com deficiência

Resultado em 2017: 199

Fonte: Sisproweb

Fonte: Programa Pai Legal

Fonte: Sisproweb

A Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência 
(Proped) realizou o I Encontro sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Reflexões sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O 
evento reuniu especialistas das áreas de Direito e Psicologia.

O MPDFT celebrou em outubro os dez anos da Central Judicial do Idoso 
(CJI). Na ocasião foi lançada a terceira edição do Mapa da Violência contra 
a Pessoa Idosa, publicação que reúne dados de denúncias registradas 
entre 2011 e 2016 e revela o perfil das vítimas, dos agressores e dos tipos de 
violência por região administrativa.
Veja aqui a campanha do MPDFT nas redes sociais que alertou sobre a 
violência contra a pessoa idosa.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9652-mpdft-realiza-evento-para-discutir-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9652-mpdft-realiza-evento-para-discutir-direitos-das-pessoas-com-deficiencia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9585-mpdft-celebra-10-anos-da-central-do-idoso
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9585-mpdft-celebra-10-anos-da-central-do-idoso
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9292-campanha-do-ministerio-publico-nas-redes-sociais-alerta-sobre-a-violencia-contra-a-pessoa-idosa


Proteger, preservar e agir na defesa do 
patrimônio público, social e cultural do Distrito 
Federal, zelando pela aplicação de recursos 
públicos e correção dos atos e contratos da 
administração pública.

Descrição

Promotor de Justiça Roberto Carlos Silva 

Guardião

Indicadores
Patrimônio 

público protegido

Iniciativas em defesa do patrimônio público 

Ações em defesa do patrimônio público  

Medir, por meio de iniciativas, a 
atuação do MPDFT na proteção do 
patrimônio público.

Método de cálculo: somatório de 
iniciativas voltadas para a defesa do 
patrimônio público

Resultado em 2017: 9

Quantificar as ações ajuizadas e os 
feitos internos instaurados na proteção 
do patrimônio público.

Método de cálculo: somatório de ações 
instauradas no período pelas PJ de 
Defesa do Patrimônio Público e Social 
e pelas PJ Regionais de Defesa do 
Patrimônio Público 

Resultado em 2017: 1.437

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

A 3ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa dos Direitos Difusos (Proreg) 
ajuizou ação de improbidade administrativa contra cinco diretores de 
instituições de ensino de Santa Maria. Eles são acusados de não apresentar 
as contas relativas a suas gestões, o que levou três escolas da cidade a ficar 
inadimplentes no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Saiba mais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9578-mpdft-ajuiza-acao-de-improbidade-contra-diretores-de-escolas
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Zelar, proteger, preservar e agir na 
defesa do meio ambiente.

Descrição

Promotora de Justiça Marta Eliana de Oliveira

Guardiã

Indicadores Índice de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em defesa do meio ambiente

Índice de frequência ao curso de Educação Ambiental

Medir a frequência das pessoas que 
realizaram o curso de Educação Ambiental 
proposto na transação penal.

Método de cálculo: número de treinados 
no curso proposto na transação penal / 
Total de treinandos encaminhados pela 
transação penal (total de RIS*)* 100

Resultado em 2017: 70%

Fonte: Prodema

Medir o cumprimento dos TACs em defesa do 
meio ambiente.

Método de cálculo: somatório dos 
procedimentos internos arquivados para 
acompanhamento dos TACs

Resultado em 2017: 3

Iniciativas em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e ordem urbanística

Meio ambiente 
preservado

Fonte: Prodema

Ações em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e ordem urbanística

Quantificar as ações ajuizadas e os 
feitos internos instaurados na defesa 
do meio ambiente, patrimônio cultural 
e ordem urbanística.

Método de cálculo: somatório de 
ações instauradas no período pelas 
Prodemas e Prourbs

Resultado em 2017: 914

Medir, por meio de iniciativas, a atuação 
do MPDFT na proteção do meio ambiente, 
patrimônio cultural e ordem urbanística.

Método de cálculo: somatório de iniciativas 
voltadas para a proteção do meio ambiente, 
patrimônio cultural e ordem urbanística

Resultado em 2017: 33

Fonte: Sisproweb

Fonte: Painéis de contribuição

Conheça a Campanha do MPDFT “Quem 
protege a nossa água manda bem”

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prodema-menu/575-crise-hidrica/9050-crise-hidrica-no-distrito-federal
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prodema-menu/575-crise-hidrica/9050-crise-hidrica-no-distrito-federal
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Atuar nos inquéritos policiais, nos 
processos criminais, bem como 
extrajudicialmente, em busca 
de soluções que promovam a 
diminuição da criminalidade.

Descrição

Promotora de Justiça Marya Olímpia Pacheco

Guardiã

IndicadoresCriminalidade 
combatida

Ações de combate à violência doméstica

Quantificar as ações de combate à violência doméstica visando ao cumprimento da 
Lei Maria da Penha por meio de ações judiciais ou extrajudiciais.

Método de cálculo: somatório de 
requerimentos de prisão

Resultado em 2017: 300

Fonte: Corregedoria-Geral

Método de cálculo: somatório de 
requerimentos de medidas protetivas

Resultado em 2017: 123

Fonte: Corregedoria-Geral

Método de cálculo: somatório de 
denúncias oferecidas

Resultado em 2017: 5.909

Fonte: Corregedoria-Geral

15



Atuar nos inquéritos policiais, nos processos 
criminais, bem como extrajudicialmente, 
em busca de soluções que promovam a 
diminuição da criminalidade.

Descrição

Promotora de Justiça Marya Olímpia Pacheco

Guardiã

IndicadoresCriminalidade 
combatida

Iniciativas de combate à criminalidade

Medir, por meio de iniciativas, a 
atuação do MPDFT no combate à 
criminalidade.

Método de cálculo: somatório de 
iniciativas de combate à criminalidade 
executadas

Resultado em 2017: 52

Fonte: Painéis de contribuição

Redução dos procedimentos policiais das promotorias com atuação criminal

Medir a atuação do MPDFT no 
combate à criminalidade, por meio 
da diminuição entre o tempo da 
notícia do delito e o oferecimento 
da denúncia ou a promoção de 
arquivamento. 

Método de cálculo: percentual de 
feitos com tempo entre o recebimento 
do inquérito e a denúncia ou 
arquivamento inferior ou igual a 30 dias

Clique aqui para entender o 
procedimento utilizado no cálculo.

Resultado em 2017: 61,4%

Fonte: Sisproweb

Lei Maria da Penha: vítimas de violência doméstica contam com 
proteção do MPDFT. Conheça algumas iniciativas realizadas em 2017.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

16Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Criminalidade combatida 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9401-lei-maria-da-penha-vitimas-de-violencia-domestica-contam-com-protecao-do-mpdft


Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Impunidade e corrupção combatidas 

Promover soluções que reduzam a 
sensação de que a punição de infratores 
é rara ou insuficiente.

Descrição

Coordenador do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) 
Clayton da Silva Germano

Guardião

IndicadoresImpunidade e 
corrupção combatidas

Iniciativas de combate à corrupção e à impunidadeIniciativas de combate à corrupção e à impunidade

Ações de combate à corrupção 

Medir, por meio de iniciativas, a 
atuação do MPDFT no combate a 
impunidade e à corrupção.

Método de cálculo: somatório de 
iniciativas de combate à corrupção e 
à impunidade

Resultado em 2017: 13

Medir a atuação no combate a corrupção e à 
impunidade por meio de ações iniciadas pelo 
MPDFT.

Método de cálculo: somatório de ações 
instauradas no período (ações ajuizadas + feitos 
internos instaurados)

Clique aqui para entender o procedimento 
utilizado no cálculo.

Resultado em 2017: 48

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

Índice de impunidade combatida 

Método de cálculo: somatório de 
pedidos julgados procedentes

Resultado em 2017: 29

Fonte: Sisproweb

Medir a atuação do MPDFT no combate à impunidade e à corrupção por meio 
de pedidos julgados procedentes e ações ajuizadas.

Método de cálculo: somatório de 
ações ajuizadas

Resultado em 2017: 19

Fonte: Sisproweb

Dia 9 de dezembro foi celebrado o Dia Internacional do Combate à 
Corrupção. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para conscientizar sobre o combate a esse problema. Confira aqui 
retrospectiva de 2017 de algumas das principais ações do MPDFT para 
combater a corrupção.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Crianças e adolescentes protegidos

Proteger os direitos das crianças e 
dos adolescentes.

Descrição

Coordenador administrativo das Promotorias de 
Justiça de Defesa da Infância e da Juventude 
Renato Barão Varalda

Guardião

Indicadores
Crianças e 

adolescentes 
protegidos

Eficácia dos instrumentos extrajudiciais

Iniciativas em defesa da criança e do adolescente

Medir a eficácia da utilização dos 
instrumentos extrajudiciais previstos 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Método de cálculo: somatório de 
feitos internos instaurados

Resultado em 2017: 881

Medir, por meio de iniciativas, a atuação 
do MPDFT na defesa da criança e do 
adolescente.

Método de cálculo: somatório de 
iniciativas em defesa da criança e do 
adolescente

Resultado em 2017: 30

Fonte: Sisproweb

Fonte: Painéis de contribuição

MPDFT ampliou projeto que atende adolescentes usuários de 
drogas. Leia mais aqui.

Rede Social do Riacho Fundo discutiu violência sexual contra 
crianças e adolescentes.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas

Ser o guardião maior das políticas públicas, 
apoiando o seu desenvolvimento, 
implementação e fiscalização.

Descrição

Promotora de Justiça Márcia Pereira da Rocha

Guardiã

Indicadores
Políticas públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Iniciativas em defesa das políticas públicas

Índice de recomendações expedidas

Medir, por meio de iniciativas, a 
atuação do MPDFT na defesa das 
políticas públicas.

Método de cálculo: somatório de 
iniciativas voltadas para a defesa das 
políticas públicas

Resultado em 2017: 79

Medir a atuação do MPDFT por meio 
da fiscalização das políticas públicas, a 
partir das recomendações expedidas.

Método de cálculo: somatório de 
recomendações expedidas

Clique aqui para entender o 
procedimento usado no cálculo.

Resultado em 2017: 104

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

Ministério Público e conselhos regionais apresentam relatório de 
fiscalização de hospitais públicos do DF. Clique aqui para saber mais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2017/9011-ministerio-publico-e-conselhos-regionais-apresentam-relatorio-de-fiscalizacao-de-hospitais-publicos-do-df


Atividades internas

PERSPECTIVA ATIVIDADES INTERNAS



Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar a estrutura física e organizacional 

Prover infraestrutura física e tecnológica (mobiliários, 
equipamentos de informática e recursos materiais) 
adequada às atividades e à quantidade de servidores 
de cada unidade, de forma a agilizar o atendimento 
de demandas e apoiar a tomada de decisões, 
bem como adequar a estrutura administrativa ao 
crescimento organizacional.

Descrição

Secretário-Geral Wagner de Castro Araújo

Guardião

Indicadores
Aprimorar a 

estrutura física e 
organizacional

Adequação do ambiente de trabalho

Medir se cada unidade administrativa apresenta estrutura física e organizacional  
adequada e de acordo com o padrão.

Método de cálculo: índice de 
adequação da estrutura administrativa 
(total de funções implantadas / total 
de funções necessárias) * 100

Resultado em 2017: 88%

Fonte: Secplan

Método de cálculo: índice de 
adequação do mobiliário (total de 
unidades com mobiliário padrão / 
total de unidades) * 100

Resultado em 2017: 100%

Fonte: Secretaria de Administração (SDA)

Método de cálculo: índice de 
modernização tecnológica (total 
de computadores modernizados, 
menos de 4 anos de vida, / total de 
computadores) * 100

Resultado em 2017: 41%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI)

Implantada nova estrutura da área-fim, com a criação de 304 gabinetes de 
promotoria de Justiça e a implementação de 272 cargos em comissão e 
funções de confiança.
A criação da Assessoria Especial do Processo Eletrônico (AEPE) possibilitou 
aprimorar a coordenação dos trabalhos de implantação do Processo 
Eletrônico em todo o MPDFT.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar o assessoramento técnico e pericial

Aprimorar a estrutura de análise, 
assessoramento técnico e pericial junto 
às promotorias de Justiça de acordo 
com as especialidades exigidas, de 
forma a permitir maior efetividade, 
agilidade e qualidade nos pareceres.

Descrição

Vice-Procuradora-Geral de Justiça 
Selma Leite Sauerbronn

Guardiã

Indicadores
Aprimorar o 

assessoramento 
técnico e pericial

Índice de atendimento de demandas de assessoramento técnico e pericial

Índice de satisfação de atendimento de assessoramento técnico e pericial 

Medir a capacidade de atendimento 
das demandas pelos peritos e 
técnicos.

Método de cálculo: total de 
solicitações de perícias concluídas / 
total de solicitações de perícias 

Resultado em 2017: 95%

Medir a qualidade de atendimento 
das demandas pelos peritos e 
técnicos.

Método de cálculo: pesquisa interna 
de opinião (bienal)

Resultado em 2017: 82%

Fonte: Coordenadoria Executiva Psicossocial 
(Ceps) e Secretaria de Perícias e Diligências (SPD)

Fonte: Ceps e SPD

22

A Coordenadoria Executiva de Psicossocial realizou atendimento 
a 1.740 mulheres em situação de violência doméstica 
(acolhimento) e concluíram 1.089 perícias psicossociais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)



Início | Índice | Atividades Internas | Possuir sede própria para todas as circunscrições e áreas administrativas 

Construir e reformar edifícios próprios 
em todas as circunscrições onde o 
MPDFT atua, promovendo ambiente 
físico adequado e proporcionando 
uma melhor qualidade de trabalho.

Descrição

Secretário de Projetos e Obras 
Regina Fátima Fonteles

Guardiã

Indicadores

Possuir sede própria 
para todas as 

circunscrições e áreas 
administrativas 

Índice de sedes próprias

Índice de acessibilidade

Medir o grau de adequação da 
estrutura das circunscrições e áreas 
administrativas.

Método de cálculo: (número de 
circunscrições e áreas administrativas 
com sedes próprias / total de 
circunscrições e áreas administrativas) 
* 100

Resultado em 2017: 56%

Medir o grau de adequação das 
instalações do MPDFT aos padrões 
de acessibilidade recomendados pelo 
CNMP.

Método de cálculo: total de sedes 
próprias em conformidade / total de 
sedes próprias

Resultado em 2017: 40%

Fonte: Secretaria de Projetos e Obras (SPO)

Fonte: SPO

23

Obtido lote para construção da sede das 
Promotorias de Justiça em Sobradinho.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)



Início | Índice | Atividades Internas | Descentralizar as atribuições das promotorias especializadas  

Ter promotorias com atribuições 
especializadas em todas as circunscrições, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Superior do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (CSMPDFT).

Descrição

Presidente do Comitê de Avaliação 
e Estruturação da Atividade-Fim do
MPDFT Selma Leite Sauerbronn

Guardiã

Indicador

Descentralizar 
as atribuições 

das promotorias 
especializadas 

Índice de descentralização das atribuições das promotorias especializadas

Medir a presença das promotorias especializadas nas circunscrições.

Método de cálculo: total de circunscrições com atribuições de promotorias 
especializadas / total de circunscrições

Procedimento usado no cálculo: 
Número de circunscrições sediadas em RA das cidades satélite: 15. 
Número de circunscrições sediadas em RA das cidades satélite com promotorias 
especializadas: 5.

Resultado em 2017: 33%

Fonte: Resolução nº 90 do Conselho Superior do MPDFT 

24

Localizadas nas cinco cidades mais populosas do DF: Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, 
Águas Claras e Planaltina, as Promotorias de Justiça Regional de Defesa de Direitos Difusos 
(Proregs) têm atribuições para fiscalizar os atos dos gestores locais quanto às políticas 
públicas de saúde, ordem urbanística e educação apenas nas regiões administrativas em que 
estiverem situadas, além das atribuições para fiscalizar os atos dos administradores regionais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/conselho_superior/resolucoes_vigor/Res_090_TEXTO_Conselho_Superior_MPDFT.pdf


Início | Índice | Atividades Internas | Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos

Criar mecanismos que promovam a integração 
do MPDFT com os órgãos estratégicos que 
contribuam para sua atuação, visando à agili-
zação dos trabalhos, a troca de informações e 
a compatibilização do interesse comum.

Descrição

Procurador-Geral de Justiça
Leonardo Roscoe Bessa

Guardião

Indicador
Desenvolver maior 

integração entre MPDFT 
e órgãos estratégicos 

Índice de execução dos acordos celebrados

Medir, por meio de acordos celebrados, 
a integração do MPDFT com órgãos 
que contribuem com a sua atuação.

Método de cálculo: somatório de 
acordos celebrados

Resultado em 2017: 24

Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais (API)

25

MPDFT e MPF assinaram termo de cooperação técnica pericial com o objetivo de promover a 
qualidade do conhecimento produzido em assuntos técnico-científico na área de perícia a fim 
de subsidiar a atuação finalística institucional em procedimento extrajudicial ou em processo 
judicial. Confira aqui a lista de acordos e termos de cooperação técnica celebrados em 2017.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)



Início | Índice | Atividades Internas | Fortalecer a integração entre membros e servidores 

Implementar mecanismos claros e objetivos 
que permitam o trabalho em equipe, 
conciliando as necessidades da Instituição 
e as expectativas de membros  e servidores, 
visando a promover um clima harmonioso, 
integrado e construtivo, incentivando o 
alcance dos resultados esperados.

Descrição

Assessoria de Políticas Institucionais
André Luiz Cappi e Moacyr Rey Filho

Guardiã

Indicadores
Fortalecer a integração 

entre membros 
e servidores 

Índice de integração

Promoção de convergência entre procuradores e promotores

Índice de discussão de temas críticos

Medir o grau de satisfação dos 
servidores no relacionamento com os 
membros e vice-versa.

Método de cálculo: Pesquisa de clima 
organizacional – grau de integração

Resultado em 2016: 32,37%

Medir o esforço do MPDFT em alinhar 
procuradores e promotores por temas 
de atuação.

Método de cálculo: quantidade de 
iniciativas realizadas para promover 
convergência entre procuradores e 
promotores por temas de atuação 
(recomendações, enunciados e 
súmulas)

Resultado em 2017: 7

Medir o esforço do MPDFT em discutir 
e alinhar os temas críticos mais 
relevantes.

Método de cálculo: somatório 
de temas críticos identificados e 
debatidos

Resultado em 2017: 2

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional

Fonte: Câmaras de Coordenação e Revisão 

Fonte: API
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A Ouvidoria realizou quatro eventos “Café com o Ouvidor”. O evento tem 
por objetivo reconhecer o trabalho dos integrantes da Instituição que 
contribuem para o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho da Ouvidoria 
e do Ministério Público como um todo. Também convidou membros do 
MPDFT que colaboraram com a Ouvidoria, por intermédio de respostas 
às manifestações recebidas para receber o selo de “Promotor Parceiro da 
Ouvidoria”. Foram concedidos nove selos.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/cmaras-de-coordenao-e-revisao-menu


Início | Índice | Atividades Internas | Buscar maior celeridade das rotinas operacionais

Padronizar e uniformizar as rotinas operacionais 
exigidas na execução das competências de cada 
unidade da estrutura organizacional do MPDFT e 
dos processos de trabalho envolvidos.

Descrição

Secretário de Planejamento 
José Joaquim Vieira de Araújo

Guardião

IndicadoresBuscar maior celeridade 
nas rotinas operacionais  

Índice de otimização das unidades organizacionais

Índice de otimização dos processos de trabalho

Medir a quantidade de unidades 
mapeadas e otimizadas.

Método de cálculo: (total de unidades 
mapeadas / total de unidades com 
painel de contribuição)*100

Resultado até 2017: 75%

Medir a quantidade de processos de 
trabalho mapeados e otimizados.

Método de cálculo: somatório de 
processos de trabalho mapeados

Resultado em 2017: 905

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan
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A Assessoria de Gestão de Processos Organizacionais da 
Secretaria de Planejamento tem a atribuição de identificar e 
organizar os processos de trabalho da Instituição. A Assessoria 
mapeou diversas unidades e projetos da Instituição tendo como 
fruto deste trabalho os Manuais de Processos e Procedimentos.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=609


Início | Índice | Atividades Internas | Racionalizar as atribuições existentes

Analisar e revisar as atribuições das áreas 
de atuação do MPDFT (área-fim), evitando 
a sobreposição, a duplicidade e a ambi-
guidade na execução de suas atividades.

Descrição

Presidente do Comitê de Avaliação
e Estruturação da Atividade-Fim do
MPDFT Selma Leite Sauerbronn

Guardiã

IndicadorRacionalizar as 
atribuições existentes

Índice de racionalização das atribuições

Medir o número de resoluções do 
Conselho Superior do MPDFT (CSMPDFT) 
que normatizam a atividade-fim (alterações 
na Resolução nº 90/2009).

Método de cálculo: somatório de 
resoluções do Conselho Superior que 
alteram a Resolução nº 90/2009

Resultado em 2017: 4
Fonte: Resoluções do Conselho Superior

28

Em 2017 foram expedidas quatro resoluções que alteraram a Resolução nº 90-CSMPDFT. Como 
consequência, foram criadas duas promotorias de Justiça. A Resolução nº 230-CSMPDFT criou, 
em caráter experimental, pelo prazo de um ano, a 2ª PJ do Tribunal do Júri e de Delitos de 
Trânsito de Sobradinho e a Resolução nº 231-CSMPDFT cria a 7ª PJ de Execuções Penais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/conselho_superior/resolucoes_vigor/Res_090_TEXTO_Conselho_Superior_MPDFT.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/admsuperior?id=724:resolucoes-em-vigor&catid=235:conselho-superior-


Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar comunicação interna

Consolidar canais de comunicação em todo o 
âmbito do MPDFT, de forma a possibilitar um 
fluxo ágil e confiável de informações entre os 
profissionais da Instituição. Em última instância, 
objetiva-se alinhar cada membro e servidor nas 
atividades operacionais e funcionais do MPDFT.

Descrição

Indicadores
Aprimorar 

comunicação 
interna    

Índice de efetividade da comunicação interna

Medir a capacidade do MPDFT em 
disseminar as informações entre seus 
membros e servidores.

Método de cálculo: somatório de 
notícias publicadas na Internet e na 
Intranet

Resultado em 2017: 852Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)

Assessoria de Políticas Institucionais
André Luiz Cappi e Moacyr Rey Filho

Guardiã
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A Secretaria de Comunicação elaborou o Manual de Identidade Visual do MPDFT, que orienta os 
membros e servidores na correta utilização dos símbolos. Clique aqui para acessá-lo. Lançou também 
a página Faça Você Mesmo, que disponibiliza modelos e tutoriais para facilitar atividades diárias.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/arquivos/pdf/comunicacao/Janeiro_2017/Manual_de_identidade_visual_MPDFT.pdf
https://intranet.mpdft.mp.br/intra/facavocemesmo


Início | Índice | Atividades Internas | Conciliar a independência funcional do membro com as diretrizes da Instituição

Promover a atuação dos membros, respeitando 
as normas administrativas e diretrizes emanadas 
da Administração Superior.

Descrição

Corregedor-Geral Gladaniel Palmeira de Carvalho

Guardião

Indicador
Conciliar a independência 
funcional do membro com 
as diretrizes da Instituição

Descumprimento de normas disciplinares

Medir o grau de descumprimento de 
normas disciplinares no MPDFT como 
um todo.

Método de cálculo: total de membros 
punidos

Resultado em 2017: 1

Fonte: Corregedoria-Geral

30

Foram publicadas sete Decisões da Corregedoria para registro de 
precedentes em matéria disciplinar. Para conferir as decisões, clique aqui.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8510:decisoes-da-corregedoria-em-procedimentos-administrativos&catid=131:corregedoria-geral&Itemid=57


Início | Índice | Atividades Internas | Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão

Criar mecanismos que permitam o 
alinhamento dos objetivos estratégicos, por 
meio da alternância de gestões, assegurando 
a continuidade e a execução dos projetos.

Descrição

Vice-Presidente do Conselho Superior
do MPDFT José Firmo Reis Soub

Guardião

Indicador

Assegurar a 
continuidade dos 

projetos e esforços 
intergestão

Índice de descontinuidade dos projetos

Medir a capacidade do MPDFT em assegurar, na transição da gestão, a 
continuidade de seus projetos e iniciativas em geral.

Método de cálculo: (número de projetos descontinuados em função de trocas de 
gestão / número total de projetos) *100

Cabe destacar que até 2017, na transição de gestão, nenhum projeto foi 
descontinuado. Assim sendo, o indicador será motivo de estudo e avaliação no 
próximo ano.

Resultado em 2017: 0

Fonte: Secplan
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Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade 

Desenvolver ações que permitam maior 
aproximação do MPDFT com a sociedade.

Descrição

Ouvidora Rose Meire Cyrillo

Guardiã

Indicadores

Aprimorar o 
relacionamento 

do MPDFT com a 
sociedade  

Índice de atendimento à sociedade

Índice de satisfação do atendimento

Medir a capacidade do MPDFT 
em responder às solicitações da 
sociedade.

Método de cálculo: (total de 
atendimentos com resposta no prazo 
/ total de atendimentos) * 100

Resultado em 2017: 99,4%

Medir a satisfação dos cidadãos com 
o atendimento do MPDFT.

Método de cálculo: pesquisa externa 
de satisfação

Resultado em 2017: 98%

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria

32

A Ouvidoria produz um diagnóstico dos assuntos mais demandados 
pelos cidadãos, publicando seu relatório de gestão.  Lançou também 
a Carta de Serviços ao Cidadão, que esclarece quando procurar o 
órgão, quais os canais, horários e padrões de atendimento. 
Na rádio Transamérica, o MPDFT esclarece dúvidas sobre os direitos do 
cidadão. O programa “Quero saber” também é transmitido nas redes 
sociais e publicado no portal do MPDFT. 

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/ouvidoria/relatorios/2017/Relat%25C3%25B3rio_Anual_-_Ouvidoria.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/imprensa/cartilhas/carta_servicos_cidadao_MPDFT_web.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-menu/quero-saber/9434-programa-ao-vivo
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Captar, defender e garantir o 
orçamento para gastos necessários 
ao funcionamento institucional.

Descrição

Indicadores

Viabilizar os recursos 
necessários para 
atendimento das 

demandas institucionais  

Índice de viabilização da proposta orçamentária apresentada

Índice de suplementação do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Medir o atendimento do orçamento 
proposto pelo MPDFT comparando 
com orçamento aprovado pelo 
Congresso Nacional.

Método de cálculo: orçamento 
aprovado pelo Congresso / 
orçamento proposto pelo MPDFT

Resultado em 2017: 82%

Medir o percentual de suplementação 
ao orçamento do MPDFT aprovado 
pelo Congresso Nacional ao longo do 
exercício financeiro.

Método de cálculo: emendas ao Ploa 
+ créditos adicionais / Ploa

Resultado em 2017: 7%

Fonte: Secretaria de Orçamentos 
e Finanças (SOF)

Fonte: Secretaria de Orçamentos e Finanças 
(SOF)

Procurador-Geral de Justiça
Leonardo Roscoe Bessa

Guardião
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Foi aprovado o PLN 27/2017 - que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério 
Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 76.342.363,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Reduzir o tempo, desburocratizar e tornar mais 
acessível o gasto dos recursos orçamentários e 
financeiros do MPDFT.

Descrição

Indicadores
Otimizar a gestão dos 

recursos orçamentários 
e financeiros  

Agilidade dos processos licitatórios

Agilidade da abertura do processo licitatório

Índice de execução do Plano Interno

Medir a agilidade do MPDFT em 
realizar as licitações no prazo 
estabelecido.

Método de cálculo: tempo médio 
= processos com aprovação do 
termo de referência pela Consultoria 
Jurídica e a homologação do 
procedimento

Resultado em 2017: 39 dias

Medir a agilidade do MPDFT em dar 
início ao procedimento licitatório logo 
após a respectiva solicitação.

Método de cálculo: percentual 
de homologações de processos 
licitatórios realizados no prazo em 
relação ao total de homologações 
realizadas no período

Resultado em 2017: 78%

Medir o grau de execução das 
demandas previstas no Plano Interno.

Método de cálculo: execução das 
despesas contempladas no Plano 
Interno / total de recursos autorizados 
no Plano Interno

Resultado em 2017: 99,61%

Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de 
Licitação

Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de 
Licitação

Fonte: SOF

Secretário-Geral Wagner de Castro Araújo

Guardião

34

Em 2017, o MPDFT alcançou 99,61% de execução dos recursos 
orçamentários destinados para o período, porcentagem dificilmente obtida 
na Administração Pública devido às exigências legais para aquisição de 
bens e serviços. O orçamento destinado à Instituição foi de R$ 820,6 milhões 
e sofreu contingenciamento de R$ 1,8 milhão para as despesas classificadas 
como investimento. Confira aqui o relatório de custos elaborado pela 
Secretaria de Orçamento e Finanças.

seta branca
(borda)
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(preenchida)

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8154:relatorio-de-acompanhamento-de-custos&catid=698&Itemid=745
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8154:relatorio-de-acompanhamento-de-custos&catid=698&Itemid=745
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Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia | Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes

Promover cursos, treinamentos e iniciativas 
afins que transmitam para membros e 
servidores os conhecimentos e as habilidades 
necessárias e essenciais e para que o MPDFT 
cumpra a sua missão.

Descrição

Secretária de Educação Corporativa  
Denise Ribeiro Aliceral

Guardiã

Indicadores
Desenvolver 

conhecimentos, 
habilidades e atitudes 

Índice de capacitação

Medir a eficácia do MPDFT em 
capacitar membros e servidores nas 
competências definidas.

Método de cálculo: somatório de 
participantes em cada curso realizado 
/ total de membros e servidores

Resultado em 2017: 1,40

Índice de satisfação com os treinamentos

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Índice de cumprimento do plano de capacitação

Índice de crescimento técnico

Medir a eficácia do MPDFT em capacitar os 
membros e servidores nas competências 
definidas no plano de capacitação.

Método de cálculo: (Somatório de ações de 
treinamento realizadas / Número de ações 
de treinamento planejadas)*100

Resultado em 2017: 87%

Medir o grau de satisfação dos treinados 
quanto ao treinamento recebido.

Método de cálculo: relatório final de 
avaliação de curso com índice de 
satisfação igual a respectiva meta (meta 
= 5)

Resultado em 2017: 4,62

Medir a quantidade de servidores e membros 
que adquiriram alguma capacitação técnica 
(especialização, mestrado, doutorado) após 
ingresso no MPDFT.

Método de cálculo: quantitativo de servidores 
e membros que adquiriram alguma 
capacitação técnica no período (ano)

Resultado em 2017: 140

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

36

A Secretaria de Educação Corporativa realizou 275 ações de treinamento para o 
total de 3.126 participantes de 2.226 integrantes da Instituição o que representa 
1,4 curso por pessoa. A partir do mapeamento das competências gerenciais do 
MPDFT, a Secor realizou o Programa de Desenvolvimento Gerencial, visando 
a preparar, para o exercício da atuação gerencial, os gestores do MPDFT e os 
integrantes da organização com potencial para ocupar cargos de chefia.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)



Acompanhar a produtividade das unidades que 
contribuem para o alcance dos objetivos e metas 
estratégicas, alinhados à missão e à visão de forma 
a potencializar os resultados da Instituição.

Descrição

Promover cultura 
de orientação para 

resultados 

Cobertura do painel de contribuição

Cumprimento do painel de contribuição

Adesão à metodologia de projetos

Medir a quantidade de áreas 
contempladas com painel de 
contribuição.

Método de cálculo: total de áreas 
contempladas com painel de 
contribuição / total de áreas com 
demandas de painel de contribuição

Resultado em 2017: 97%

Medir a eficácia das procuradorias, 
promotorias e unidades 
administrativas em cumprirem seus 
respectivos painéis de contribuição.

Método de cálculo: (somatório de 
ações planejadas / somatório de 
ações previstas) * 100

Resultado em 2017: 90%

Medir a quantidade de projetos 
elaborados conforme a metodologia 
de projetos aprovada pela portaria 
normativa 334/2014.

Método de cálculo: Somatório de 
projetos elaborados conforme a 
metodologia de projetos

Resultado em 2017: 27

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan

Indicadores

Secretário de Planejamento 
José Joaquim Vieira de Araújo

Guardião
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A Assessoria de Projetos da Secretaria de Planejamento realizou 
quatro “Oficinas de Gerenciamento de Projetos - Gerencia MPDFT” 
para capacitar membros e servidores na metodologia utilizada pelo 
MPDFT para a iniciação, elaboração, acompanhamento, execução e 
finalização de projetos. Ao todo 79 servidores foram treinados de 36 
unidades. Acesse aqui o Portfólio de Projetos.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/material_secplan/Portfolio_Projetos_2016_digital.pdf


Estimular os relacionamentos 
de trabalho de forma a criar um 
ambiente pautado em cooperação, 
respeito, reciprocidade, integração, 
reconhecimento e motivação, e com 
o cumprimento de suas obrigações.

Descrição

Indicadores
Promover um ambiente 
de trabalho agradável 

e profissional 

Índice de clima organizacional

Efetividade de ações de ambiência organizacional

Medir a qualidade do clima 
organizacional no MPDFT.

Método de cálculo: índice de clima 
organizacional

Resultado em 2016: 69%

Medir a capacidade do MPDFT em 
executar com efetividade as ações 
que promovam a integração e o 
bem-estar no ambiente de trabalho.

Método de cálculo: percentual de 
ações da Secor executadas com 
efetividade

Resultado em 2017: 83%

Fonte: Pesquisa de clima organizacional

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Secretária de Educação Corporativa  
Denise Ribeiro Aliceral

Guardiã
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A Secretaria de Comunicação elaborou a campanha “Elogio bom é 
elogio postado” que teve a participação de mais de 700 integrantes 
entre membros e servidores. Veja o  vídeo  com os resultados da 
campanha.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Criar políticas de gestão motivacionais, 
como ambiência do trabalho e lotação ge-
ográfica, com vistas à retenção de talentos.

Descrição

Secretária de Gestão de Pessoas
Cinara Maria Carneiro Rocha

Guardiã

Atrair e reter 
talentos 

Retenção de talentos

Medir a capacidade do MPDFT de 
reter os seus talentos.

Método de cálculo: total de 
servidores que ingressaram no 
MPDFT no período - total de 
servidores que perderam o vínculo 
com o MPDFT no período (excluir 
mortes e aposentadorias) / total de 
servidores no início do período

Resultado em 2017: 3%

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Indicadores

39

O indicador Retenção de talentos mede o turnover da Instituição. Turnover é um 
termo inglês que significa renovação. Em gestão de pessoas é usado para designar a 
rotatividade de pessoal em uma organização. Um número considerado tecnicamente 
normal e saudável para o índice de rotatividade é de 5% para menos.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)
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Aprimorar a lotação dos servidores de acordo 
com seu perfil, atribuições básicas do cargo e 
demandas das unidades administrativas. Equili-
brar a quantidade de servidores de acordo com 
a demanda de trabalho.

Descrição

Índice de compatibilidade do quadro funcional

Medir o grau de adequação das unidades 
em termos de possuir lotação adequada 
(quantidade e competência).

Método de cálculo: (nº efetivo de cargos 
preenchidos no órgão) / (nº de cargos 
existentes no órgão + saldo de vagas 
pendentes de implementação) * 100

Resultado em 2017: 73%Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Compatibilizar quadro 
funcional com demandas 

institucionais 
Indicadores

Secretário-Geral Wagner de Castro Araújo

Guardião

40

Em 2017 tivemos 134 nomeações de servidores, entre técnicos e analistas em 
diversas especialidades, além de 23 promotores de justiça adjuntos.
O teletrabalho foi regulamentado no MPDFT e poderá ser implantando em 
todas as áreas e setores da Instituição. 

seta branca
(borda)
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(preenchida)

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia | Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9423:teletrabalho-e-expandido-para-todas-as-areas-do-mpdft&catid=606:noticias&Itemid=664


Oferecer sistemas que, a partir de bases de dados 
integradas, tenham funcionalidades conforme o perfil 
de cada demandante e que sejam compatíveis com 
as inovações tecnológicas.

Descrição

Secretário de Tecnologia da Informação 

Guardião

Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Índice de satisfação do usuário com soluções de TI 

Medir a capacidade de execução de 
ações de TI planejadas de acordo 
com PDTI.

Método de cálculo: percentual de 
ações executadas de acordo com 
PDTI

Resultado em 2017: 96%

Medir o grau de satisfação dos 
usuários na utilização das soluções 
de tecnologia da informação.

Método de cálculo: percentual 
de satisfação com as soluções de 
tecnologia da informação com índice 
de satisfação igual ou maior do que a 
meta

Resultado em 2017: 96%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI)

Fonte: Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI)

Indicadores

41

O Processo Judicial Eletrônico - PJe deve substituir completamente os novos processos 
em papel na área cível. Por meio desse sistema passarão a tramitar os processos judiciais. 
Os sistemas eGab e NeoSispro, desenvolvidos internamente, foram todos pensados para 
facilitar a interação dos membros e servidores com os feitos digitais. Para saber mais 
acesse a página da Assessoria Especial para Processo Eletrônico.

seta branca
(borda)
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http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico/5832-planejamento-estrategico-de-tecnologia-da-informacao-peti
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=836:aepe-noticias&layout=blog&Itemid=934&layout=default
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Gestão Estratégica
em números

28
Objetivos

estratégicos

27
Projetos 

elaborados

61
Indicadores 
mensurados

65
Painéis de 

contribuição 
previstos

63
Painéis de

contribuição
com resultados

alcançados

1.143
Ações previstas 
nos painéis de
contribuição

1.029
Ações executadas 

nos painéis de
contribuição

64
Indicadores
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Pessoas, clima 
organizacional e 

tecnologia

Atividades 
internas

Resultados para a 
sociedade

307

355
367

Somatório
de iniciativas
por perspectiva do 
Mapa Estratégico

Algumas iniciativas repetem-se nos objetivos estratégicos. Essa repetição é 
o que chamamos de reação de causa e efeito, aumentando o número de 
iniciativas executadas no somatório de iniciativas por perspectiva.
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2011

2012

2013 

2014 

187

228

125
204

2015 293
2016 

2017 

362
367

Índice de evolução das iniciativas

Resultados para a Sociedade Atividades Internas

Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia Total de iniciativas

2011

2012

2013 

2014 

2016 

2015 

2017 

237
273

331

344

355

129

249

2011

2012

2013 

2015 

2017 

2014 

2016

76

608

307

122

474

29
49

2011

2012

2013 

2015 

2017 

2014 

2016

845

927

391
590

591

951

1029
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Somatório de iniciativas por objetivo estratégico

Cidadania fortalecida: 113

Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos: 37

Patrimônio público protegido: 9

Meio ambiente preservado: 33

Criminalidade combatida: 52

Impunidade e corrupção combatidas: 13

Crianças e adolescentes protegidos: 30

Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas: 79

Aprimorar a estrutura física e organizacional: 47

Aprimorar o assessoramento técnico e pericial: 10

Possuir sede própria para todas as circunscrições e áreas administrativas: 28

Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos: 70

Fortalecer a integração entre membros e servidores: 15

Buscar maior celeridade das rotinas operacionais: 68

Racionalizar as atribuições existentes: 5

Aprimorar a comunicação interna: 36

Conciliar a independência funcional do membro com as diretrizes da Instituição: 6

Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão: 1

Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade: 66

Viabilizar os recursos necessários para atendimento das demandas institucionais: 2

Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros: 1

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes: 35

Promover cultura de orientação para resultados: 49

Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional: 13

Atrair e reter talentos: 1

Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais: 4

Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados: 205
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MPDFT em
números

33.830

33.830
0

Inquérito policial

3.152
3.152

0

Habilitação para casamento

1.946
1.946

0

Retificação extrajudicial
de registro civil

29.689
29.689

0

Termo circunstanciado

125.522

108.013
17.509

Feito judicial

294
Inquérito civil público

Total
Tipo de feito

334
Procedimento de investigação criminal

463
Procedimento preparatório

3.209
Procedimento administrativo

24.651
Notícia de fato

28.951
Total

Total
eletrônicos

físicos
Tipo de feito

Feitos externos novos em 2017
Feitos internos e notícias de fato
instaurados em 2017
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MPDFT em
números

1.057

877

51.648

Ações cíveis ajuizadas

180

51.652

Atendimentos ao público

4

103.129

103.430

Audiências e sessões

301

1.113

1.194

TACs e acordos firmados

81

419.247

437.632

Manifestações

18.385

157.658

157.682

Despachos

24

24.133

24.318

Alegações finais, contestações, réplicas

185

25.542

25.900

Recursos

358

349.019

358.732

Ciências

9.713

895

895

Plenários do júri realizados

0

12.414

12.414

Proposta de pena, medidas, remissão

0

72.349

72.349

Baixas

0

24.908

24.908
Ações criminais ajuizadas

0

1.057

877

51.648

Ações cíveis ajuizadas

180

51.652

Atendimentos ao público

4

103.129

103.430

Audiências e sessões

301

1.113

1.194

TACs e acordos firmados

81

419.247

437.632

Manifestações

18.385

157.658

157.682

Despachos

24

24.133

24.318

Alegações finais, contestações, réplicas

185

25.542

25.900

Recursos

358

349.019

358.732

Ciências

9.713

895

895

Plenários do júri realizados

0

12.414

12.414

Proposta de pena, medidas, remissão

0

72.349

72.349

Baixas

0

24.908

24.908
Ações criminais ajuizadas

0

33.830

33.830
0

Inquérito policial

3.152
3.152

0

Habilitação para casamento

1.946
1.946

0

Retificação extrajudicial
de registro civil

29.689
29.689

0

Termo circunstanciado

125.522

108.013
17.509

Feito judicial

294
Inquérito civil público

Total
Tipo de feito

334
Procedimento de investigação criminal

463
Procedimento preparatório

3.209
Procedimento administrativo

24.651
Notícia de fato

28.951
Total

Total
eletrônicos

físicos
Tipo de feito

Quantitativos de movimentos 
e atos praticados em 2017

Fonte: Corregedoria-geral do MPDFT
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Palavra do Secretário de Planejamento

Este relatório refere-se ao sétimo ano de execução do Projeto Gestão Estratégica do MPDFT 2010-2020. Apresenta 
um trabalho de resultados da participação de todos com a finalidade de contribuir para que a Instituição obtivesse êxito 
na consecução de sua missão institucional e, por meio de seus objetivos estratégicos, atingisse as metas estabelecidas.

Nesses sete anos de execução da estratégia constatamos que uma organização precisa ter governança que reflita 
um processo flexível e contínuo para alcance de seus objetivos. Assim, em 2017, a concepção do Relatório Anual de 
Gestão Estratégica está baseada na gestão das informações, buscando gerar conhecimentos por meio de destaques 
das ações e iniciativas referentes aos resultados alcançados, priorizando aqueles que impactam diretamente a 
sociedade.  

No relatório é visível, por meio dos dados apresentados, que estamos no caminho certo para atingirmos até 2020 a 
visão de futuro almejada pelo MPDFT, destacada no nosso Planejamento Estratégico, que é de “consolidar-se como 
referência na proteção dos direitos do cidadão e na promoção da Justiça, atuando com eficiência e transparência a 
partir da integração com a sociedade”.  

Trabalhar com planejamento é um tiro certo em um futuro desejado.

José Joaquim Vieira de Araújo
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Ministério Público do DF e Territórios

Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT
Brasília-DF, CEP 70.091-900 • Telefone: (61) 3343-9500

www.mpdft.mp.br • facebook.com/mpdftoficial

Ouvidoria
MPDFT

www.mpdft.mp.br/ouvidoria
ouvidoriampdft

127

Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.
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Anexos
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Termos de cooperação técnica celebrados em 2017

1. Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) 
para atuação em conjunto no Entorno do DF.

2. Celebrado com a CGDF, PCDF, TCDF, MP de Contas e Sefaz/DF para articulação de ações de 
fiscalização, combate à corrupção e controle social.

3. Com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), para cessão do código-fonte do PJe.

4. TJDFT, para empréstimo entre bibliotecas.

5. MPSP para coleta de material genético dos envolvidos em procedimentos de investigação de 
paternidade.

6. Secretaria de Educação do Distrito Federal – projeto Jovem Ouvidor.

7. TJDFT, a SedestMidh, a PCDF e a Defensoria Pública do DF, tendo por objetivo instituir o Grupo 
de Trabalho para estabelecer o fluxo de envio de mulheres em situação de vulnerabilidade social 
e econômica em decorrência de violência doméstica para o Serviço de Promoção à Autonomia 
Econômica (SPAE), na Casa da Mulher Brasileira.

8. Adesão pelo MPDFT ao Acordo de Cooperação Técnica (celebrado entre o Instituto Nacional 
de Seguro Social – INSS e o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP) que possibilita o 
acesso ao Sisob

9. MPF, para aumentar a celeridade no atendimento de demandas periciais.

10. Procon, para aquisição de prédio com verba oriunda de ações do MPDFT.

11. SedestMidh – projeto Oxalá, que visa ao estabelecimento de diálogo institucional, no sentido de 
implementar ações que promovam a igualdade racial e o enfrentamento ao racismo.

12. Protocolo de Intenções firmado entre o TJDFT, o MPDFT, o DF, o TCDF e o MPC/DF, visando à 
concretização de medidas de desjudicialização dos procedimentos de cobrança dos créditos fis-
cais titularizados pelo Distrito Federal.

13. Adesão da Ouvidoria do MPDFT ao programa de fortalecimento das Ouvidorias, instituído pela 
Controladoria-Geral da União.

14. Faculdade Icesp, voltado para o atendimento e assessoria Jurídica de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

15. UniCeub - Projeto MPDFT Universitário - Comunicação Social, com o objetivo específico de de-
senvolver atividades e produtos de Comunicação Social de interesse do MPDFT.

16. Rádio Transamérica, para difusão, por meio da resposta a ouvintes da rádio, de conteúdo sobre 
atuação do MPDFT - Quero Saber, Transamérica.

17. Senac, visa à capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica.

18. Adesão do MPDFT ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos – Sinalid.

19. Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – Acesso à base de dados do Sistema Millenium.

20. Acordo de Cooperação Técnica que visa a instituir, no âmbito das Varas Especializadas em Vio-
lência Doméstica, Sistema de Segurança Preventiva para ofendidas em Medida Protetiva de Urgência 
– MPU.

21. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) - Acesso ao Terrageo.

22. Protocolo de Intenções com a Controladoria-Geral do DF - CGDF, visando à implementação de 
ações conjuntas que possibilitem o compartilhamento de projetos, informações, ações de Treina-
mento e Sistemas de Informação em que haja interesse mútuo.

23. Termo Aditivo Acordo de Cooperação Técnica 2/2016, celebrado com a Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer, Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Humanos, Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, 
Polícia Civil, Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Distrito Federal, a Fundação Universidade de Brasília – FUB e o Centro 
Universitário de Brasília – UniCeub, para o Projeto Maria da Penha vai à Escola.

24. Termo aditivo ao Termo de Cessão de Uso de áreas do TJDFT pelo MPDFT e o Ministério Público 
Federal.

Início | Índice | Voltar | Termos de Cooperação técnica formalizados em 2017



53Início | Índice | Voltar | Planos táticos operacionais – Resultados

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

 Realizar acolhimentos de mulheres em situação de violência 
doméstica

1740 mulheres acolhidas  1 

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Disponibilizar material publicitário e pedagógico para o curso 
“Promotoras Legais Populares do Distrito Federal”

Material de divulgação e certificados de conclusão disponibilizados. 29 alunas formadas  1 

Articular a implementação o curso “Promotoras Legais 
Populares do Distrito Federal” em São Sebastião

Curso implementado. 22 alunas formadas  1 

Ampliar o objeto do Termo de Cooperação Técnica n. 05/2015 
– MPDFT/IESB para incluir assistência jurídica às vítimas de 
violência doméstica e familiar

 Termo aditivo assinado com o IESB para assistência jurídica às mulheres vítimas de violência 
doméstica

 1 

Celebrar acordos de cooperação com instituições de ensino 
para oferecer assistência jurídica às vítimas de violência 
doméstica e familiar

Termo de Cooperação Técnica n. 23/2017 assinado em 16/08/2017 com o ICESP  1 

Realizar curso de conscientização sobre igualdade racial aos 
beneficiários da suspensão condicional do processo

cursos realizados ao longo do ano. Total de participantes: 34  1 

Revisar a cartilha “Violência sexual contra crianças e 
adolescentes: identificação e enfrentamento”

Folder produzido com as principais informações da cartilha, 1000 exemplares distribuídos 
às promotorias de justiça, aos conselhos tutelares e as demais instituições da rede de 
atendimento à criança e ao adolescente

 1 

Produzir cartilha sobre os direitos da população em situação 
de rua.

Cartilha elaborada. Lançamento previsto para o 1º semestre de 2018.  1 

Lançar documentário sobre a rede de serviços para as 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar

Documentário sobre o trabalho dos Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de 
Violência Doméstica (NAFAVD), com a participação de quatro promotores de justiça

 1 

CPJ Águas Claras
Acolhimento individual e/ou coletivo e encaminhamento para 
a rede parceira de vítimas de Violência Doméstica

A partir de julho de 2017, com a implantação do Setor de Análise Psicossocial de Águas Claras, 
foram abertos 36 prontuários, sendo: 17 (Vioência contra Crianças e Adolescentes), 6 (Abuso 
sexual contra Crianças e Adolescentes), 8 (Mulheres Vítimas de Violência Doméstica), 2 (Maus 
tratos à Idosos) e 3 (Avaliação de Necessidade de Interdição). Das mulheres atendidas, 5 foram 
encamilhadas para cursos do SENAC, 2 participaram de Acolhimento Individual e 1 participou 
de Estudo Psicossocial

 1 

Planos táticos operacionais – Resultados em 2017
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Realização do evento “Formação em questões de gênero 
e violência doméstica contra a mulher para a rede de 
enfrentamento local”

O MPDFT e a Rede Social de Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires promoveram no 
período de 2 a 10 de outubro de 2017 a "Semana do Idoso". Durante este período foram 
realizadas atividades recreativas e culturais, prestação de serviços, oficinas e palestras 
ministradas por profissionais do MPDFT, do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas), do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). O promotor de justiça Alan Estevão promoveu uma roda de conversa 
sobre interdição e curatela. Os servidores da Segurança Institucional apresentaram uma 
palestra sobre "Segurança Pessoal" e uma servidora Luciana do STI ministrou uma palestra 
sobre "Segurança Digital"

 1 

Participação em reuniões com as instituições que compõem a 
Rede Social local

Foram realizadas 10 reuniões, sendo 5 da Rede TAV, 4 da Redinha de Violência Doméstica/
TAV, uqe se formou no 2º semestre de 2017 e 1 da Rede Intersetorial Areal. Também houve a 
participação em diversas reuniões para organização da "Semana do Idoso"

 1 

Mapeamento da Rede Social local (Águas Claras, Areal e 
Vicente Pires)

Foram realizadas 7 visitas institucionais (SENAC, CREAS Taguatinga, Conselho 
Tutelar de Águas Claras, PV/HRT, Núcleo de Práticas Jurídicas da UCB, CEAM 102 
Sul e Clínica da Família Areal). Foram elaborados elaborados relatórios sobre os serviços 
ofertados pelas Instituições

 1 

CPJ Brazlândia

Participar de eventos sobre o Abuso Sexual Contra Crianças e 
Adolescente

Bate papo com orientadores da Regional de Ensino para tratar de assuntos sobre os 
procedimentos a serem adotados no recebimento das noticias de abuso sexual; Reunião dia 
14/08 com gestores da educação para repassar orientações de como proceder nos casos de 
abuso sexual

 1 

Proferir palestras
Palestra realizada nos dias 10/05 (EC Chapadinha para 45 alunos); 18/05 (EC01 de Brazlândia 
150 alunos e CED Incra 08 120 alunos)

 1 

 Promover curso de enfrentamento a violência sexual contra 
crianças e adolescentes

 Curso realizado dia 18 e 19/09, com participação de 46 pessoas com entrega de cartilhas 
sobre violência doméstica e abuso sexual

 1 

Participar de reuniões e eventos que tratem sobre Violência 
Doméstica

Foram realizadas reuniões nos dias 18/01, 09/02, 03/03 para planejamento do evento realizado 
em março; Participação nos encontros do Grupo de Mulheres vítimas de VD no NAFAVD nos 
dias 13/03, 15/05, 30/08, 22/11. Palestra “a atuação do MPDFT nos crimes de VD” no dia 03/05 
no CREAS para 23 mulheres. Reunião no dia 12/05 para avaliação do I Encontro da Rede de 
enfrentamento a Violência Doméstica; Reunião dias 02/06, 13/07, 04/09 para tratar de ações 
futuras da Rede Unidas

 1 

Realizar Tardes de Reflexão para homens e mulheres
Tardes de reflexão grupo dos Homens dias 21/03, 30/05, 18/07, 03/10 e 21/11 com uma 
participação média de 60 homens. Tardes de Reflexão grupo de Mulheres dias 06/10 e 28/11 
com uma participação média de 15 mulheres

 1 

Elaborar material visual e informativo da Rede de 
Enfrentamento de Violência Doméstica

 Foi elaborada uma filipeta com uma tiragem de 1000 exemplares  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Distribuir material informativo – Violência Doméstica  Foram entregues 680 exemplares de cartilhas e filipetas  1 

Realizar evento da rede itinerante de Violência Doméstica
Realização do I Encontro da Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica – Rede Unidas no 
dia 17/03 no CRAS de Brazlândia com participação de 800 mulheres

 1 

Participar de eventos sobre o tema
Foram realizadas palestras nos dias 02/02, 23/02, 04/05, 25/05, 26/09 (legalidade da lei 11347 
para os 
usuários/autores atendidos pelo Seruq/TJDFT)

 1 

Coordenar as reuniões de abertura e encerramento anual da 
Rede Social

Foram realizadas 2 reuniões nos dias 07/02 e 05/12  1 

Participar das reuniões e eventos da Rede Social

 Participação em 8 reuniões ordinárias nos dias 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 01/08, 05/09, 03/10, 
07/11 para 
tratar de assuntos demandados pela sociedade.Obs.: A média de participantes nas Reuniões 
foi de 40 pessoas por reunião, e todas estão registradas em ata e lista de presença; Reunião 
no dia 30/05 com a vice governadoria do GDF para tratar de assusto relativo a instalação 
do CAPS em Brazlândia; Participação no 2º Encontro de Redes Setoriais do DF nos dias 01 e 
02/06; Participação da inauguração do refeitório no dia 28/11 da Instituição Despertai com a 
presença de 60 pessoas em média, com entrevista midiática no dia 01/12 à Rádio Justiça

 1 

Elaborar material visual (cartazes e banners) Foi elaborado o cronograma anual com a tiragem de 500 cartazes e 2 banners  1 

Participar de eventos sobre o tema
Encontro de Redes setoriais nos dias 01 e 02 de junho com participação no grupo de 
discussão de POP de rua

 1 

Realizar reunião com representantes das instituições que 
atuam em defesa dos direitos da população em situação de 
rua

Participação em reunião nos dias 09/03, 11/04, 03/05, 05/09 (para elaboração da cartilha sobre 
o tema)

 1 

Participar de eventos com estudantes universitários de 
assistência social

Realização de palestra para estudantes da UNB no dia 05/06. Palestra realizada no dia 27/11 
com uma média de 30 alunos da faculdade UNIP  1 

Realizar o levantamento das ações de interdição em 
andamento

Foi feito levantamento de 100% do ano de 2006  1 

Realizar o cadastramento dos curadores e interditados 
referentes aos feitos de 2006

 Foi realizado o cadastramento do feito 08190.084779/06-80  1 

Viabilizar o contato com curadores e interditados  Foi realizado o contato em 100% dos feitos necessários  1 

Realizar Visitas e entrevistas domiciliares aos curadores e 
interditados

Reunião dia 06/09 e 22/11 com família de interditados  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Instaurar procedimento interno para acompanhamento dos 
interditados Instaurados 4 procedimentos administrativos por meio de Portaria  1 

CPJ Ceilândia
 Dar continuidade às palestras de combate à corrupção na 
Rede Pública de ensino

Foi realizada a Semana de Educação para a Vida sendo ministradas palestras no Centro 
Educacional 11 de Ceilândia, Escola Parque Anísio Teixeira, Centro Interescolar de Línguas de 
Ceilândia , Escola Classe 
 8 de Ceilândia, Centro de Ensino Fundamental n° 28 de Ceilândia, Instituto de Educação 
Fênix, Escola Classe 13 e Escola Classe 62 de Ceilândia

 1 

CPJ Recanto das 
Emas

Realizar reuniões semestrais com a rede social

O Psicossocial do Recanto das Emas foi implantado a partir de setembro/2017. Foram 
realizadas duas reuniões com o intuito de identificar a rede social e os serviços que poderiam 
ser realizados em parceria, bem como um plano de ação para 2018. Além disso, o SETPS-RE 
realizou 36 entrevistas, 17 acolhimentos individuais, 2 acolhimentos coletivos, com participação 
de 4 mulheres em cada e 12 atendimentos  spontâneos

 1 

CPJ Brasília II
Realizar evento de formação em questões de gênero 
e violência doméstica contra a mulher para a rede de 
enfrentamento local

Participação de Servidoras em evento no CRAS da Estrutural em razão do dia da mulher 
(8/03/17)

 1 

CPJ Núcleo 
Bandeirante

Capacitar pessoal da rede social para mediação de conflitos 01 Capacitação realizada no 1º semestre  1 

Criação do Núcleo de práticas de Mediação em parceria com 
a ONG Vida e 
Juventude

01 encontro realizado no 2º semestre  1 

CPJ Paranoá

Realizar palestras nas escolas de orientação sobre temas que 
envolvam a atuação do Ministério Público

Palestra realizada sobre enfrentamento à violência e à criminalidade  1 

Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das drogas para os 
autores do fato

Duas audiências coletivas no ano sobre o efeito nocivo do consumo de drogas na sociedade  1 

Realizar palestras na escolas de orientação para 
enfrentamento à violência e criminalidade

Palestra realizada sobre enfrentamento à violência e à criminalidade  1 

Desenvolver o projeto “A Vida Tem Valor no Trânsito” Três encontros realizados sobre o tema "Segurança no Trânsito"  1 

Realizar palestras de orientação aos egressos do sistema 
prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 

Desenvolver junto à SECPLAN o projeto “Você Tem Outra 
Opção”, que visa prestar orientação para a ressocialização 
dos egressos do sistema prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

CPJ Riacho Fundo 

Realizar reuniões com a rede social do Riacho Fundo I e II

Meta atingida. Foram realizadas 8 reuniões com a Rede do Riacho Fundo I e 10 com a Rede do 
Riacho Fundo II. Além disso, foram realizadas visitas para as instituições que compõem a rede 
com o objetivo de conhecê-las melhor e contribuir para a melhoria do fluxo de atendimento 
nas situações atendidas pela CPJRF

 1 

Consolidar e tornar atuante a rede social do Riacho Fundo II
Meta atingida. Desde o primeiro semestre de 2017, a rede do Riacho Fundo II realiza reuniões 
mensais e está se consolidando como uma rede atuante

 1 

Dar continuidade à parceria com IESB e Paroquia do Riacho 
Fundo 2, 
com a finalidade de executar o Projetos “Dialogar é Prevenir”, 
trabalho realizado com famílias do Riacho Fundo 2, visando a 
prevenção da violência doméstica

Meta atingida. Foi formada uma turma no primeiro semestre e no mês de agosto iniciou uma 
nova turma do projeto. A partir de agosto de 2017, a coordenação de projeto passou a ser do 
Núcleo de Gênero do MPDFT

 1 

Realizar um seminário, com tema a definir, tendo como 
público-alvo as Redes Sociais que atendem o Riacho 
Fundo I e II, membros e servidores do MPDFT e do TJDFT e 
Defensoria Pública.

Meta atingida no 1º semestre. Na semana em comemoração ao Dia Nacional ao Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e Adolescentes foi realizada uma palestra com o 
tema: "Enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes"

 1 

Organizar evento para as mulheres da área rural do Riacho 
Fundo I, em 
parceria com a Rede do Riacho em Ação e Núcleo de 
Atendimento às 
Mulheres do campo e do cerrado da SEDESTMIDH

Meta atingida. Foi realizada uma ação pela Rede do Riacho Fundo I, com a participação da 
CPJRF no dia 25/03/17. O evento foi realizado na escola Kanegae, localizada na área rural. Na 
ocasião, foi inaugurada a biblioteca da escola e foram realizadas palestras para as crianças e 
os pais com temáticas diversas. Além disso, foi realizado um mutirão do programa Pai Legal e 
houve a distribuição de cartilhas elaboradas pelo MPDFT, voltadas para mulheres e idosos

 1 

CPJ Samambaia

 Realizar acolhimento coletivo às vítimas em processo judicial 
envolvendo violência de gênero

Realização de 18 grupos de acolhimento coletivo às mulheres envolvidas em situação de 
violência doméstica. Ao todo foram convocadas 170 mulheres e 81 efetivamente participaram 
do acolhimento. Os encontros promoveram um espaço de escuta e reflexão sobre relações de 
gênero, tipos de violência, ciclo de violência doméstica e estratégias de proteção. Além disso, 
possibilitaram a realização de uma avaliação de possíveis situações de risco, bem como foram 
realizados esclarecimentos sobre procedimentos judiciais e  encaminhamentos aos serviços 
públicos disponíveis para atendimento das demandas apresentadas pelas participantes

 1 

Acompanhar a execução do projeto "Segurança Escolar" em 
Samambaia

Foi promovida uma reunião no primeiro semestre de 2017 com Assessores da Coordenação 
Regional de Ensino de Samambaia para explicar a importância dos Conselhos de Segurança 
Escolar na  
prevenção e combate da violência nas escolas, como forma de resgatar seu papel social na 
construção da cultura da paz, para motivá-los a instituírem e/ou manterem em funcionamento 
os referidos conselhos em suas instituições de ensino

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Participar do planejamento e organização da “7ª Caminhada 
contra o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes de Samambaia”, em conjunto com a rede social 
local

O evento foi realizado no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e contou com a participação de representantes 
de diversos órgãos da rede 
de proteção local, bem como de crianças, adolescentes e professores das escolas da rede 
pública de Samambaia

 1 

Participar do planejamento e organização da III Mobilização 
de Mulheres de Samambaia

O evento, que foi organizado pela rede social local, da qual o MPDFT faz parte, ocorreu em 
19 de agosto de 2017 e contou com a participação de aproximadamente 47 mulheres e 40 
crianças. Com o tema “Autoestima e Valorização das Mulheres”, o evento teve como objetivo 
reunir mulheres que vivenciaram situações de violência doméstica, assim como propiciar 
espaço de reconhecimento de suas capacidades e  otencialidades no enfrentamento da 
questão

 1 

Realizar a exposição de fotografias de mulheres vítimas de 
violência doméstica em evento em comemoração da Lei 
Maria da Penha

Com o objetivo de dar visibilidade à problemática da violência doméstica e resgatar a 
autoestima das vítimas abalada após episódios deste tipo de violência, foram realizadas sessões 
de fotos com três mulheres selecionadas pela rede social de Samambaia. A exposição das 
fotografias ocorreu no dia 19/08/2017 no evento “III Mobilização de Mulheres de Samambaia”

 1 

Proferir palestras sobre violência de gênero em 
estabelecimentos de ensino e em órgãos que compõem a 
rede social de Samambaia

Foram realizadas 7 palestras, durante o o ano de 2017, uma para adultos e uma pra 
adolescentes no CREAS de Samambaia Norte (10 e 13/3/2017), uma no Centro Olímpico de 
Samambaia (21/3/2017), uma 
 na Clínica da Família de Samambaia Sul (23/3/2017), uma no CAPS AD (20/4/2017), uma na 
Escola CED Gesmer Teixeira (9/5/2017) e uma na Clínica da Família nº 04 (30/10/2017). Tais 
atividades além de 
promoverem esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e temas relacionados à violência de 
gênero, também viabilizaram uma maior interação com as instituições e com a comunidade 
local

 1 

Participar da Comissão de Enfrentamento ao Sofrimento 
Psíquico de Crianças e 
Adolescentes de Samambaia em conjunto com a rede social 
de Samambaia

Foram efetuadas 3 reuniões na sede da Promotoria e elaborado um projeto de intervenção 
voltado às escolas da rede pública de Samambaia

 1 

Manter parceira com o Núcleo de Atendimento à Família e 
aos Autores de Violência Doméstica de Samambaia NAFAVD” 
para viabilizar encaminhamentos para a intervenção 
psicossocial denominada “grupos de homens autores de 
violência doméstica e familiar contra a mulher”

Foram realizar reuniões nos dias 20/2/2017 e 8/6/2017 para a apresentação da metodologia 
de intervenção psicossocial adotada e para ajustes dos fluxos de encaminhamentos e 
participação do Ministério Público em alguns eventos

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Atualizar os normativos internos relacionados aos 
procedimentos para 
doação de partes de corpo humano para ensino e pesquisa 
científica no DF

Realizadas reuniões com representantes das Faculdades de Medicina do DF, visando a 
identificação de problemas e construção de soluções para o estudo envolvendo o estudo 
científico com cadáveres e partes do corpo humano

 1 

CPJ Santa Maria

Realizar palestras nas escolas públicas dando enfoque ao 
projeto “o que você tem a ver com a corrupção?”

Foram realizadas, pela promotora de justiça CLAUDIA TOMELIN, palestras nas escolas CEF 213 
e CEM 404, com 90 e 120 alunos, respectivamente

 1 

Realizar acolhimento coletivo de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar

Foram realizadas três acolhimentos durante o ano  1 

CPJ São Sebastião

Palestras direcionadas para homens, mulheres e adolescentes 
a serem ministradas na Sede da Promotoria e Parceiros da 
Rede Intersetorial (Escolas e Instituições Sociais);

1 palestra, em torno de 10 pessoas  1 

Oficinas de Parentalidade voltada para casais em situação de 
divórcio e para crianças e adolescentes

15 reuniões mensais, em torno de 40 pessoas  1 

CPJ Sobradinho

Realizar curso de capacitação em gênero e violência 
doméstica a ser ofertado a estudantes de Direito e professores 
da Faculdade Projeção

Foram realizadas 2 cursos de capacitação junto aos estudantes de Direito e professores da 
Faculdade Projeção

 1 

Realizar oficina de Pais e Filhos com o objetivo dar apoio e 
informações aos 
integrantes da família sobre como lidar melhor com as 
mudanças e ajustes 
familiares, colocando o bem-estar dos filhos em primeiro lugar

Foram realizadas 8 oficinas, sendo que participaram 85 pais, 15 adolescentes e 23 crianças  1 

Fornecer curso básico de formação de mediadores Foram formados 5 mediadores no curso básico de mediadores  1 

CPJ do Guará
Realização de Palestras sobre Violência Doméstica Contra 
Mulher em Escolas Públicas

Realização de duas palestras em agosto de 2017  1 

CPJ Gama

Realizar contato na 20ª DP para verificar demandas Contato realizado pela 20ª DP pelo Ofício nº 2388/201-20ªDP  1 

Elaborar Projeto visando o atendimento da demanda da 20ª 
DP – aquisição de câmera fotográfica digital para 20ª DP

Projeto elaborado com a 20ª DP  1 

Colher autorização do Coordenador do Projeto e dos 
demais Promotores para direcionar as doações de prestação 
pecuniária

Projeto autorizado pelos Promotores de Justiça Especiais Criminais do Gama, Drs. Ibrahim 
Jorge Nasser Saad e Carolina Rebelo Soares

 1 

Recolher a prestação pecuniária conforme o valor 
especificado no Projeto

Recolhido valores de doações de prestação pecuniária entre 05/10/2017 a 20/11/2017  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Repassar os valores resultantes da prestação pecuniária para 
a Instituição beneficada pelo projeto

Repassados valores à 20ª DP em 29/11/2017, conforme recibo  1 

Solicitar apresentação da prestação de contas do valor doado 
à instituição beneficiada pelo projeto

Contas prestadas por meio de notas fiscais  1 

Finalizar o Projeto Projeto finalizado em 29/11/2017  1 

CPJ Taguatinga

Dar continuidade e oficializar o projeto “Faça diferente... Faça 
a Diferença” 

Foi realizada uma palestra no 2º semestre/2017 para um total de 80 alunos da Escola CEMTN. 
Já no 1º semestre/2017 não foi possível a realização de palestra, devido a excesso de 
compromissos na 
agenda do Promotor de Justiça responsável. Entendeu-se que não se justifica oficializar 
a realização das palestras como Projeto, mas apenas encaixá-las como ações de rotina, 
conforme 
disponibilidade do Promotor de Justiça

 1 

 Dar continuidade ao programa “Tribunal do Júri: Uma lição 
de Vida” 

Alunos da Escola CEMTN assistiram a um plenário do Júri, no mês de novembro, sob a 
condução do Promotor de Justiça Bernardo de Urbano Resende. Já no 1º semestre/2017 não 
foi possível a participação dos alunos, devido à incompatibilidade de agendasdos alunos e do 
Promotor de Justiça responsável

 1 

Aprimorar a relação com os Conselhos Tutelares locais 
visando a melhoria do relacionamento entre as unidades 
envolvidas 

O diálogo da Promotoria com os conselhos tutelares ocorreu de  forma satisfatória durante o 
ano de 2017. Houve diversas reuniões com a presença dos representantes dos Conselhos, na 
busca do alinhamento de ações, sobretudo na área de violência doméstica

 1 

Realizar reuniões de rede com as instituições mais 
relacionadas com a área 
de Violência Doméstica

Foram realizadas 10 reuniões de rede durante o ano de 2017, superando o número previsto, e 
comprovando o diálogo existente entre as instituições locais e o MP/Taguatinga

 1 

Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar - 
Gase

Realizar palestras nas CREs e instituições escolares 
com educadores, orientadores e diretores sobre temas 
relacionados à segurança escolar

Visitas realizadas em 03 instituições de ensino para implementação de projetos  1 

NCAP

Divulgar na internet/intranet, mídias indoor e demais meios 
de comunicação usados pelo MPDFT as principais ações do 
NCAP/NCT.

Foram divulgadas na intranet ações no NCAP, bem como operações deflagradas pelo Núcleo  1 

Realizar atendimento ao público de forma cortês, discreta 
e eficiente, levando a termo suas declarações (quando 
aplicável) para fins de atuação ministerial ou orientando 
qual Promotoria de Justiça possui atribuição para realizar o 
atendimento.

Os atendimentos foram realizados conforme planejado  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Ouvidoria

Participar das audiências públicas/coletivas, palestras, 
seminários e campanhas institucionais do MPDFT

A Ouvidoria participou de 02 (duas) audiências, 05 (cinco) seminários e 02 (duas) campanhas 
institucionais

 1 

A cada 3 meses visitar comunidades carentes ou locais de 
difícil acesso, com o intuito de aproximar o Ministério Público 
do cidadão, por meio da Ouvidoria Itinerante.

Foram realizadas 02 (duas) visitas  1 

PDDC

Realizar audiências públicas  1 

Realizar audiências públicas 
Realizou 2 (duas) audiências públicas (Recursos Hidricos e Equipamentos Públicos no DF para 
atendimento ao Idoso)

 1 

Realizar reuniões abertas ao público Realizou 251 reuniões abertas ao público  1 

Realizar evento para conscientização do cidadão sobre seu 
direito/dever de 
conhecer e monitorar a aplicação de verbas públicas

Em 23 de março de 2017, participou da Auditoria Cívica na Saúde – O RETORNO, em conjunto 
com Instituto de Fiscalização e Controle, e foram visitadas as mesmas Unidades Básicas de 
Saúde auditadas no dia 13/06/2016 para verificar se os problemas encontrados naquela 
oportunidade foram sanados

 1 

Promover palestras do projeto "O que você tem a ver com a 
corrupção?" nas escolas do DF

Foram proferidas 10(dez) palestras em escolas públicas do Distrito Federal  1 

Promover reuniões com as partes para buscar a 
autocomposição do conflito

Promoveu reuniões diárias com as partes para buscar autocomposição de conflitos    1 

Solicitar estudo sobre a viabilidade da ferramenta que 
contemple os indicadores sociais do Distrito Federal no 
âmbito do MPDFT

Solicitou ao Procurador-Geral do MPDFT a criação de ferramenta para contemplar os 
indicadores sociais.  A ferramenta foi comprada e está em estudo os indicadores sociais. Foi 
publicada Portaria nº 499 de 23/08/2017, que institui o projeto-piloto Mapa Social do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios na Defesa dos Direitos do Cidadão

 1 

Elaborar cartilha em conjunto com o NDH sobre os direitos e 
deveres da 
população em situação de rua

Participante na elaboração da cartilha direcionada à população em situação de rua em 
conjunto com o NED – Núcleo de Enfrentamento à Discriminação

 1 

PJD da Pessoa Idosa

Firmar acordo com a ASBRA para realização da Campanha 
'Ceda a vez para a gentileza” - Campanha em respeito ao 
Estatuto do Idoso nos supermercados

Campanha lançada em outubro de 2017  1 

Participar da Semana do Idoso realizado pela Rede social de 
Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires

 Cerca de 70 idosos participaram das atividades, dentre elas, a palestra realizada pela STI e a 
roda de conversa sobre interdição

 1 

 Realizar o Evento de 10 anos da Central do Idoso Evento realizado em outubro de 2017  1 

Planejar e executar atividades em comemoração ao Mês do 
Idoso

Realizadas 2 palestras  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Profide

Apresentação de palestras introdutórias nos atendimentos 12 palestras  1 

Distribuição de cartilhas “Tati em busca de seu pai”, “folders” e 
cartazes para promotorias, órgãos e entidades diversas

1200 cartilhas; 
300 folders e 
100 cartazes

 1 

Exibição de vídeo nos atendimentos 12 exibições  1 

 PJ de Defesa 
dos Direitos do 
Consumidor - 
Prodecon 

Realizar palestras coletivas para orientação dosconsumidores
“Evento Conjunto dos CAOS”, 19/05/17, às 15:00, Tema: “Combate aos Cartéis de Combustíveis 
no Estado de Mato Grosso do Sul”, Local: “Sede do Crea/MS”

 1 

Realizar audiências coletivas para orientação dos 
consumidores

1 (uma) audiência  1 

Manter atualizada a página do facebook da Prodecon Bimestral  1 

Alimentar o portal “Consumidor Vencedor” com as principais 
demandas de interesse do consumidor

Mensal  1 

PJD da Pessoa com 
Deficiência

Realizar evento sobre a lei brasileira de inclusão das pessoas 
com deficiência

I Encontro sobre os direitos da pessoa com deficiência realizado em 23/11/17  1 

PJFEIS

Fiscalizar a aplicação dos recursos em função do Termo de 
Cooperação 
Técnicas com o MPT. 

92% realizado  1 

Sistematizar a comunicação ao CAS, ao CDCA, das entidades 
que tiveram as prestações de contas reprovadas para as 
providências cabíveis. 

100% realizado  1 

Prodema

Promover em parceria com o PARNA (Parque Nacional de 
Brasília) o curso de formação socioambiental para os autores 
de ilícitos ambientais

5 turmas oferecidas, de acordo com informações da SETEMA  1 

Executar ações do Projeto Descoberto Coberto

Envidados esforços para adoção de sistemas poupadores de água na irrigação e tubulação 
dos 
canais de irrigação; 
Recomendações ao Poder Público

 1 

Realizar audiência pública sobre a Crise Hídrica no Distrito 
Federal

Audiência pública realizada no dia 14 de março de 2017, em parceria com a PDDC  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Cidadania 
fortalecida

Realizar reuniões, palestras e oficinas de educação patrimonial 
com a comunidade.

Eventos realizados  1 

Fomentar a criação do conselho cultural local Conselho criado  1 

Proeduc
Elaborar ações que garantam educação de qualidade 
aos alunos com necessidades educacionais especiais 
(ANEEs)

Reuniões com o Diretor da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(FENEIS) sobre a melhoria da educação dos surdos. Recomendação 01/2017 sobre políticas 
educacionais para os estudantes surdos ou com deficiência auditiva, participação de 
representantes da comunidade interessada nas decisões referentes à educação desses 
estudantes

 1 

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Priorizar o enfrentamento de crimes mais danosos ao Erário, 
tendo como alvo prioritário infrações que ultrapassem 20 
milhões de reais

Os Procedimentos de Investigação Criminal envolveram valores que alcançaram média de 
11.746.257,57, sendo que 90% (noventa por cento) dos autos de infração acima de 20 milhões 
de reais foram convertidos em Inquéritos Policiais 

 1 

Prourb

Realizar seminário sobre a MP nº 759 
e sobre a Crise Hídrica

Seminário realizado em 12 de maio de 2017 sobre a MP nº 759/2016  1 

Executar o projeto Preserva Brazlândia
Ações executadas de acordo com o cronograma previsto no projeto 

 1 

Total de iniciativas  113 

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

CPJ Núcleo 
Bandeirante

Participar dos projetos da rede social de apoio aos idosos 
(Doação de bens e serviços referentes às medidas alternativas 
para instituições e associações de assistência ao idoso)

TOTAL DE 05 PROJETOS: 1. Projeto Futuro de Todos; 
2. Encontro de Valorização de Idosos nas cidades do Park Way, Candangolândia e Núcleo 
Bandeirante; 3.Inclusão E160digital realizados na Candangolândia e Núcleo Bandeirante;  
4. Projeto Horta Medicinal; 
5. Projeto Horta e Pomar Urbanos

 1 

CPJ Planaltina

Desenvolver rotina de visitas aos interditados e elaboração de 
relatórios. 

Visitas realizadas pela equipe do SETPS e Analistas de Direito das Promotorias Cíveis de 
Família, Órfãos e Sucessões

 1 

Identificar interditados em situação de risco ou 
vulnerabilidade, falhas no exercício das curatelas e 
possibilidades de levantamento de interdições.

Elaboração de relatórios encaminhados às PJCFOS com as devidas informações  1 

NCAP Reuniões com a Corregedoria-Geral da PCDF.
Foram realizadas em média 15 reuniões presenciais ao longo do ano, fora os contatos 
telefônicos

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

 Visita técnica à Divisão de Controle e Custódia de Presos - 
DCCP/DEPATE/PCDF, à Corregedoria- Geral - CG/PCDF e 
às unidades de polícia judiciária sem vinculação expressa a 
determinada Promotoria 
de Justiça para o exercício do controle externo.

As visitas foram realizadas semestralmente  1 

Atualizar o rol de delegacias especializadas da PCDF, 
vinculando-as a Promotorias de Justiça com atribuições 
criminais, para fins de controle externo.

Foi expedido ato do PGJ com a atualização dos órgãos do MP respomnsáveis pelo controle 
externo das unidades da PCDF

 1 

Distribuir, por meio de doação, o Manual Nacional de 
Controle Externo aos demais ramos do MPU e MPs estaduais.

Os manuais foram doados  1 

Participar do Encontro Nacional de Aprimoramento da 
Atuação do Controle Externo da Atividade Policial.

Os membros participaram do encontro  1 

Promotoria de 
Justiça Criminal de 
Defesa dos Usuários 
dos Serviços de 
Saúde – Pró-Vida

Apuração das suspeitas de crimes cometidos por profissionais 
de saúde no DF por meio de procedimentos de investigação 
criminal (internos), originados dos atendimentos presenciais 
na Promotoria.

A Pró-Vida recebeu expressivo aumento no número de demandas trazidas pelo público 
externo. Apesar 
de não ter concluído todos os feitos instaurados até 2014, a unidade avançou no quesito. 
Foram 
solucionados 285 feitos (entre externos e internos), restando 10 procedimentos internos 
pendentes. Há previsão para conclusão ainda no 1º sem/2018

 1 

Apuração das suspeitas de crimes cometidos por profissionais 
de saúde no DF contidas em Inquéritos Policiais e Termos 
Circunstanciados de atribuição da Pró-Vida

A Promotoria recebeu incremento considerável no número de demandas recebidas, 
especialmente em 
razão da continuidade das Operações Mister Hyde (Máfia das Próteses), Trackcare, 
Caronte(Máfia das 
Funerárias) e outras. Embora não tenha sido possível concluir a meta de finalizar todos os 
feitos 
instaurados até dez/2014, esta unidade avançou no quesito. Foram solucionados 285 feitos 
(entre externos e internos), restando 45 feitos externos. Há previsão de conclusão dos 
feitos de 2014 até o final do 1º sem/2018

 1 

Implantar rotina para que as decisões sobre as autorizações 
de 
transplante entre vivos sejam realizadas no mesmo dia e num 
único atendimento

As respostas aos feitos de transplante renal vem ocorrendo no mesmo dia, com a liberação 
dos cidadãos em atendimento único

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

Aumento do quadro de pessoal da Promotoria, especialmente 
com a implantação de Assessoria Médica, com quadro de 
pelo menos 3 
servidores médicos, a fim de atender a crescente demanda.

Permanece a necessidade urgente de recomposição e aumento dos seus quadros de pessoal, 
para que possa fazer frente a crescente demanda da população do DF. A Promotoria tem 
mantido contato com Direção Geral, Coordenadoria, Assessoria de Políticas Institucionais a fim 
de viabilizar o incremento no 
quadro atual de servidores

 1 

PJ Fazenda Pública

Participar de encontros com a Câmara de Coordenação e 
Revisão para buscar soluções para a falta de cumprimento das 
ordens judiciais referentes ao fornecimento de leitos de UTI, 
medicamentos e tratamentos na rede pública de saúde.

Registro e análise das sugestões da unidade aperfeiçoando os procedimentos de atuação 
ministerial

 1 

P.J de Execuções 
Penais

Cobrar da FUNAP e SESIPE a criação de vagas para os presos 
em regime semiaberto (CPP)

Tem sido cobrada a criação de mais vagas de trabalho/estudo, mas a implementação por 
parte dos órgãos responsáveis têm sido lenta

 1 

Fazer levantamento da situação em que se encontram os 
filhos das presas provisórias e definitivas (PFDF)

Atualmente, o levantamento feito pelo MP tem sido apenas na ala de gestantes e berçário  1 

Cobrar a instalação do galpão recém construído (PFDF)
Após cobranças do MP, o galpão da PFDF já está sendo ocupado pela oficina de corte e 
costura

 1 

Cobrar a ampliação de oficinas e vagas de trabalho e 
reativar as que estão ociosas (CIR)

Estão em funcionamento 03 oficinas: panificação, elétrica predial e corte/costura. 
Aulas do ensino regular e de informática. A padaria aguarda vistoria para ser reaberta

 1 

Viabilizar as saídas temporárias aos presos do regime 
semiaberto (CIR)

As saídas foram viabilizadas  1 

CPJ Gama

Realizar discussões teórico-práticas acerca das mudanças 
propostas pela Lei Brasileira de Inclusão no que concerne à 
Curatela e a Tomada de Decisão Apoiada.

Realizadas discussões teórico-práticas sobre a Lei Brasileira de Inclusão  1 

Iniciar Projeto-Piloto de acompanhamento dos processos 
de Interdição do Gama, desenvolvido pelas Promotorias de 
Justiça Cíveis, Fam., Órfãos e Suc. do Gama e SETPS-Gama.

Projeto-Piloto dos processos de interdição iniciado e ainda em fase de elaboração  1 

Proeduc
Realizar reuniões entre famílias e órgãos envolvidos

Reuniões sobre o Programa Avanços das Aprendizagens Escolares (PAAE). Reunião com 
a Deputada Erika Kokay sobre os direitos dos alunos das Escolas Parques. Reunião com a 
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto sobre o transporte escolar

 1 

Realizar reuniões com o Conselho de Educação do DF e 
Conselho Nacional de Educação

Debate sobre A Obrigação das Instituições Particulares de Ensino na visão do MP, promovido 
pela OAB/DF

 1 
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OBJETIVO 
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Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

PJD da Pessoa Idosa

 Lançar a 3ª edição do Mapa da Violência contra o idoso. 
A publicação reúne dados reúne dados de denúncias 
registradas entre 2011 e 2016 e revela o perfil das vítimas, dos 
agressores e dos tipos de violência por região administrativa

Tiragem de 1000 exemplares e distribuição na Central do Idoso  1 

Participar do I Fórum Violência Contra a Pessoa Idosa Realizada Palestra da Dra. Sandra Julião  1 

Profide

Realizar atendimentos coletivos das mães dos menores 
registrados nos diversos Cartórios de Registros Civil do DF 
sem a paternidade estabelecida

393 mães em três atendimentos coletivos  1 

Realização de atendimentos coletivos dando continuidade ao 
Programa Pai Legal nas Escolas

Em sete atendimentos coletivos foram atendidas 600 mães  1 

Realização atendimentos coletivos de reconhecimento 
de paternidade e/ou abertura de Procedimentos de 
Investigação de Paternidade a partir de dados oriundos da 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal/Instituto 
de Identificação, acerca de menores que foram civilmente 
identificados sem a 
paternidade estabelecida no Registro Geral

Em dois atendimentos coletivos foram atendidas 165 mães  1 

Colaboração com promotorias, órgãos e entidades diversas Rede Brazlândia  1 

CPJ Samambaia
Realizar ajustes de conduta visando o regular o 
funcionamento de  estabelecimentos comerciais (bares) das 
Quadras 513 e 515 de Samambaia

Foram efetuadas 4 reuniões com órgãos estratégicos de Samambaia (Administração Regional, 
Agefis, Detran e Polícia Militar), uma para planejar a ação, uma para planejar a execução da 
ação, uma para avaliar 
as atividades da operação realizada e planejar os termos de ajustamentos de condutas a 
serem celebrados. Foi também realizada uma audiência com o Ministério Público do Distrito 
Federal, com a Administração 
Regional de Samambaia e com os proprietários dos estabelecimentos em questão. Por fim, 
foram firmados 8 Termos de Ajustamentos de Condutas com os proprietários dos bares da 
localidade

 1 

PDDC

Atuar para realocação de famílias em áreas de risco e também 
da segurança em prédios públicos

Instaurou-se procedimento para realocação de famílias em área de risco – Sol Nascente  1 

Acompanhar a auditoria cívica nas unidades de Saúde Acompanhou o retorno da auditoria cívica na saúde  1 

tuar para prevenção do suicídio entre jovens Instaurou-se procedimento para prevenção a suicídio entre jovens  1 

Garantir o acesso à justiça aos cidadãos
Instaurado procedimento para apurar deficiências no atendimento prestado pela Defensoria 
Pública em Riacho Fundo

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Direitos 
coletivos e 
individuais 

indisponíveis 
protegidos

Atuar para implantação da Defensoria Pública em Riacho 
Fundo

rocedimento instaurado para apurar ausência de assistência jurídica gratuita pela DPDF a 
adolescentes nos fins de semana, feriados e recesso forense

 1 

PJD da Pessoa com 
Dificiência

Propor assinatura de tac para garantir acessibilidade no setor 
hoteleiro de brasília

3 TACS assinados com os hotéis e residenciais de serviços: Carlton, Vision Work & Live, Biarritz  1 

Propor assinatura de tac para garantir acessibilidade em áreas 
de serviços ao público

2 TACs assinados com: Rodoviária Interestadual e UPIS  1 

Realizar reuniões com órgãos competentes para possível 
ampliação na oferta de vagas em abrigos para pessoas com 
deficiência

Reuniões com PDDC, CETPS, Defensoria e SEDESTMIDH  1 

Total de iniciativas  37 

Patrimônio 
público 

protegido

PJFEIS

Aprimorar parceria com o DPD na realização de insspeção 
contábil 
(presencial) quando necessária.

300 processos realizados  1 

Discussão para propor alteração da Lei 9.096/95, art. 44, § 6º 
(Lei dos 
Partidos Políticos) que prevê reversão de recursos das 
fundações para os 
partidos políticos

100% atualizado  1 

Atualizar o status das fundações existentes em todo o DF. 100% das fundações e 80% das entidades de interesse social atualizadas  1 

Promotoria de 
Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público - 
Prodep

Mapear caso piloto, dentre o acervoprocedimental em trâmite 
na PRODEP, em razão de sua relevância econômica e social

Um Procedimento mapeado  1 

Definir estratégia de atuação da unidade para efetiva 
reparação do dano causado ao erário

Um Protocolo de atuação estratégica definida  1 

Executar protocolo de atuação Protocolo executado uma vez  1 

Realizar ao menos duas reuniões da Rede de Controle da 
Gestão Pública

Duas reuniões realizadas  1 

Realizar em parceria com a Rede um evento voltado à 
prevenção primária à corrupção

Realizado Seminário Combate à corrupção: a importância da atuação em rede  1 

Criar sítio eletrônio da Rede de Controle, hospedado no 
domínio do MPDFT

Já está no site do MPDFT  1 

Total de iniciativas  9 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Meio ambiente 
preservado

CPJ Brazlândia

Realizar reuniões mensais
Reuniões Ordinárias nos dias 30/03; 04/05; 29/06; 22/08, 04/12, para tratar sobre o 
parcelamento irregular na região administrativa de Brazlândia, todas registradas em Ata

 1 

Participar dos eventos relacionados ao Projeto Encontro com os Produtores Rurais no dia 22/08  1 

Elaborar o material de divulgação Foi elaborado 100 folders para os Produtores Rurais  1 

Prourb

Acompanhar os processos de elaboração/revisão do PDOT, 
LUOS, 
PPCUB, PDTU, Código de Edificações, Código de Posturas e 
Planos de Ocupação

Acompanhamento de acordo com o trâmite legal 
 1 

Realizar seminário sobre a MP nº 759/2016 e sobre a Crise 
Hídrica

Seminário realizadoem 12 de maio de 2017 sobre a MP nº 759/2016  1 

Executar o projeto Preserva Brazlândia Ações executadas de acordo com o cronograma previsto no projeto  1 

Realizar tratativas com os órgãos competentes para a 
definição dos planos 
de ocupação e a remoção das ocupações irregulares

Reuniões realizadas  1 

PJD do Consumidor
Realizar campanha publicitária “Cidade Limpa” para 
conscientização da importância do descarte correto do lixo

Iniciativas em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e ordem urbanística  1 

Secretaria de 
Perícias e Diligências

Colocar em pleno funcionamento o Núcleo de Geotecnologia
Foi implementado toda a parte de tecnologia do Núcleo que permitirá a análise detalhada de 
imagens colhidas por meio de drones, no entanto, restou a liberação dos órgãos competentes 
para vô dos drones

 1 

Serviço de Gestão 
Ambiental

Organizar campanha de descarte de lixo eletrônico com a 
doação do material à ONG Programando o Futuro.

Campanhas realizadas  1 

Recolher e doar os banners produzidos nos eventos internos 
para pessoa física que confecciona bolsas, sacolas e pastas 
com o material.

16 bâneres doados  1 

Inscrever a realização da turma de capacitação em educação 
ambiental para 
os terceirizados no 7º Prêmio “Melhores Práticas de 
Sustentabilidade”, promovido pela A3P

A inscrição foi realizada dia 4/10/2017. Prazos: até 5/1/18 -pré-avaliação; até 2/3/18 - avaliação 
pela 
Comissão Julgadora; até 27/4/18 - vistoria técnica; até maio/2018 - divulgação dos finalistas; 
Junho/2018 -premiação

 1 

Promover turmas de capacitação em Educação Ambiental 
para os terceirizados (garçom, copeira, manutenção etc.), 
em parceria co a Seção de Socialização e a Secretaria de 
Educação Corporativa.

Realizada entre 12 e 15 de setembro. Total: 114 capacitados (62 da limpeza, 22 da vigilância, 
11 da recepção e 19 da manutenção)

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Meio ambiente 
preservado

 Realizar campanha de arrecadação de capas de agendas, 
em parceria com a Estúdio S, para sortearmos nos eventos 
futuros.

Foram arrecadadas 199 capas de agendas de 2016 e 2017  1 

Divulgar semanalmente os materiais de expediente em boas 
condições não mais 
necessários pelas unidades de origem, para redistribuição às 
demais áreas 
(almoxarifado sustentável)

Entre janeiro e outubro foram enviados 18 e-mails e doados 8.013 itens (blocos de 
anotações,envelopes para malote, pastas, grampeadores etc.)

 1 

Disponibilizar ponto de coleta para óleo de cozinha 
usado, em parceria com o Projeto Biguá, da Caesb, que 
utiliza o resíduo para produção de sabão e detergente e 
biocombustível.

Acordo de cooperação técnica com a Caesb foi assinado em agosto. Em outubro, dois 
coletores 
foram disponibilizados na entrada e na saída da garagem. Processo: 08191.032840/2017-08

 1 

Acompanhar se a coleta de materiais recicláveis está sendo 
realizada, bem como agendar motorista para encaminhar os 
vidros à cooperativa específica.

Pesagem: Papel: 11.224,19 kg Plástico: 2.556,31 kg Metal: 122,56 kg Vidros: encaminhados, mas 
não contabilizados

 1 

Reaproveitar as folhas de rascunho das áreas para impressão 
das senhas de 
atendimento utilizadas diariamente pela Profide (início: maio)

Início: maio/17 600 por mês (15 de cada): 
Atendimento mães preferencial - 4 
Atendimento mães – 25 
Reconhecimento – 15 
Pai falecido - 4

 1 

Doação de 4 resmas/mês de folhas de rascunho ao 
restaurante Escola Senac do Ed. Sede, para a colagem diária 
de canhotos de cartão de crédito e débito. 
Objetivo: diminuir o impacto ambiental das folhas brancas

48 resmas doadas ao todo  1 

Arrecadar os aparelhos telefônicos inutilizados armazenados 
pelo Setor de Telefonia Móvel para doá-los à ONG 
Programando o Futuro, que realiza projetos sociais com o 
reaproveitamento das peças.

Quantidade doada: 125 (março); 50 (setembro)  1 

Doação dos toners e cartuchos de impressoras armazenados 
pelo Setor de Controle e Manutenção de Estoque à ONG 
Programando o Futuro.

Quantidade doada no ano: 1.212 itens  1 

Acompanhar a implementação do Plano de Manejo Hídrico  
do MPDFT, em conjunto com as outras áreas

A pedido do Seram, em abril a Seção de Limpeza e Conservação elaborou o manual de 
execução dos 
serviços de limpeza e conservação predial para os contratos de terceirização do MPDFT

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Meio ambiente 
preservado

Prodema

Promover em parceria com o PARNA (Parque Nacional de 
Brasília) o curso de formação socioambiental para os autores 
de ilícitos ambientais

5 turmas oferecidas, de acordo com informações da SETEMA  1 

Realizar seminário, em parceria com a Embaixada da França, 
sobre Criminalidade Ambiental

Seminário Intervenção e interações do Ministério Público na Luta contra a Criminalidade 
Ambiental 
realizado nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

 1 

Realizar seminário na UnB sobre a expansão do Setor 
Habitacional Taquari em área de recarga de aquífero

Seminário realizado 30 de agosto de 2017 na FAU/UnB  1 

Divulgar a atuação da Prodema na internet e nos meios de 
imprensa

Divulgação periódica  1 

Realizar audiência pública sobre a Crise Hídrica no Distrito 
Federal

Audiência pública realizada no dia 14 de março de 2017, em parceria com a PDDC  1 

 Realizar reuniões, vistorias, expedir ofícios, recomendações e 
ajuizar Ação Civil Pública

Reunião com a Terracap e Ibram em 13 de novembro de 2017; 
Reunião e judicialização da retirada de invasão no Parque Urbano e Vivencial do Gama

 1 

Acompanhar as Recomendações e Ações Civis Públicas 
propostas para implantação dos parques

Contínuo  1 

Realizar reuniões, palestras e oficinas de educação patrimonial 
com a comunidade.

Eventos realizados  1 

Fomentar a criação do conselho cultural local Conselho criado  1 

Executar ações do Projeto Descoberto Coberto
Envidados esforços para adoção de sistemas poupadores de água na irrigação e tubulação 
doscanais de irrigação; 
Recomendações ao Poder Público

 1 

Acompanhar a execução da Ação Civil Pública de 
desocupação e recuperação da orla do Lago Paranoá

Contínuo  1 

Total de iniciativas  33 

Criminalidade 
combatida

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Celebrar Termo de Cooperação Técnica com a PMDF visando 
à atuação em conjunto nos atendimentos de famílias em 
contexto de violência doméstica e familiar por meio do 
PROVID - Policiamento de Prevenção Orientada à Violência 
Doméstica.

Tratativas realizadas. Minuta do termo de cooperação técnica enviado à PMDF para análise  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Criminalidade 
combatida

Fomentar a criação de sistema de informática que permita 
o compartilhamento das informações relacionadas aos 
atendimentos às mulheres em situação de violência 
doméstica pelos diversos integrantes da rede de atendimento.

Reunião realizada com a Secretaria de Tecnologia da Informação. Demanda incluída no Plano 
Diretor de 
Tecnologia da Informação

 1 

Implementar “dispositivo de socorro” para mulheres sob 
medida protetiva de urgência, conforme a Lei nº 5.425, de 09 
de dezembro de 2014.

Termo de Cooperação Técnica nº 01/2017 celebrado entre MPDFT, TJDFT, SSP-DF, 
SEDESTMIDH e Polícias Civil e Militar. Projeto-piloto em fase de implementação

 1 

Elaborar guia para orientar a rede de atendimento quanto ao 
preenchimento do formulário de avaliação de risco, a fim de 
garantir intervenções que contribuam para a efetiva proteção 
da mulher

Material elaborado. Lançamento previsto para 1º semestre de 2018  1 

Corregedoria

 Instituir comissão para estudos acerca do controle externo da 
atividade policial militar no âmbito do MPDFT (Res. 20/2007 do 
CNMP) 

Comissão criada  1 

CPJ Brazlândia

Participar de eventos sobre o Abuso Sexual Contra Crianças e 
Adolescente

31/05 - Bate papo com orientadores da Regional de Ensino para tratar de assuntos sobre os 
procedimentos a serem adotados no recebimento das noticias de abuso sexual; Reunião dia 
14/08 com gestores da educação para repassar orientações de como proceder nos casos de 
abuso sexual

 1 

Proferir palestras
Palestra realizada nos dias 10/05 (EC Chapadinha para 45 alunos); 18/05 (EC01 de Brazlândia 
150 alunos e CED Incra 08 120 alunos)

 1 

Promover curso de enfrentamento a violência sexual contra 
crianças e adolescentes

 Curso realizado dia 18 e 19/09, com participação de 46 pessoas com entrega de cartilhas 
sobre violência doméstica e abuso sexual

 1 

Participar de reuniões e eventos que tratem sobre Violência 
Doméstica

Foram realizadas reuniões nos dias 18/01, 09/02, 03/03 para planejamento do evento realizado 
em março; Participação nos encontros do Grupo de Mulheres vítimas de VD no NAFAVD nos 
dias 13/03, 15/05, 30/08, 22/11. Palestra “a atuação do MPDFT nos crimes de VD” no dia 03/05 
no CREAS para 23 mulheres. Reunião no dia 12/05 para avaliação do I Encontro da Rede de 
enfrentamento a Violência Doméstica; Reunião dias 02/06, 13/07, 04/09 para tratar de ações 
futuras da Rede Unidas

 1 

Realizar Tardes de Reflexão para homens e mulheres
Tardes de reflexão grupo dos Homens dias 21/03, 30/05, 18/07, 03/10 e 21/11 com uma 
participação média de 60 homens. Tardes de Reflexão grupo de Mulheres dias 06/10 e 28/11 
com uma participação média de 15 mulheres

 1 

Elaborar material visual e informativo da Rede de 
Enfrentamento de Violência Doméstica

 Foi elaborada uma filipeta com uma tiragem de 1000 exemplares  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Criminalidade 
combatida

Distribuir material informativo – Violência Doméstica  Foram entregues 680 exemplares de cartilhas e filipetas  1 

Realizar evento da rede itinerante de Violência Doméstica
Realização do I Encontro da Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica – Rede Unidas no 
dia 17/03 no CRAS de Brazlândia com participação de 800 mulheres.

 1 

Participar de eventos sobre o tema
Foram realizadas palestras nos dias 02/02, 23/02, 04/05, 25/05, 26/09 (legalidade da lei 11347 
para os 
usuários/autores atendidos pelo Seruq/TJDFT)

 1 

Realizar visitas e reuniões ao 16º Batalhão da PM e 18ª DP

Foram realizadas reuniões nos dias 18/01 (com Delegados da 18ª DP); 02/02 (com o 
Comandante do 16º BPM); Visitas à 18ª DP para controle da atividade policial realizadas nos 
dias 07/04 e 16/10; Visita à 18ª DP no dia 13/06 para tratar de rotinas administrtivas; Reunião 
dia 11/09 com Delegados de Polícia da 18ª DP para tratar da atuação administrativa; Runião dia 
13/11 com Delegados de Polícia da 18ª DP para tratar sobre atuação processual 

 1 

CI e Gaeco
Implantar certificação digital 80% da Unidade com certificação digital  1 

Coordenar operações exclusivas do MPDFT 3 operações exclusivas  1 

P.J de Execuções 
Penais

Estabelecer fluxo adequado de presos que se encontram no 
PDF 2, em regime semiaberto e em todo esse sitema prisional

O fluxo foi estabelecido  1 

Analisar de ofício o cabimento de benefícios incluindo análise 
de indulto e comultação em todos os feitos distribuídos

A análise dos benefícios de indulto/comutação tem sido realizada em todos os feitos, seja de 
ofício, seja após 
requerimento da defesa 

 1 

CPJ Brasília II
Extensão do Projeto Ler é Legal para a cidade Estrutural Realização de uma reunião a respeito da extensão do Projeto na Estrutural  1 

Homenagear algum artista ou escritor da cidade em razão do 
Projeto Ler é Legal

Homenagem à Escritora Cristiane Sobral  1 

CPJ Guará
Implementar o termo circunstanciado de ocorrência (TCO) da 
Polícia Militar do DF, na Região Administrativa do Guará

Termo circunstanciado de ocorrência implantado no ano de 2017  1 

 CPJ Gama 

Atualizar o Projeto Rede de Enfrentamento à violência contra 
a mulher – Gama.

Projeto Rede de Enfrentamento atualizado. Publicação da segunda edição do projeto pela 
portaria n. 250 PGJ no dia 05/10/2017

 1 

Realizar encontros mensais da Rede de Enfretamento à 
violência contra mulher-Gama;

Realizadas todas reuniões mensais programadas para 2017, além de reuniões extraordinárias, 
com registro em atas, exceto em outubro por conta de ser véspera de feriado e mês da IV 
Oficina e em dezembro por conta do recesso. Reuniões realizadas nos dias 23/01 e 31/01, 
21/02, 28/03, 25/04, 30/05, 9/06, 27/06, 11/07, 29/08, 26/09 e 28/11

 1 

 Construir o fluxo de atendimento à mulher em situação de 
violência do Gama;

Fluxo de atendimento construído. O Fluxo consta na Intranet no Manual de Processos e 
Procedimentos (Proteção Integral à Mulher em Situação de Violência)

 1 
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OBJETIVO 
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Criminalidade 
combatida

Realizar oficina com a Rede para finalização do fluxo; 
Realizada oficina para finalização do fluxo em 25/04/2017. Foram colhidas as opiniões dos 
participantes da Rede acerca de eixos de atuação, diretrizes, objetivos e ações para a Rede por 
meio de formulários

 1 

Realizar oficinas temáticas para qualificação do atendimento 
em Rede; 

Realizadas oficinas temáticas em 25/07/2017 e 24/10/2017, com os seguintes temas: “Política 
Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres” e “Os múltiplos olhares ao autor 
de violência”

 1 

Desenvolver a “Rede Itinerante” através de ações junto às 
comunidades rurais; 

Ação itinerante ocorreu no dia 11 de março de 2017, na comunidade rural do Gama, conhecida 
como Alagados da Suzana. O objetivo foi informar à comunidade sobre os serviços que 
compõem a Rede e os meios de acessá-los

 1 

Desenvolver a “Rede em Movimento” por meio de visitas a 
instituições integrantes da Rede

Desenvolvida a “Rede em Movimento” por meio das visitas às diversas Instituições 
alternadamente

 1 

Realizar palestras de conscientização aos autores de fato 
sobre os efeitos malefícios do uso de substâncias psicoativas

Realizadas 4 palestras na CPJG/MPDFT no ano  1 

CPJ Paranoá

Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das 
drogas para os autores do fato.

Duas audiências coletivas no ano sobre o efeito nocivo do consumo de drogas na sociedade  1 

Realizar palestras na escolas de orientação para 
enfrentamento à violência e criminalidade

Palestra realizada sobre enfrentamento à violência e à criminalidade  1 

Desenvolver o projeto “A Vida Tem Valor no 
Trânsito”

Três encontros realizados sobre o tema "Segurança no Trânsito"  1 

Realizar palestras de orientação aos egressos do 
sistema prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 

Desenvolver junto à SECPLAN o projeto “Você Tem 
Outra Opção”, que visa prestar orientação para a 
ressocialização dos egressos do sistema prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 

CPJ Recanto das 
Emas

Promover reunião com as forças policiais (27º BPM e 27ª DP)

Duas reuniões com a 27ª DP, para identificar a adoção de medidas que pudessem melhorar 
o aparelhamento da delegacia e com isso agilizar as investigações. Parte destas medidas se 
deu com a destinação de recursos de fianças utilizados para aquisição de câmera filmadora 
com o intuito de atender demanda da seção de repressão às drogas. Reunião com o 27º BPM 
para viabilizar ações do Pró-Vítima no companhamento de vítimas de violência doméstica. 
Reuniões entre a PCDF e a PMDF destinadas à minimizar os conflitos entre as instituições

 1 
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Criminalidade 
combatida

CPJ Riacho Fundo 

Realizar curso de capacitação para graduandos do curso de 
Direito da 
Faculdade Projeção no tocante ao atendimento ás mulheres 
vítimas de violência doméstica.

Meta atingida. Curso realizado no dia 10/03/17. O tema do curso foi  "Os aspectos jurídicos e 
legais na aplicação da Lei Maria da Penha e aspectos sociais/culturais acerca da violência de 
gênero"

 1 

Ações, em parceria com a rede do Riacho Fundo 1, em alusão 
ao dia 18 de 
Maio – Dia nacional de combate ao abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes.

Meta atingida no 1º semestre. Foram realizadas quatro atividades em parceria com a rede, 
entre os dias 17 e 29 de maio de 2017, em alusão ao Dia 18 de Maio, Dia Nacional ao Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. As atividades realizadas foram: 
1 - palestra "As diversas faces da violência sexual contra crianças e adolescrentes"; 2 - roda de 
conversa com o tema "Criança não namora"; 3 - Oficina tratos/negligência"; 4 - seminário com 
a temática de abuso sexual contra crianças e adolescentes ; 5 - palestra "enfrentamento ao 
abuso sexual contra crianças e adolescentes"

 1 

PJD do Consumidor Ação de combate a corrupção
Condenação de 16 pessoas denunciadas em prejuízo de mais de 40 mil consumidores, no 
valor de R$250.000,00 de reais na OPERAÇÃO PATRICK “Kriptacoin”

 1 

NCAP

Atuação conjunta com o GAECO/PGJ, CI/PGJ e NUPRI/PGJ. Foi realizada a atuação conjunta  1 

Acesso aos bancos de informações oficiais (INFOSEG, INI, 
SIAPEN, SIEL).

Os acessos já registrados foram mantidos, porém, não houve possibilidade de novos registros 
aos sistemas INI/SIAPEN/SIEL, por falta de convênio

 1 

Aperfeiçoamento de servidores do NCAP/NCT (cursos 
técnicos).

Os servidores participaram de cursos de aperfeiçoamento  1 

Atualizar banco de dados no CNMP (2015-2016) referente a 
mortes decorrentes de intervenção policial (militar e civil).

Foram encaminhadas as informações para atualização do banco de dados  1 

Acompanhar os processos judiciais (criminais e de 
improbidade administrativa) de atuação do NCAP/NCT, nas 1ª 
e 2ª instâncias e nos Tribunais Superiores e STF.

Foi realizado o acompanhamento  1 

Interpelar o Judiciário sempre que os processos/inquéritos 
sob a responsabilidade do NCAP/NCT não tenham tramitação 
célere.

A meta foi alcançada  1 

Nupri

Apurar denúncias agentes penitenciários pela prática de 
tortura contra presos no Distrito Federal

Apartirdoapuradoeminquéritospoliciais,foioferecidatransaçãopenala4(quatro)
agentesemrazãodapráticade facilitação de fuga culposa. Além disso, foi denunciado 1 (um) 
agente por peculato, prevaricação e facilitação de fuga

 1 

Dar andamento aos procedimentos de investigação criminal  1 

Acompanhar as Ações Penais e interceptações telefônicas 
que monitoraram a atuação do PCC que atuam no sistema 
prisional

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Criminalidade 
combatida

Acompanhar as medidas judiciais e extrajudiciais de 
investigação da prática do tráfico de drogas no sistema 
prisional

A partir do apurado em inquéritos policiais,foi oferecida transação penal a 4(quatro)agentes em 
razão da prática de facilitação de fuga culposa. Além disso, foi denunciado 1 (um) agente por 
peculato, prevaricação e facilitação de fuga

 1 

Apurar denúncias de extorsão no sistema prisional por parte 
de servidores

A partir do apurado em inquéritos policiais, foi oferecida transação penal a 4(quatro) agentes 
em razão da prática de facilitação de fuga culposa. Além disso, foi denunciado 1 (um) agente 
por peculato, prevaricação e facilitação de fuga

 1 

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Realizar palestras para o esclarecimento e aprimoramento do 
combate à criminalidade

No âmbito extrajudicial, Dr. Bruno Amaral Machado comandou o seminário “A Corrupção aos 
olhos da 
criminologia crítica: reconhecendo o dano social”; Escreveu artigo para o Livro “Criminologia e 
Cinema: narrativas sobre a violência”; Publicou os livros “A investigação e a persecução penal 
da 
corrupção e dos delitos econômicos: uma pesquisa empírica no sistema da Justiça Federal” e 
“Justiça 
Juvenil: paradigmas e experiências comparadas”. Dra. Juliana Vieira Ávila Chagas participou 
com 
maior afinco da revitalização da creche na Vila Planalto com recursos de medidas alternativas, 
juntamente com a CEMA

 1 

Prodema
Promover em parceria com o PARNA (Parque Nacional de 
Brasília) o curso de formação socioambiental para os autores 
de ilícitos ambientais

5 turmas oferecidas, de acordo com informações da SETEMA  1 

Total de iniciativas  52 

Impunidade 
e corrupção 
combatidas

CPJ Brazlândia

Participar de reuniões e eventos da campanha
Participação em evento no dia 10/02 (para apresentação do plano de programa anual de 2017); 
Participação em reunião nos dias 13/02, 17/02, 16/03, 28/07, 02/10 (API); 07/03 (no Ministério da 
Justiça para tratar sobre estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro)

 1 

 Realizar palestras nas escolas
Palestra para capacitação realizada nos dias 25/04 e 26/04, 03/10 (para os multiplicadores 
do programa); Palestra realizada nos dias 11/05 (160 alunos da EC07; 210 alunos CE08 de 
Taguatinga)

 1 

Distribuir material informativo Foram entregues 850 cartilhas ao longo do ano  1 

CI e Gaeco Realizar operações 1 operação  1 

PJD do Consumidor
Firmar tacs com empresas que infringem normas de defesa do 
consumidor

17 (dezessete) Termos de Ajustamento de Conduta; 06 (seis) Recomendações; 01(uma) 
Convenção 
Coletiva de Consumo

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Impunidade 
e corrupção 
combatidas

Índice de Impunidade Combatida

Improbidade Administrativa contra o Governador Rollemberg; Banco Pan: Cláusulas e 
Condutas abusivas  R$700 mil (danos morais); Supermercados PÃO DE AÇUCAR: Preços 
diferenciados R$250 mil 
(danos morais); Brookfield: Cláusulas R$1.500 mil Hesa-19: Cláusulas R$600 mil; MRV: R$20 mil 
por família

 1 

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Combater a sonegação e a prática do não recolhimento 
(pagamento) de tributos 
declarados ao Fisco do Distrito Federal, especialmente 
quando a prática envolve 
grandes devedores e devedores contumazes

Autuações de 91 (noventa e um) Procedimentos de Investigação Criminal – PICs, sendo que R$ 
1.013.994.076,29 envolvendo Autos de Infração Fiscal e R$ 54.915.362,95 de imposto declarado 
e não pago.

 1 

Priorizar às ações conjuntas com a SEFAZ/DF na repressão à 
sonegação fiscal 
praticada pelos grandes devedores, bem como implementar 
medidas que busquem maior eficácia na repressão à prática 
de crimes contra a ordem tributária praticadas por grandes 
devedores

Reuniões periódicas com integrantes na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  1 

Nupri

Promover a fiscalização dos contratos de fornecimento de 
alimentação para os presos

Execução dos contratos de fornecimento de alimentação para os presos foram fiscalizados 
por meio de diversas diligências adotadas nos autos do PA nº 08190.085549/08-27 e do PP 
08190.048251/17-27, inclusive com realização de perícia nas marmitas

 1 

Apurar irregularidades nos contratos de fornecimento 
de alimentação para os presos e no funcionamento das 
respectivas empresas

Execução dos contratos de fornecimento de alimentação para os presos foram fiscalizados 
por meio de diversas diligências adotadas nos autos do PA nº 08190.085549/08-27 e do PP 
08190.048251/17-27, inclusive com realização de perícia nas marmitas

 1 

Acompanhar a aplicação das verbas do fundo penitenciário 
do DF

Aplicação das verbas do Fundo Penitenciário do DF fiscalizadas por meio de diversas 
diligências adotadas nos autos do PA nº 08190.047705/17-05

 1 

Acompanhar a aplicação das verbas oriundas de convênios 
celebrados entre a administração penitenciária e o governo 
federal

Aplicação das verbas oriundas de convênios fiscalizadas por meio de diversas diligências 
adotadas nos autos dos PAs nº 08190.070631/15-21 e 08190.112189/15-17

 1 

Promover a regularização das cantinas existentes nos 
presídios

A questão da regularização das cantinas foi judicializada e é acompanhada nos autos de 
processo sigiloso

 1 

Total de iniciativas  13 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

CPJ Brazlândia

Participar de reuniões e eventos da campanha
Participação em evento no dia 10/02 (para apresentação do plano de programa anual de 2017); 
Participação em reunião nos dias 13/02, 17/02, 16/03, 28/07, 02/10 (API); 07/03 (no Ministério da 
Justiça para tratar sobre estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro)

 1 

 Realizar palestras nas escolas
Palestra para capacitação realizada nos dias 25/04 e 26/04, 03/10 (para os multiplicadores 
do programa); Palestra realizada nos dias 11/05 (160 alunos da EC07; 210 alunos CE08 de 
Taguatinga)

 1 

Distribuir material informativo Foram entregues 850 cartilhas ao longo do ano  1 

CPJ Núcleo 
Bandeirante

Participar de ações e projetos da rede social voltada para 
crianças e adolescentes.

TOTAL DE 04 PROJETOS: 1. Projeto Juventude em Foco;  
2. Projeto Renovar - Preciso e Inclusão;  
3. Projeto de Orientação Bombeiro Mirim;  
4. Projeto Horta e Pomar Urbano

 1 

CPJ Riacho Fundo

Elaborar e lançar cartilha sobre violência contra crianças 
e adolescentes, tendo como público-alvo os autores de 
violência contra crianças e adolescentes, em parceria com os 
Setores Psicossociais de Ceilândia, 
Taguatinga e Guará.

No mês de setembro de 2017 ofr retomada a construção da cartilha pelos SETPS mencionados, 
com previsão de terminar o texto da cartilha para enviar para a Secretaria de Comunicação

 1 

Dar continuidade ao Grupo de Reflexão para pais
Meta atingida. Foi realizado um grupo de pais, com os encontros realizados entre os meses de 
junho e setembro de 2017

 1 

CPJ Guará

Realizar palestras para crianças, adolescentes e professores 
das escolas 
públicas do Guará sobre Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. Atividade realizada em parceria com a Rede 
Social do Guará

Seis palestras realizadas em maio de 2017  1 

Realizar em parceria com a Rede Social do Guará uma 
Caminhada com o objetivo 
de sensibilizar a comunidade do Guará para o enfrentamento 
ao Abuso e xploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Uma caminhada realizada no dia 18 de maio de 2017  1 

Realizar em parceria com a Rede Social do Guará, o Metrô e a 
Coordenação Regional de Ensino, uma exposição de cartazes 
confeccionados pelos alunos da rede pública com o tema: 
“Diga não ao Abuso e Violência Sexual contra crianças e 
adolescentes

Uma exposição realizada em maio de 2017  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Realização do Seminário “Desafios da Gestão Escolar no 
combate às violações de direitos das crianças e adolescentes 
da rede pública de ensino do Guará” em parceria com a Rede 
Social do Guará e com a Coordenação Regional de Ensino do 
Guará

Um seminário realizado em agosto de 2017  1 

Realização do seminário: ”Vivência sociodramática sobre o 
cutting na 
adolescência” em parceria com a Rede Social do Guará

Um seminário realizado em agosto de 2017  1 

CPJ Samambaia

Executar projeto visando a reflexão crítica dos adolescentes 
e de seus familiares quanto as implicações e impactos do 
consumo de drogas (Repensar Histórias)

Foram realizados 8 encontros, com a participação de equipe psicossocial, de 90 adolescentes 
e de pelo menos um responsável legal de cada um. Os eventos proporcionaram um espaço 
de escuta e discussão entre os participantes, principalmente, aspectos sobre a relação entre 
pais e filhos, fatores de riscos associados ao envolvimento com drogas e estratégias de 
proteção. Também foram divulgados serviços disponíveis na rede social, bem como os pais e 
adolescentes foram incentivados a agendarem 
atendimento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).

 1 

Articular a implementação do Programa de Conciliação para 
Prevenir a Evasão e a Violência Escolar – ProCEVE em escolas 
da rede pública de Samambaia

Foi realizada uma reunião com os novos gestores e professores do Centro de Ensino 
Fundamental 411, com o objetivo de apresentar o programa e fomentar a sua implementação 
na instituição de ensino, e também foi 
efetuada uma reunião orientativa para o início da execução do programa no Centro de Ensino 
Fundamental 507

 1 

Profid

Instrução do procedimento administrativo; 
Elaboração de petição inicial; 
Protocolo junto ao TJDFT

 1 

Acompanhamento do feito até homologação judicial  1 

Total de iniciativas  30 

Políticas 
Públicas 

fiscalizadas e 
asseguradas

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Divulgar a estatística institucional acerca dos casos 
relacionados aos temas dos três núcleos.

Estatística elaborada e divulgada na página do MPDFT na internet  1 

Realizar, em parceria com a ANIS – Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero, pesquisa para descrever o 
percurso policial e judicial da violência doméstica e familiar 
que teve como desfecho a morte da mulher.

Material de pesquisa selecionado e projeto de pesquisa apresentado à Escola Superior do 
Ministério Público

 1 



80Início | Índice | Voltar | Planos táticos operacionais – Resultados

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Articular, junto à CG, medidas para aperfeiçoar o 
cadastramento das informações nos casos de violência 
doméstica e feminicídio.

Reunião realizada com os chefes de divisão das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar

 1 

Mapear a situação da população de refugiados no DF e 
fomentar políticas públicas voltadas para a proteção aos 
direitos humanos dos refugiados no DF.

PA nº 08190.168543/17-11 instaurado para acompanhar as demandas relativas à população 
imigrante e refugiada no DF

 1 

Acompanhar a política de abrigamento de mulheres vítimas 
de violência (Casa Abrigo) por meio de inspeções e reuniões.

Inspeção realizada em 08/06/2017, restando comprovada a melhoria do equipamento, em 
termos de infraestrutura e serviços

 1 

Acompanhar o trabalho do MPDFT na Casa da Mulher 
Brasileira do Distrito Federal e 
disponibilizar materiais informativos para as mulheres 
atendidas no local.

Participação nas reuniões do conselho consultivo e elaboração do regimento interno da Casa 
da Mulher 
Brasileira

 1 

CPJ Águas Claras Visitas semestrais a cada uma das instituições cadastradas
Foi realizada, após a criação do Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas 
em Águas Claras, uma visita a cada instituição cadastrada

 1 

CPJ Brazlândia

Participar de reuniões e eventos da campanha
Participação em evento no dia 10/02 (para apresentação do plano de programa anual de 2017); 
Participação em reunião nos dias 13/02, 17/02, 16/03, 28/07, 02/10 (API); 07/03 (no Ministério da 
Justiça para tratar sobre estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro)

 1 

Realizar palestras nas escolas
Palestra para capacitação realizada nos dias 25/04 e 26/04, 03/10 (para os multiplicadores 
do programa); Palestra realizada nos dias 11/05 (160 alunos da EC07; 210 alunos CE08 de 
Taguatinga)

 1 

Distribuir material informativo Foram entregues 850 cartilhas ao longo do ano  1 

CPJ Brasília II
Realizar visitas às Delegacias de Polícia Duas visitas realizadas na DEAM  1 

Realizar periodicamente visitas às entidades cadastradas Realização de visitas ao Centro de Referência em Assistência Social – CREAS – Diversidade  1 

CPJ Planaltina

Identificar, nos estudos psicossociais realizados pelo SETPS, 
a falta e/ou dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 
assistência social, educação, entre outros.

Informações encaminhadas por meio dos relatórios elaborados pelo Setps  1 

Mapear a Rede Social de Planaltina nas áreas concernentes 
ao trabalho do SETPS

Mapeamento da rede social  1 

Conhecer e manter diálogo com as instituições e serviços. Articulação mantida pelo Sema e Setps  1 

Informar às Promotorias de Justiça sobre a falta ou deficiência 
de 
serviços identificadas.

Informações encaminhadas por meio dos relatórios elaborados pelo Setps  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

CPJ Recando das 
Emas

Visitas trimestrais às instituições cadastradas Foram realizadas quatro visitas à instituições beneficiárias  1 

CPJ São Sebastião
Participar das reuniões da Rede Intersetorial de São Sebastião 11 reuniões  1 

Informar às Promotorias de Justiça sobre a falta ou deficiência 
de serviços em São Sebastião

3 comunicações realizadas  1 

CPJ Taguatinga

Visitas semestrais a cada uma das instituições cadastradas
Houve 15 visitas pessoais às instituições parceiras vinculadas ao SEMA/Taguatinga, sendo que 
03 delas foram realizadas com a presença da Promotora de Justiça Liliane Guimarães

 1 

Acompanhamento, por meio de ligações telefônicas, a cada 
uma das 
instituições cadastradas

Os acompanhamentos às instituições, por meio de telefone, são realizados de forma rotineira, 
inclusive via whatsapp, de forma satisfatória

 1 

Nupri

Realizar diligências para que se iniciem as obras de reforma 
do bloco III do Centro de Progressão Penitenciária

Após reunião entre a Coordenadora do Nupri, o Procurador-Geral de Justiça e o Governador 
do Distrito Federal, as obras foram iniciadas

 1 

Monitorar a construção dos quatro centros de detenção 
provisória no complexo da papuda

Obras monitoradas por meio de diversas diligências adotadas nos autos do PA nº 
08190.048236/17-33

 1 

Buscar decisão judicial favorável nos autos n. 
20110112264533APO relativo à criação de mil vagas no regime 
semiaberto

Obtida decisão judicial favorável em maio de 2017. Está pendente apreciação de embargos 
declaratórios

 1 

Realizar diligências visando a implantação do monitoramento 
eletrônico de presos no Distrito Federal

Em 4/9/2017, após anos de trâmites burocráticos, foi inaugurado o Centro Integrado de 
Monitoração Eletrônica (Cime), sendo prevista a disponibilização inicial de 175 (cento e setenta 
e cinco) tornozeleiras eletrônicas, podendo esse número chegar a 6 (seis) mil. Além disso, o 
monitoramento eletrônico de presos foi regulamentado pelo TJDFT por meio da Portaria nº 
141, de 13 de setembro de 2017

 1 

Promover a interdição e reforma do bloco I do Centro de 
Detenção Provisória

A reforma do Bloco I do CDP, ainda não concluída, vem sendo fiscalizada nos autos do PA nº 
08190.047674/15-11

 1 

Fiscalizar o cumprimento dos contratos visando a garantia da 
qualidade da alimentação fornecida aos presos

Execução dos contratos de fornecimento de alimentação para os presos foram fiscalizados 
por meio de diversas diligências adotadas nos autos do PA nº 08190.085549/08-27 e do PP 
08190.048251/17-27, inclusive com realização de perícia nas marmitas

 1 

Realizar reuniões avaliar a possibilidade de implantação de 
Associações de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC 
no Distrito Federal

Reuniões realizadas. Além disso, Promotora de Justiça Coordenadora do Nupri participou de 
congresso sobre o tema em dezembro/2017. Ainda não há previsão de implantação das APACs 
no DF

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Buscar junto a Fundação de Amparo ao Preso e a outras 
instituições a ampliação de vagas de trabalho interno e 
externo para os presos

Realizadas diversas tratativas com a FUNAP, documentadas no PA nº 08190.057460/16-17, mas 
mudanças constantes na gestão dificultam a continuidade dos projetos e a ampliação das 
vagas ofertadas. Está em vias de elaboração ofício ao governador solicitando a criação de 
carreira própria para a FUNAP

 1 

Fiscalizar a aplicação dos recursos do convênio destinado 
à implantação de unidades básicas de saúde no sistema 
prisional

Aplicação dos recursos é fiscalizada por meio do PA nº 08190.112189/15-17, mas unidades 
básicas de saúde ainda não saíram do papel

 1 

Buscar a ampliação do quadro de profissionais da saúde 
atuando no sistema prisional

Secretaria de Saúde informou em 25/9/2017 que não havia déficit de recursos humanos 
em nenhuma das unidades prisionais do DF. Fiscalizamos o tema por meio do PA nº 
08190.151445/15-47

 1 

Garantir a alocação de presos idosos e deficientes físicos na 
ala dos vulneráveis do Centro de Detenção Provisória

Em 8/9/2017 foi formulado pedido judicial para alocação de 13 (treze) presos cadeirantes na 
Ala dos Vulneráveis, mas o pedido ainda não foi apreciado

 1 

Garantir o andamento do concurso público de agente de 
atividades penitenciárias

O resultado final do concurso foi homologado e em novembro/2017 foram nomeados 200 
(duzentos) agentes de atividades penitenciárias. Além disso, registro que foi obtida liminar em 
novembro/2017 para evitar a saída dos agentes policiais de custódia do sistema prisional

 1 

Monitorar a construção de galpão na penitenciária feminina 
destinado à implantação de oficinas

Galpão construído  1 

Buscar a aplicação dos recursos do convênio destinado à 
implantação de oficinas no Centro de Progressão Penitenciária

Aplicação fiscalizada por meio do PA nº 08190.070631/15-21, mas oficinas ainda não saíram do 
papel

 1 

Buscar a implantação de senhas online para visitantes no 
Centro de Internamento e Reeducação e na penitenciária 
feminina

Senhas online implementadas, o que reduziu substancialmente o tempo de espera dos 
visitantes nas filas dos presídios

 1 

Obter o acatamento integral da recomendação n.05/2015 e a 
conclusão do processo licitatório de concessão das cantinas

Questão das cantinas foi judicializada e é acompanhada por meio de processo sigiloso  1 

Cobrar o cumprimento do termo de compromisso n. 01/2012 
celebrado entre o CNJ, o MPDFT, o GDF e o TJDFT

Diligências visando o cumprimento do TC 01/12 foram adotadas nos autos do PA nº 
08190.113034/15-16

 1 

Obter a adequação da ala de tratamento psiquiátrico 
aos ditames da Lei de Reforma Psiquiátrica - ACP n. 
2014.01.1.025.089-2

Após diversas reuniões e diligências, Ministério Público está próximo de fechar acordo nos 
autos da ACP nº 2014.01.1.025.089-2

 1 

Buscar a criação legislativa de vagas para o cargo de agentes 
de atividades penitenciárias, a serem providas por meio do 
concurso público em andamento

Em 1º/12/2017 foi enviado ofício ao Governador do DF solicitando o envio de projeto de lei 
visando à criação de ao menos 2.000 (dois mil) cargos de agentes de atividades penitenciárias

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

PJ de Entorpecentes
Realização de reuniões com Delegados de Polícia das 
Circunscricionais, para intensificação do combate ao tráfico de 
drogas

Encaminhamento de ofícios para delegacias civis, requerendo a investigação e instauração de 
inquérito, 
quando possível, para verificar indícios de crime de tráfico em algumas regiões administrativas 
do Distrito 
Federal;  
Envio de ofícios para as polícias militares requerendo a atuação ostensiva no combate ao 
tráfico nas escolas e universidades públicas

 1 

PDDC

Criar Banco de Notas Técnicas O Banco de notas está sendo acessado pelo público interno  1 

Fiscalizar a prestação de serviços de transporte no DF

Foram instaurados procedimentos para apurar: supostas irregularidades no sistema 
PLE (Passe Livre Estudantil); problemas relacionados com emissão de outros cartões do 
STPC/DF; a utilização das faixas exclusivas para ônibus no DF, inclusive sobre a devida 
sinalização/informação; conduta de prepostos das operadoras do STPC/DF; superlotação 
de determinadas linhas de ônibus; descumprimento de Ordens de Serviço emitidas pelo 
DFTRANS; prestação de serviço das concessionárias e das cooperativas de transporte público 
coletivo; a insuficiência de postos de venda para bilhete do STPC/DF; mobilidade entre os 
usuários do entorno e do DF; tempo de espera pelo transporte público coletivo; prestação 
de serviço de transporte público coletivo na área rural; paralisações do transporte público 
coletivo em decorrência de greve dos rodoviários; falta de transparência nas informações do 
site do DFTRANS; inexistência de faixa de pedestres; uso do vagão exclusivo para mulheres, 
deficientes, idosos do Metrô/DF; insuficiência de linhas de ônibus no STPC/DF; horário de 
funcionamento do Na Hora na Rodoviária; atrasos no horário do Metrô; falta de organização e 
sinalização em terminais do BRT; redução de linhas de ônibus no recesso escolar; problemas 
em paradas de ônibus; vistorias por parte do DETRAN nos micro-ônibus da COOTARDE; 
condições técnicas dos veículos do STPC/DF; reajuste da tarifa usuário do STPC/DF; 
congestionamento na Estrada Setor Policial Militar.

 1 

Atuar para que os serviços de mobilidade do DF sejam 
eficientes e atendam às necessidades da população

A PDDC requisitou informações e providências aos órgãos responsáveis (DFTRANS, DETRAN, 
DER, SEMOB etc). Os resultados positivos foram apresentados no Levantamento das Ações 
Positivas de 2017. Iniciativas com resultado positivo / total de iniciativas: 25/52

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Fiscalizar unidades de atendimento (CAPS, CREAS, Albergues, 
Residências Terapêuticas e etc) 

18. Foram instaurados procedimentos para apurar/acompanhar: atraso no CRAS Ceilândia 
Norte; redução de servidores do CREAS Samambaia; não recebimento do benefício do 
Pacto DF Sem Miséria; Fórum Permanente da população em situação de rua; serviços de 
creche do GDF; UNAF Taguatinga/Albercon – Albergue Conviver; suposta demora para 
abertura de oportunidade de inscrição de interessados a participar do Programa Morar Bem; 
dificuldade no recadastramento no CADúnico; problemas no Restaurante Comunitário de 
Ceilândia; ineficiência em Posto da SEDESTMIDH instalado na Rodoviária Interestadual; 
Supostas irregularidades no Edital de Chamamento Público nº 1, de 1 de junho de 2016, da 
SEDESTMIDH, visando à execução do serviço de acolhimento institucional para adultos e 
famílias, na modalidade casa de passagem; ausência de fornecimento de cesta básica no CRAS 
de São Sebastião; avaliar situação das Unidades Terapêuticas; suposta demora para abertura 
de oportunidade de inscrição de interessados a participar do Programa Morar Bem; não 
oferecimento do serviço de Terapia Ocupacional no Hospital Regional do Paranoá, no Hospital 
Regional do Samambaia, no Hospital Regional do Guará; precariedade no atendimento 
realizado no CAPS Planaltina; busca de parceria entre a SEDESTMIDH e as instituições 
beneficentes, que realizam atendimento às pessoas com deficiência (CEAL, APAED, AMPARE, 
CER, PESTALOZZI etc) para a execução de políticas públicas. Iniciativas com resultado positivo 
/ total de iniciativas: 2/19

 1 

Acompanhar a disponibilização das informações públicas, o 
conteúdo, a forma, a facilidade de acesso e o entendimento 
pelo cidadão

Foram instaurados procedimentos para melhoria das informações disponibilizadas na 
internet aos usuários do STPC/DF de responsabilidade da SEMOB/DFTRANS; para fiscalizar 
a disponibilização de informações pessoais a terceiros por prestadores de serviços públicos; 
para apurar o descumprimento da LAI – SIGGO; para obtenção de dados de prontuário 
médico por meio da Ouvidoria da SES/DF; para apurar violação à LAI pela SES/DF; para 
acompanhamento sobre o Projeto de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo – 
LUOS; para verificar a publicação de dados de receita arrecadada com multas por integrantes 
do SINATRAN; para apurar: suposta irregularidade na transparência ativa das emendas 
parlamentares e de informações governamentais em matéria financeiro-orçamentária pela 
CLDF; ausência de respostas a pedidos de informações formulados pelos e-SIC ao GDF; 
negativa de fornecimento de dados da folha salarial pela CAESB; TRANSPARÊNCIA – Verificar 
o cumprimento do artigo 26 da LDO/2017 (Lei 5.695, de 3/8/2016 e alterações), pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Defensoria Pública-DF; falta de transparência nos gastos com 
publicidade da CLDF; falta de divulgação dos salários das empresas públicas; pedido de 
informações à SEGETH não respondido; auditoria nas contas da Administração da Estrutural. 
Iniciativas com resultado positivo/total de iniciativas: 2/15

 1 

 Entregar e acompanhar mensalmente os orçamentos de 
saúde e educação para as promotorias pertinentes

Entregou notas técnicas mensais às promotorias  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

Entrega dos orçamentos de criança e adolescente, pessoa 
com deficiência, Idoso, mobilidade, assistência social, sistema 
prisional e segurança pública para as promotorias pertinentes  

Entregou orçamentos mensais às promotorias. Acompanhar a elaboração e aprovação 
dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e de Lei Orçamentária Anual – LOA 
propostos pra o ano de 2018. Apurar suposta demora na aprovação de lei que homologa o 
convênio de ICMS que dispõe sobre benefícios fiscais para pessoas com deficiência. Averiguar 
a legalidade de abertura de créditos extraordinários pelo Governo do DF por intermédio das 
Leis nº 5570 e 5571, de 17 de dezembro de 2015. Acompanhar o evento sobre a publicação 
dos resultados da fiscalização dos repasses de verba pública federal ao Governo do Distrito 
Federal

 1 

Acompanhar a elaboração das leis LOA e LDO para 2017, 
participando das audiências públicas designadas pelo Poder 
Executivo (PA 08190.053.877-17-56)

Acompanhou a elaboração das leis LOA e LDO para 2017, participando das audiências 
públicas designadas pelo Poder Executivo

 1 

PJD da Pessoa Idosa
 Realizar Inspeções em Instituição de longa permanência para 
idosos (ILPI)

Realizadas 12 inspeções em 2017  1 

PJD da Pessoa com 
Deficiência

Acompanhar, no sistema SIGGO, a aplicação das verbas 
orçamentárias do GDF aprovadas na LOA 2017

Acompanhamento dos recursos de: acessibilidade urbanística, arquitetônica e turística, 
transporte, assistência social

 1 

Inspecionar in loco as instituições de abrigamento que 
recebem recursos públicos

4 visitas às instituições: AEC, Dom Orione, Vila do Pequenino Jesus e AMPARE  1 

Profide

Controle das listagens, enviadas pelos Cartórios de menores 
registrados sem paternidade no Distrito Federal

 1 

Participação nas audiências junto à  Vara de Registros Públicos  1 

Controle das listagens  1 

Prodema

 Acompanhar a execução da ACP para encerramento do lixão 
da estrutural

contínuo  1 

Cobrar a implantação de centros de triagem para a inclusão 
social dos catadores

Avanço na implementação da logística reversa do vidro no DF (Termo de Compromisso com a 
ABIVIDRO)

 1 

Cobrar a implantação de áreas de transbordo do DF para 
tratamento e reciclagem de resíduos sólidos da construção 
civil  

Implantação do Cadastro Único de Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Papa-
Entulhos no DF em 08 de fevereiro de 2017

 1 

 Cobrar atualização de plano de gestão de resíduos sólidos Expedição de documentos, realização de vistorias e reuniões  1 

 Fiscalizar a implantação da coleta seletiva e acompanhar a 
Ação de Execução do TAC 

Implantação progressiva do Projeto e processamento do material reciclável em 5 RAs  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

   Criar um grupo de trabalho dos parceiros que atuam na 
defesa dos animais domésticos 

Reuniões realizadas com os parceiros que atuam na defesa dos animais domésticos  1 

Acompanhar a elaboração do Projeto de Lei do Zoneamento 
Ecológico Econômico para o cumprimento do TAC 02/2007 - 
Cláusula I

reuniões com a SEMA e a ADASA; 
Audiência Pública realizada em 28 de outubro de 2017

 1 

 
 Acompanhar a execução da Ação Civil Pública 

Acompanhamento periódico  1 

Acompanhar a definição dos corredores ecológicos do 
Distrito Federal

Acompanhamento periódico  1 

Acompanhar a proposta de recategorização dos parques 
Distritais e Federais

Acompanhamento periódico  1 

Acompanhar a implantação da inspeção veicular de 
automotores coletivos movido à diesel 

Acompanhamento periódico  1 

 Acompanhar a devida aplicação da Lei 4.092/08 e os 
indicadores da ABNT e OMS em relação aos níveis de ruído

Acompanhamento periódico  1 

Prourb

Realizar tratativas com os órgãos competentes para a 
definição dos planos 
de ocupação e a remoção das ocupações irregulares

Reuniões realizadas  1 

Realizar reuniões com os órgãos de execução das políticas 
públicas 
relacionadas à ordem urbanística

Reuniões realizadas  1 

Realizar inspeções nas administrações regionais Inspeções realizadas em diversas administrações regionais  1 

Propor à API a assinatura de convênio para acesso aos dados 
do 
sistema de fiscalização da AGEFIS

Reuniões realizadas  1 

Executar o projeto Preserva Brazlândia Ações executadas deacordo com o cronograma previsto no projeto  1 

Proeduc
Elaborar ações que garantam educação de qualidade aos 
alunos

Início, em Ceilândia, da 3° edição do Projeto Vivendo e Aprendendo, uma iniciativa do MP 
em parceiria com a coordenação administrativa da PROEDUC. Portaria Conjunta n° 19 de 23 de 
novembro de 2017 normatiza que os estudantes da Rede Pública de Ensino serão medicados 
nas Unidades de Ensino desde que seja imprescindível a administração do medicamento no 
horário escolar, mediante receitas e prescrições médicas

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Crianças e 
adolescentes 

protegidos

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Acompanhamento do processo legislativo de leis que 
concedem benefícios fiscais em desacordo com a legislação 
de regência

Acompanhamento diário mediante a leitura do DODF e elaboração de recomendações e 
representações de inconstitucionalidade

 1 

Expedição de recomendações aos agentes públicos 
responsáveis pela Administração Tributária, bem como pela 
edição/aprovação 
de leis relacionadas a benefícios fiscais

Expedida as Recomendações nº 01, 02 e 03/2017, todas dirigidas ao Secretário de Estado de 
Fazenda 
do DF e outros agentes do Poder Executivo

 1 

Ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade 
administrativa, bem como a formulação de representações de 
inconstitucionalidade ao Procurador Geral de Justiça e/ou à 
Procuradoria Geral da República e de ilegalidade ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal e Territórios

Representações de Inconstitucionalidade relacionadas às Leis Distritais nºs 5.948/17, 5.745/16, 
5.950/17, 5.975/17 e 5.965/17, dirigidas ao Procurador Geral de Justiça

 1 

Promotoria de 
Justiça de Defesa 
da Infância e da 
Juventude

Realizar plano de trabalho para o reordenamento do serviço 
de acolhimento do Distrito Federal

Fiscalização é feita junto as Casas de Acolhimento, tres vezes por ano  1 

Criar rotinas para o aprimoramento do controle externo da 
atividade policial

Fiscalização é feita junto as delegacias especializadas  1 

Criar rotina para aprimorar o atendimento aos conselheiros 
tutelares

São promovidas reuniões mensais  1 

Total de iniciativas  79 

Compromisso 
com a 

Sociedade

Chefia de Gabinete 
da Procuradoria 
Geral para Assuntos 
Parlamentares

Acompanhar Projetos de Lei específicos e prestar informações 
às Promotorias

Atualizada planilha de acompanhamento legislativo da Assessoria Parlamentar, e informações 
prestadas

 1 

Total de iniciativas  1 

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Secretaria de 
Planejamento

Elaborar proposta de novos parâmetros de estruturação da 
área fim em função do PJe 

Criação da Assessoria Especial de Processo Eletônico  1 

Adaptação da estrutura administrativa das coordenadorias 
para implantação da Lei de Ofício 

Estrutura de Gabinete de Promotoria e Estrutura pioto Cartorial das áreas de Controle de 
Processo e Secretaria de Promotoria de Justiça de 4 Coordenadorias

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Realizar estudo de Horizontalização da Estrutura 
Administrativa

Quatro unidades horizontalizadas (Secplan, Corregedoria, Câmaras e 
SPO)

 1 

Corregedoria Geral
Aprimorar o Portal Transparência do MPDFT quanto aos 
assuntos de responsabilidade da Corregedoria-Geral.

Painel atualizado constantemente  1 

Câmaras de 
Coordenação e 
Revisão

Realizar análise administrativa conforme o Regimento Interno 
203/15 e suas atualizações

Matriz de estruturação elaborada. Reestruturação da unidade, com a criação de Assessoria 
Técnica de Coordenação, Assessoria Técnica de Revisão e Assessoria Administrativa. Lotação 
de dois analistas processuais

 1 

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Dotar estações de trabalho dos servidores das CEPS com 2 
telas de 
computador

Todos os servidores lotados na CEPS com estações de trabalho constando de 2 telas de 
computador

 1 

Acompanhar as atividades dos SETPS
Atividades realizadas pelos SETPS acompanhadas rotineiramente por documentos, visitas e 
reuniões

 1 

CPJ Águas Claras

Solicitar à Administração Superior a implantação da estrutura 
básica de funções para a unidade de Águas Claras

Foram expedidos diversos documentos, realizados vários contatos telefônicos e participado de 
reuniões com o objetivo de estruturar a Coordenadoria de Águas Claras

 1 

Solicitar à SGP a adequação do quadro de servidores e de 
estagiários para a 
unidade de Águas Claras

Foram expedidos diversos documentos, realizados vários contatos telefônicos e participado 
de reuniões com o objetivo de adequar o quadro de servidores e estagiários à realidade da 
Coordenadoria de Águas Claras

 1 

NCAP
Remeter à Seção de Controle de Acervo os feitos internos e 
notícias de fato do NCAP/NCT arquivadas.

Os feitos foram encaminhados à Seção de Arquivo  1 

Nupri
Equiparação da estrutura do NUPRI com a do NCAP (pessoal 
e espaço físico)

Novo pedido administrativo foi formulado (tabularium nº 120583/2017-52), mas negado pela 
Administração em dezembro/2017 em razão de restrições orçamentárias

 1 

PDDC
Realizar estudo técnico para reestruturação da PDDC de 
forma a atender às demandas atuais

Os indicadores e o Mapa Estratégico (2017/2020) da PDDC foram aprovados pela portaria 1.217 
de 29/10/2017

 1 

Proeduc

Solicitar estudos sobre a reestruturação das Promotorias de 
Educação

Estudos e reuniões realizadas com o Procurador Geral sobre a reestruturação das Promotorias 
de Justiça

 1 

Realizar reuniões com todas as pessoas que atuam na 
Promotoria (Membros, servidores e estagiários)

Reuniões realizadas durante o ano para ajustar os processos de trabalho  1 

PJ de Defesa do 
Patrimônio Público e 
Social

Solicitar implantação do SAT e SON
Alteração do layout da estrutura física da PRODEP, integrando os espaços em salas comuns 
para os membros, secretários, analistas e corpo técnico

 1 

PJD da Pessoa Idosa
 Lançamento nas redes sociais da campanha “Gestos deixam 
marcas”

Divulgação da campanha nos perfis oficiais do MPDFT no Twitter e no Facebook em junho de 
2017

 1 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Realizar audiência pública com o tema Política de cuidados 
com a pessoa idosa

Realizada em outubro com aproximadamente 100 participantes  1 

Participar de Entrevistas da Promotora em programas de rádio 
e televisão para divulgação do mês do idoso

10 participações no mês de outubro  1 

Secretaria de 
Segurança 
Institucional - SSI

Aperfeiçoar, através de reuniões temáticas e trabalhos em 
grupo, em conjunto com STI, SAA e SPO, a proposta de 
Normas de Segurança do sistema de telefonia

a) Foram realizadas 3 reuniões, sendo uma envolvendo, SSI, STI, SDA, uma envolvendo SSI e 
SDA e outra no âmbito da SSI; 
b) Foram mapeadas a estrutura de telefonia do MPDFT e vulnerabilidades existentes; 
c) A norma está minutada e será rediscutida em 2018 para envio à análise superior

 1 

Aprimorar a difusão de orientações de segurança a membros 
e servidores das unidades inspecionadas

Foram elaborados novos modelos de divulgação eletrônica de orientações de segurança. Em 
2018 serão modificados itens da página da SSI quanto a orientações de segurança

 1 

Manter uma equipe de Supervisão Itinerante com efetivo 
da SSI que, mediante escala e seguindo uma rotina 
préestabelecida (memento), realiza as visitas temáticas nas 
Coordenadorias das Promotorias

Foram realizadas 05 (cinco) Visitas às Unidades Descentralizadas  1 

Licitar o CFTV O Termo de Referência para licitar o CFTV ficou pronto em Out/2017  1 

Licitar o serviço de vigilância, em virtude do fim do contrato 
atual

O Licitação do Contrato para o serviço de vigilância ocorreu no dia 29/09/2017  1 

Fiscalizar e supervisionar a implantação do serviço de 
rastreamento contratado

Foram instalados 40 (quarenta) módulos, que já se encontram em operação. O serviço é 
fiscalizado e acompanhado pela SSI, por meio da DIAESP

 1 

Aprimorar o Serviço de monitoramento de segurança dos 
Promotores do Júri por meio da contratação de serviço de 
rastreamento de segurança por GPS para veículos oficiais, 
mapeamento de vulnerabilidades dos promotores do júri e 
aumento do contingente responsável pelo monitoramento

a) Aprovada Portaria Normativa PGJ nº 502, que regulamenta o serviço de monitoramento de 
segurança do Júri e das 06 (seis) atividades previstas, já estão em execução 05 (cinco); 
 b) Foi criada escala para monitoramento de segurança do Júri; 
c) Foi contratado serviço de rastreamento de veículos via GPS; 
d) O aumento do contingente responsável pelo monitoramentoaguarda a ampliação do 
efetivo da DIAESP

 1 

Procuradorias de 
Justiça

Implantar o projeto teletrabalho Implantado nas 40 Procuradorias de Justiça  1 

Realizar análise administrativa conforme proposta de 
reestruturação apresentada pelo Coordenador Administrativo 
das Procuradorias

Realizada e pendente de Implantação  1 

Implantar o Processo Judicial Eletrônico na 2a Instância Implantado em todas as procuradorias cíveis (18)  1 

Secretaria de  
Administração

Substituir aparelhos de telefonia obsoletos. Foram substituídos 50 (cinquenta) aparelhos de telefonia obsoletos, por aparelhos modernos  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Fornecer novos aparelhos de telefonia, consequentemente, 
novas linhas e senhas, com o fim de adequar a estrutura das 
unidades criadas e/ou ampliadas.

Foram fornecidos 83 (oitenta e três) novos aparelhos/linhas telefônicas e 90 (noventa) novas 
senhas

 1 

Adquirir novos aparelhos de telefonia. Foram adquiridos 300 (trezentos) novos aparelhos de telefonia  1 

Adquirir,  por meio de contratos específicos, material de 
consumo não contemplado pelo almoxarifado.

Foram fornecidos 477 (quatrocentos e setenta e sete) carimbos; e também placas e molduras 
de material 
institucional, totalizando 150 (cento e cinquenta)

 1 

Adquirir novos aparelhos/equipamentos e mobiliário, visando 
suprir as demandas das diversas unidades do MPDFT.

Foi executado todo o orçamento disponibilizado. A demanda registrada foi de 916 (novecentos 
e dezesseis) 
novos aparelhos/equipamentos e mobiliário, atendendo-se 840 (oitocentos e quarenta) 
pedidos, ou seja, 91,7%

 1 

Demandar  o desfazimento de bens móveis  inservíveis do 
MPDFT.

Demandado e realizado desfazimento de 100% do material inservível até a data do Leilão, 
conforme teor do PGA nº 08191.013634/2016-18

 1 

Otimizar a distribuição dos equipamentos de audiovisual de 
modo a atender o maior número de eventos possíveis, com a 
presença ou não dos técnicos terceirizados.

Foram realizadas até 18/12/2017, 936 (novecentos e trinta e seis) atendimentos entre 
videoconferências; 
filmagens e vídeo captura; gravações de CD/DVD, áudio e vídeo; montagens e desmontagens 
de ambientes de audiovisual

 1 

CI e Gaeco
Solicitar estudo de reestruturação do 
CI/GAECO

Encaminhada solicitação à API  1 

Chefia de Gabinete 
da PGJ

Remodelar o layout da Assessoria de Controle de 
Designações de forma a trazer mais qualidade no ambiente 
de trabalho

O espaço físico da Assessoria de Controle de Designações foi Adequado ao novo layout da 
Chefia de Gabinete. Foi extinto um Gabinete destinado ao Chefe de Gabinete da PGJ e criado 
uma sala de espera

 1 

Secretaria de 
Comunicação

Reestruturação da Comunicação Social do MPDFT (mídias 
digitais, comunicação interna, produção de conteúdo, 
atendimento ao cliente)

Portaria de reestruturação da Secom (Portaria Normativa PGJ nº 500/2017) publicada em 
23/08/2017

 1 

Assessoria 
de Políticas 
Institucionais

Levantar as atribuições e atividades realizadas pela 
atividade-fim.

Foram mapeadas as atividades das seguintes unidades da atividade-fim: Secretaria, Setor de 
Apoio, Análise Processual, Setor de Atendimento e Divisão de Registro e Controle de Feitos. 
Assim, por volta de 70% das unidades foram mapeadas. Ademais, foi instituída a Comissão 
responsável por dimensionar a estrutura do MPDFT, ficando a cargo dessa Comissão o estudo 
de todas as atividades da área-fim (em andamento)

 1 

Desenvolver dashboard para cruzamento de 
informações da base de dados do MPDF

Sistema em funcionamento e disponível para consulta de dados gerenciais e realização de 
cruzamento de informações

 1 
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Aprimorar 
a estrutura 

física e 
organizacional

Cruzamento de estudos estatísticos para realização da 
proposta de alteração na estrutura

A reestruturação administrativa do MPDFT baseou-se  nos estudos estatísticos realizados 
pela Assessoria de Gestão de Informações Institucionais/Secplan, na pesquisa realizada pela 
API sobre atendimento ao público dos Setores de Atendimento das Coordenadorias e no 
mapeamento de técnicos administrativos (formação e lotação). Além disso, foram promovidas 
diversas reuniões com a participação dos Coordenadores Administrativos e de Promotores 
de Justiça. Essas informações foram cruzadas com os dados gerados no sistema de dados 
gerenciais desenvolvido pela STI em 2017

 1 

Dimensionar o tempo de implementação de 100% da 
estrutura de gabinete para as Promotorias de Justiça

1) Criação do Núcleo de Apoio Operacional da chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de 
Justiça, no qual foram lotados analistas de Direito com o objetivo de suprir afastamentos de 
longa duração de servidores dessa especialidade nas unidades do MPDFT. 2) Implementação 
definitiva do teletrabalho.3) Implantação da nova estrutura da área-fim, com a criação de 
estrutura de gabinete para atender 304 Promotorias de Justiça, sendo 15 CC-04, 70 CC-02, 
45 CC-01 e 142 FC-02. d. 4) Criação da Assessoria Especial do Processo Eletrônico (AEPE) 
possibilitou aprimorar a coordenação dos trabalhos de implantação do Processo Eletrônico em 
todo o MPDFT

 1 

Criar estrutura de gabinete para Promotorias de 
Justiça do MPDFT

Implantação da nova estrutura da área-fim, com a implementação de 272 gabinetes de 
promotoria de Justiça e a criação das Chefias de Gabinetes das Coordenadorias. Até 
dezembro de 2018 serão contemplados os ofícios que ainda não contam com estrutura de 
gabinete definitiva

 1 

Realizar bechmarking em instituição que já 
dimensionou força de trabalho identificando as que 
possam auxiliar na realização do estudo

Análise do estudo de dimensionamento de força de trabalho da Justiça Federal  1 

Rever as estruturas das unidades vinculadas à API e 
à SG

Restruturação da área-meio com a horizontalização e o enxugamento de estrutura da 
API, da Secor (que absorveu as atribuições do Escritório de Gestão de Competência e da 
CAM) e das Câmaras de Coordenação e Revisão. Criação da Coordenadoria Executiva de 
Autocomposição. 
Criação de Subsecretaria na estrutura das secretarias vinculadas à Secretaria-Geral

 1 

Revisar os processos de trabalho da API Os processos foram revisados e constam no novo Regimento Interno do MPDFT  1 

Secretaria Executiva 
de Medidas 
Alternativas

Realizar a mudança dos Setores SETEMA e SEMA Brasília I 
para o Ed. Sede

Houve a fusão dos setores SETEMA e SEMA BSB 1 em SEMA BSB 1 e Especializadas, porém 
mudança ainda não realizada

 1 

Total de iniciativas  47 
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circunscrições 
e área 

administrativa 

Chefia de Gabinete 
da Procuradoria 
Geral para Assuntos 
Parlamentares

Viabilizar a obtenção de lotes para construção de sedes 
próprias prioritariamente nas cidades satélites de Sobradinho, 
Itapuã, Guará e Núcleo Bandeirante

Lote obtido em Sobradinho  1 

Secretaria de 
Projetos e Obras - 
SPO

Migrar a gestão de todas as ARP para o sistema RESOLVE Todas as ARPs da SPO estão cadastradas e sendo geridas no RESOLVE  1 

Desenvolver Módulo de Autorização de Materiais no sistema 
RESOLVE

Foi desenvolvido módulo de autorizaçõ de Materiais/Serviços no RESOLVE  1 

Realizar treinamento dos servidores no uso do software Revit Foi realizado treinamento de diversos servidores da SPO no sistema Revit  1 

Propor Plano Diretor de Projetos e Obras para 2018. Foi elaborado o PDPO 2018  1 

Mapear Processo de Manutenção Predial e de Equipamentos 
de Grande Porte.

Foi mapeado o processo de desde a solicitação do material até o encaminhamento das OSs 
para faturamento

 1 

Revisar e atualizar documentação referênte a vistoria do 
Corpo de Bombeiro Militar nas edificações do MPDFT.

A documentação exigida pelo CBM das edificações do MPDFT foi revisada e atualizada  1 

Revisar e atualizar o "habite-se" das edificações do MPDFT.
Além da revisão da documentação do habite-se foi obtido o habite-se do Edificio das 
Promotorias de Justiça de Ceilândia

 1 

Elaborar proposta orçamentária da SPO para o exercício de 
2018

Foi elaborada a proposta orçamentária da SPO para 2018 com base nas definiçoes 
estabelecidas pela SOF

 1 

Promover a gestão dos recursos orçamentários da SPO para 
2017

Foi realizado e atualizado o Controle Orçamentário da SPO 2018  1 

Executar obra de adequação para acessibilidade externa e 
interna no Edifício das Promotorias de Justiça de Taguatinga

As obras foram executadas e concluídas  1 

Adquirir Material: Lampadas LED Lampadas adquiridas e iniciada a substiruição no edifício sede  1 

Monitorar o consumo de água nas diversas edificações do 
MPDFT.

Monitoramento do consumo e identificação/correção de vazamentos realizado  1 

Monitorar o consumo de energia elétrica no MPDFT.
Monitoramento do consumo e acompanhamento do funcionamento dos sistemas de ar-
condicionado realizado

 1 

Aplicação de Brises metálicos externo na cobertura do Edifício 
das Promotorias de Justiça de Samambaia

Obra concluída e Brise instalado  1 

Automatizar o Sistema de Ar-condicionado do Edifício das 
Promotorias de Justiça de Samambaia

Obra concluída e sistema de ar-condicionado automatizado  1 
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Substituir Chillers do Edifício das Promotorias de Justiça de 
Samambaia

Chillers substituídos  1 

Aprovar o projeto arquitetônico para a obra de construção do 
Edifício da Promotoria de Justiça do Riacho Fundo junto aos 
órgãos competentes.

Projeto Arquitetônico Aprovado  1 

Elaborar Projetos Complementares para a obra de construção 
do Edifício da 
Promotoria de Justiça do Riacho Fundo.

Projetos Complementares Elaborados  1 

Aprovar o projeto arquitetônico para a obra de construção do 
Edifício Administrativo junto aos órgãos competentes.

Projeto Arquitetônico Aprovado  1 

Fiscalizar e acompanhar a obra de construção do Edifício da 
Promotoria de 
Justiça de Brasília II

Fiscalização e acompanhamento reslizado. A obra esta evoluindo de forma satisfatória  1 

Fiscalizar e acompanhar a obra de construção do Edifício da 
Promotoria de 
Justiça de Brazlândia

Fiscalização e acompanhamento realizado. Obra paralizada e aberto processo de apurção de 
penalidade contra a empresa contratada

 1 

Realizar controle de qualidade do ar nas diversas edificações 
do MPDFT.

Controle da qualidade do ar realizado nas diversas edificações do MPDFT  1 

Realizar a limpeza e controle da qualidade da água nos 
reservatórios das edificações do MPDFT.

Controle da qualidade da água e limpeza dos reservatórios realizada  1 

Realizar vistoria e manutenção das Subestações das 
Edificações do MPDFT.

Vistoria e manutenção das diversas subestações realizada  1 

Realizar vistorias e análise do relatório técnico anual dos 
fabricantes dos chillers das edificações do MPDFT.

Vistorias e análise realizados  1 

Elaborar Projeto de Impermeabilização para o Edifício da 
Promotoria de Justiça de Samambaia.

Projeto elaborado  1 

Realizar vistoria e análise do Sistema de Detecção, Alarme e 
Combate a Incêndio nas Edificações do MPDFT.

Vistoria e análise do sistema realizado  1 

Total de iniciativas  28 
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Aprimorar
o assessora-

mento técnico 
e pericial

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Divulgar, trimestralmente, dados referentes à atuação 
psicossocial no MPDFT

Dados estatísticos referentes à atuação psicossocial divulgados, via e-mail institucional, ao final 
de cada trimestre

 1 

Realizar perícias psicossociais a fim de averiguar situação de 
violação de direitos dos cidadãos.

1089 perícias psicossociais realizadas  1 

CPJ do Paranoá
Realizar visitas domiciliares aos interditados, tutelados e 
curatelados

52 visitas realizadas, correspondendo a mais de 50% dos casos sob acompanhamento  1 

CPJ  São Sebastião

Realizar estudos psicossociais, a fim de analisar contextos 
familiares em que haja situações de violação de direitos

245 relatórios concluído  1 

Acolher as mulheres vítimas de violência doméstica de acordo 
com o manual de procedimentos técnico e pericial da CEPS

10 atendimentos coletivos, em torno de 8 mulheres por encontro  1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Inclusão de vaga de analista no PPMI Lotado analista processual para assessoramento técnico dos Conselheiros  1 

Secretaria Executiva 
de Medidas 
Alternativas

Trabalhar projetos específicos das Instituições cadastradas nos 
Semas locais

97 projetos cadastrados nos Semas locais  1 

Encontro com a Rede Parceira Local Encontro com a Rede Parceira em 8 de fevereiro  1 

Formalizar o estudo dos grupos de trabalho (GT Cema e GT 
SMA)

Grupos de trabalho formalizados  1 

Publicizar o trabalho dos projetos com o Evento “Nós 
podemos muito mais”

Trabalho dos projetos publicizados em vídeos institucionais, cartilhas, folders e peças 
publicitárias

 1 

Total de iniciativas  10 

Descentralizar 
as atribuições 

das 
promotorias 

especializadas 

Total de iniciativas   - 
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Desenvolver 
maior 

integração 
entre MPDFT 

e Órgãos 
estratégicos

Corregedoria Geral Realizar Mesa Redonda para discussão da Carta de Brasília
Mesa redonda aconteceu no 2º semestre 

 1 

Câmaras de 
Coordenação e 
Revisão

Disponibilizar no portal da saúde as informações fornecidas 
pelas instituições conveniadas com o MPDFT

Portal revisado e reformulado. Publicação de informações atualizadas fornecidas pelas 
instituições conveniadas

 1 

PJD da Pessoa com 
Deficiência

Acompanhar o projeto MP acessível
Nova comissão, levantamento de: ações de acessibilidade, riscos no ambiente de trabalho no 
MPDFT, dados sobre realidades em outros órgãos

 1 

Promover a atualização da promotoria dos 
temas discutidos em âmbito nacional.

Cursos de: Acessibilidade e inclusão, Processo Civil, Direitos da Pessoa com Deficiência, TAC e 
tutela coletiva

 1 

Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar - 
Gase

Firmar parceria com a Secretaria de Educação do Distrito 
Federal

Parceria com a SEEDF para realização da 2ª edição do Curso de Mediação de Conflitos no 
Contexto Escolar

 1 

Chefia de Gabinete 
da Procuradoria 
Geral para Assuntos 
Parlamentares

Participação nas audiências públicas Participação em diversas audiências públicas  1 

Apresentação de Sugestões de Propostas Legislativas ou 
emendas aos projetos de leis

Apresentada nova minuta de projeto de lei que cria cargos para o MPDFT  1 

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Participar das reuniões de rede.

Maior interação entre o MPDFT e os parceiros da rede de atendimento à mulher. Ação 
conjunta para divulgação da Lei Maria da Penha na Rodoviária do Plano Piloto em 22/08/2017. 
Palestra “Aspectos Legais da Violência Institucional”, ministrada aos parceiros da rede em 
06/10/2017

 1 

Participar das reuniões mensais do Fórum Permanente de 
Discussão sobre Violência Atividades Internas Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, criado em parceria com o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre a Mulher – NEPEM/UnB.

Proposta de realização de seminário sobre a implementação da justiça restaurativa nos casos 
de 
violência doméstica e familiar contra a mulher

 1 

Mapear o trabalho do MPDFT junto às redes de atendimento à 
mulher vítima de violência doméstica e familiar

Projeto elaborado em parceria com a Secretarias de Comunicação Social, Planejamento e 
Psicossocial

 1 

Realizar audiência pública
Audiência pública para discutir a prática comercial de diferenciação no valor dos ingressos 
para o público 
feminino e masculino no setor de entretenimento, realizada em 27/09/2017

 1 

CPJ Brazlândia Realizar visitas e reuniões ao 16º Batalhão da PM e 18ª DP

Foram realizadas reuniões nos dias 18/01 (com Delegados da 18ª DP); 02/02 (com o 
Comandante do 16º BPM); Visitas à 18ª DP para controle da atividade policial realizadas nos 
dias 07/04 e 16/10; Visita à 18ª DP no dia 13/06 para tratar de rotinas administrtivas; Reunião 
dia 11/09 com Delegados de Polícia da 18ª DP para tratar da atuação administrativa; Runião dia 
13/11 com Delegados de Polícia da 18ª DP para tratar sobre atuação processual 

 1 
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Realizar reunião com Magistrados e Defensores públicos
Reunião no dia 23/11 com o Juiz Diretor do Fórum para tratar da cessão de espaço para 
Promotoria

 1 

Participar de reuniões e eventos com as instituições parceiras

Visita do Promotor eleitoral à 1ª Zona Eleitoral no dia 10/02; Reunião dia 28/03 para tratar de 
assuntos referentes à assaltos ocorridos na DF 001 e BR 080, com participação de PCDF, PMDF, 
e PRF, registrada em Ata; Reunião com os conselheiros tutelares no di a19/04 (para tratar 
sobre a atuação dos conselheiros ) Registrada em Ata; Reunião na Administração Regional de 
Brazlândia para tratar sobre a festividade aos 84 anos de Brazlândia; Realização da palestra 
sobre "Ética e segurança Digital" para 150 alunos da EC01 de Brazlândia; Palestra sobre 
Valorização da Vida com abordagem na depressão no dia 12/05 na EC08 de Brazlândia para 
pais e alunos; Palestra sobre a missão do MPDFT atribuições da CPJBZ e ações exitosas na EC 
da Natureza para 100 alunos; Reunião dia 10/08 com Diretor do Hospital Regional para tratar 
de instruções processuais; Reunião dia 25/08 com Batalhão Rural OEste para tratar sobre a 
atuação de Termo Circunstanciado; 12/12 Palestra sobre interdição no HRBZ, com entrega em 
40 cartilhas.

 1 

Visitar as instituições cadastradas no SEMA
Visitas realizadas nos dias 06/04, 16/05, 17/05, 07/06, 11/07, 24/07, 21/08, 18/09 para 
acompanhamento, controle e recadastramento das instituições parceiras; Visita dia 09/08 para 
acompanhamento do Projeto da Casa da Caminho

 1 

Realizar reuniões mensais
Reuniões Ordinárias nos dias 30/03; 04/05; 29/06; 22/08, 04/12, para tratar sobre o 
parcelamento irregular na região administrativa de Brazlândia, todas registradas em Ata

 1 

Participar dos eventos relacionados ao Projeto Encontro com os Produtores Rurais no dia 22/08  1 

Elaborar o material de divulgação Foi elaborado 100 folders para os Produtores Rurais  1 

CPJ Gama
Realizar reuniões com a Administração Regional do Gama e 
os Órgãos 
policiais locais.

Participação do Coordenador Administrativo no Curso de Habilitação para Lavratura de 
Termo Circunstanciado de Ocorrência no Comando de Policiamento Regional Sul/PMDF, em 
22/08/2018

 1 

CPJ Planaltina

Manter parcerias com a Secretaria de Estado da Mulher, CRAS, 
CREAS, 
Associações de moradores, Comando do 14º Batalhão da PM

Parcerias mantidas com o CEAM para o atendimento de vítimas de VD e demais Instituições 
para recebimento de prestador de serviços e devidos encaminhamentos

 1 

Realizar uma reunião por semestre
Realização de duas reuniões com o 14º BPM sobre o envio de Termos Circunstanciados 
diretamente ao MP

 1 

Realizar visitas a instituições parceiras  Realização de visitas Semestrais às instituições parceiras do SEMA/CPJPL  1 

 Realizar encontro com a s instituições parceiras. Encontros mensais com as instituições parceiras e o SETPS  1 

Participar efetivamente das reuniões da Rede Social de 
Planaltina

Participação efetiva do Setor Psicossocial/CPJPL nas reuniões de rede  1 
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CPJ Recanto das 
Emas

Realizar reuniões com a rede social
O Psicossocial do Recanto das Emas foi implantado apartir de setembro/2017. Foram realizadas 
duas reuniões com o intuito de identificar a rede social e os serviços que poderiam ser 
realizados em parceria, bem como um plano de ação para 2018

 1 

Promover reunião com as forças policiais (27º BPM e 27ª DP)

Foram realizadas duas reuniões com a 27ª DP, para identificar a adoção de medidas que 
pudessem melhorar 
o aparelhamento da delegacia e com isso agilizar as investigações. Parte destas medidas se 
deu com a 
destinação de recursos de fianças, utilizados para a compra de equipamentos

 1 

CPJ Samambaia

Contato frequente com as forças policiais e visitas periódicas 
a Delegacias de Polícia e a Unidades da Policia Militar com 
atuação na RA de Samambaia e Recanto das Emas

Houve o estreitamento de laços e foi fortalecida a integração entre o MPDFT e as Unidades 
Policiais da região administrativa, por meio de contatos constantes, da efetivação de duas 
visitas à 26ª Delegacia de 
Polícia e à 32ª Delegacia de Policia pelos Promotores de Justiça Criminais e Promotores de 
Justiça Especiais Criminais e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar e de duas visitas à Delegacia 
da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2) pelos Promotores de Justiça Infracionais de Defesa da 
Infância e Juventude

 1 

Participar das reuniões da Rede Social de Samambaia
Participação em 11 reuniões da rede social de Samambaia, possibilitando um maior 
envolvimento com as ações propostas pela rede e maior articulação com os diferentes órgãos 
que dela fazem parte

 1 

Fortalecer as parcerias firmadas pelo Setor de Controle e 
Acompanhamento de Medidas Alternativas – Sema e orientar 
as entidades cadastradas sobre o acompanhamento das 
medidas de prestação pecuniária e de serviço de que são 
destinatárias

Houve o fortalecimento das parcerias existentes e foram prestados os devidos esclarecimentos 
e orientações relativas aos procedimentos a serem adotados para o recebimento e 
acompanhamento das medidas de prestação pecuniária e de serviços às instituições 
parceiras, por meio da realização de dois encontros, sendo o primeiro em 22/05/2017, com a 
participação de 20 pessoas, e o segundo em 30/08/2017, com 26 participantes, além de terem 
sido realizadas visitas às 25 entidades cadastradas e a 4 outras instituições que solicitaram 
credenciamento

 1 
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Efetuar visitas institucionais a entidades que compõem a rede 
de enfrentamento e atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar de Samambaia

Foram realizadas, nos meses de junho e julho de 2017, visitas institucionais a 7 entidades 
que compõem a rede local, quais sejam: Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância em 
Violência – PAV 
Orquídea, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Programa de 
Prevenção Orientada à Violência Doméstica - PROVID, Núcleo de Atendimento à Família e aos 
Autores de Violência 
Doméstica - NAFAVD, Casa Azul Felipe Augusto, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 
Projeção – NPJ/Projeção e Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Brasília – 
NPJ/UCB.Tais ações 
possibilitaram conhecer as atividades realizadas, as condições de funcionamento dos 
serviços e identificar as demandas de cada uma das instituições para buscar a melhoria do 
atendimento prestado às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar de Samambaia

 1 

Realizar visitas a instituições que prestem atendimentos a 
adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais

Foram realizadas uma visita ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e uma à Unidade de 
Atendimento de Meio Aberto (UAMA), com o objetivo de conhecer o trabalho das instituições 
e as características e desafios dos serviços ofertados, o que possibilitou o estreitamento de 
laços e o fortalecimento da integração entre tais Órgãos e o MPDFT

 1 

Visitar órgãos de proteção e atenção a crianças e 
adolescentes

Foram efetuadas visitas ao Conselho Tutelar de Samambaia Norte (10/1/2017), ao Conselho 
Tutelar de Samambaia Sul (17/1/2017), ao Centro de Atendimento Integrado 18 de maio 
(17/2/2017 e 29/9/2017) e ao 
Adolescentro (20/9/2107), possibilitando uma maior aproximação e integração entre as 
instituições e o MPDFT

 1 

CPJ Santa Maria

Realizar eventos de capacitação com a rede local
Foi realizado oficina de capacitação em gênero com os alunos do curso de psicologia, da 
universidade UDF, no mês de maio, em conjunto com a Promotora de Justiça MARIANA 
TÁVORA e Assistente Social IZIS MORAIS

 1 

Realizar reunião com a rede social para articular ações de 
fortalecimento das políticas públicas

Foram realizadas reuniões com a rede Flor do Cerrado  1 

Realizar visitas institucionais aos Órgãos de enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra a mulher

Foram realizadas visitas: no Adolescentro, NEPAV, PAV-Santa Maria, CRAS  1 

Participar e colaborar de eventos da rede
Participação de evento realizado no Mês de Outubro: 2ª Ação Social Portas Abertas, 
promovido pela Rede Social Flor do Cerrado de Santa Maria

 1 

Cerimonial

Participar das reuniões da Comissão de 
Trabalho de Cerimonial e Protocolo do 
Ministério Público dos Estados e da União 
– CTCEMP

São realizadas 2 reuniões anuais, a Chefe e a Subchefe do Cerimonial participaram das 2 
reuniões

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir sede 
e estrutura 

próprias para 
todas as 

circunscrições 
e área 

administrativa

Participar do grupo informal de estudos 
de cerimonial do Ministério Público da 
União em Brasília

Realizar a troca de experiências entre os MP’s e fazer a uniformização das normas do 
cerimonial para todos os ramos

 1 

CPJ São Sebastião

Promover o diálogo entre os diversos serviços de São 
Sebastião e a comunidade

15 reuniões mensais, cerca de 40 pessoas  1 

Debater os problemas da comunidade e buscar soluções 
conjuntas para minimizar o sofrimento dos cidadãos

11 reuniões  1 

CPJ Taguatinga
Realizar visitas/reuniões semestrais com as Delegacias de 
Polícia (12º, 17º, 21º e 38º)

Conforme previsto, foram realizadas as visitas às delegacias, pelos Promotores de Justiça 
Criminais, nos 1º e 2º semestres

 1 

CI e Gaeco

Propor convênios com instituições do GDF e 
órgãos federais 

Propostos 6 novos convênios  1 

Oferecer curso de quebra de sigilo telemático 
e Curso de Mineração de fontes abertas

2 cursos  1 

Manter parceria com o Ministério da Justiça 
por meio do convênio de replicação do 
Laboratório de combate à Lavagem de ativos

Manter parceria  1 

PDDC

Participação no Grupo Nacional dos Direitos Humanos/
Copedh

 Participou do Grupo Nacional dos Direitos Humanos/Copedh  1 

Participação na Comissão Distrital de Direitos Humanos Participou de reuniões do Conselho Distrital de  promoção e Defesa dos Direitos  Humanos  1 

Atuar na gestão da execução do Termo de Cooperação 
Técnica com o MPGO

Atua na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o MPGO  1 

Atuar na força-tarefa entre MPDFT, MPT e MP de Contas do 
DF para 
desativação do lixão da estrutural e inserção sócio econômica 
dos contadores de resíduos sólidos.

Atua na força-tarefa entre MPDFT, MPT e MP de Contas do DF para desativação do lixão da 
estrutural e inserção sócio econômica dos contadores de resíduos sólidos

 1 

Atuar na gestão da execução do Termo de Cooperação 
Técnica com o Instituto de Fiscalização e Controle

Atua  na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o Instituto de 
Fiscalização e Controle para formação de rede de âmbito Distrital,com vistas à articulação 
ações de  
fiscalização, combate á corrupção, e controle social ,e para interação de Redes, nos âmbitos 
Distrital e Federal (TC 023.316/2015-2)

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir sede 
e estrutura 

próprias para 
todas as 

circunscrições 
e área 

administrativa

Criar mecanismos que promovam a integração da PDDC 
com as unidades estratégicas da Instituição (Câmaras, 
Corregedoria, Coordenações, Núcleos e etc) que contribuem 
para a sua atuação, visando à agilização dos trabalhos, à troca 
de informações e a compa

Participante da elaboração da cartilha direcionada à população em situação de rua em 
conjunto com o NED – Núcleo de Enfrentamento à Discriminação; Coordenação dos Núcleos 
de Direitos Humanos; Atuação em conjunto com o Núcleo de Controle da Atividade Policial 
na avaliação de greve de policiais civis; Coordenação de ações conjuntas com as Promotorias 
Especializadas em assuntos de relevância social, tais como: greve dos professores, greve dos 
rodoviários,  crise hídrica, preservação do meio ambiente, resíduos sólidos, intermediação de 
interesses entre os atores envolvidos no carnaval do DF, desativação do lixão da estrutural; 
Análise e avaliação orçamentária em suporte às Promotorias; Atuação conjunta com as 
Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude em assuntos relacionados à 
atuação da Defensoria Pública em prol da criança e do adolescente; Coordenação de ações 
para coibir a ocupação irregular de terras no DF; Atuação conjunta para prevenir e combater a 
violência nos estádios

 1 

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Buscar uma maior integração com as entidades responsável 
pela defesa da ordem tributária (CORF/PCDF, SEFAZ e 
NÚCLEO FISCAL DA PGDF)

Reuniões periódicas com integrantes dos diversos órgãos que atuam da defesa da ordem 
tributária

 1 

Prourb

Aperfeiçoar camada de informações 
do MP no sistema Terrageo

Aperfeiçoamento contínuo  1 

Propor à API a assinatura de 
convênio para acesso aos dados do 
sistema de fiscalização da AGEFIS

Proposta realizada  1 

Realizar reuniões com os órgãos de 
execução das políticas públicas 
relacionadas à ordem urbanística, com 3ª 
CCR e com as PROREGs

Reuniões realizadas  1 

Manter parceria com a 4a câmara de 
revisão do MPF, com a PR-DF e PRR 1

Parceria mantida  1 

Promover encontros temáticos na 
PROURB a fim de possibilitar a troca de 
experiências e a discussão de temas 
relacionados às atribuições da 
Promotoria.

Encontros mensais realizados com temas relacioandos às atribuições da Promotoria  1 

Executar o projeto Preserva Brazlândia Reuniões realizadas  1 

PJD do Consumidor
Participar do Fundo Gestor dos Direitos do Consumidor/DF 12 (doze)  1 

Reunião com a SENACON 02 (duas)  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir sede 
e estrutura 

próprias para 
todas as 

circunscrições 
e área 

administrativa

Grupo formado por 35 participantes de vários estados para 
tratar de 
questões relativas ao direito do consumidor

Contínuo  1 

Participa das reuniões com o Conselho De Consumidores da 
CAESB

6 (seis) reuniões  1 

Promotoria de 
Justiça de Defesa 
da Infância e da 
Juventude

Reuniões com as delegacias especializadas Fiscalizações são realizadas  1 

Realizar reuniões entre MPDFT e demais operadores do 
sistema infantojuvenil

É feita atraves das fiscalizações junto às Unidades de Internação  1 

fiscalizar a aplicação dos projetos políticopedagógicos 
elaborados pelas unidades

É realizada junto com as fiscalizações das Unidades de Internação  1 

Articular com o Distrito Federal para que os jovens ouvidos já 
recebam os encaminhamentos para atendimentos diversos, 
principalmente nas 
áreas de saúde e educação.

É realizada junto com as oitivas dos adolescentes, dependendo da situação os jovens são 
encaminhados para atendimento nas areas de saúde e educação

 1 

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Estabelecer uma rotina de informação mediante a 
comunicação direta e periódica com as Delegacias de Polícia 
sobre o oferecimento de denúncia ou arquivamento dos 
autos ou sobre a alteração da tipificação penal nas 
ocorrências policiais.

A comunicação entre MP e Delegacias sofreu avanços este ano com o surgimento do 
procedimento de tramitação direta de inquéritos policiais

 1 

Profid
Manutenção dos Termos de Cooperação firmados com os 
Ministérios Públicos Estaduais, IMESC, AMPARE

3  1 

Prodema

Realizar seminário na UnB sobre a expansão do Setor 
Habitacional Taquari em área de recarga de aquífero

Seminário realizado 30 de agosto de 2017 na FAU/UnB  1 

Realizar audiência pública sobre a Crise Hídrica no 
Distrito Federal

Audiência pública realizada no dia 14 de março de 2017, em parceria com a PPDC  1 

Secretaria de 
Atendimento à 
Saúde

Fazer compra conjunta da vacina antigripal entre os ramos do 
MPU

Foi realizada a compra conjunta como outros ramos do MPU, sob coordenação da PGR. 
Foram aplicadas 1.271 (um mil, duzentos e setenta e uma) doses em membros e servidores. Os 
dependentes 
não foram vacinados por contenção orçamentaria

 1 

Total de iniciativas  70 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Fortalecer a 
integração 

entre membros 
e servidores

CPJ Águas Claras
Promover reuniões periódicas entre chefia e servidores para 
fins de troca de 
informações pertinentes ao ambiente de trabalho.

Foram realizadas diversas reuniões entre as chefias e os servidores com o objetivo de repassar 
informações necessárias ao bom andamento da atividades da Coordenadoria, bem como para 
organização e estruturação das unidades administrativas

 1 

CPJ Taguatinga

Realizar reuniões entre chefia, membros e servidores, para fins 
de troca de 
informações pertinentes ao ambiente de trabalho, com intuito 
de melhor solucionar as situações- problemas e amadurecer 
as relações interpessoais.

Ocorreram reuniões em número satisfatório para resolver situações diversas, sobretudo, no 
que diz respeito às mudanças estruturais do MPDFT, que surgiram no decorrer do ano de 2017 
e exigiram 
bastante diálogo, no total de 3

 1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Entrega de placas de homenagem aos Conselheiros no final 
dos mandatos

Entrega das placas na 259ª Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 2017  1 

Serviço de Gestão 
Ambiental

Realizar a campanha Carona Legal, com a disponibilização de 
vagas, na garagem coberta, para veículos com pelo menos 
3 (três) pessoas entre membros,servidores, estagiários e 
terceirizados.

23/6/17 – A palestra de  inauguração do Programa Carona Solidária explicou funcionamento 
do 
aplicativo;  
25/10/17 – O fundador da plataforma tirou as dúvidas dos interessados no Edifício-sede

 1 

Realizar evento comemorativo do Meio Ambiente. 

Participantes: Palestra Brasília e Sustentabilidade - 36; 
Oficina colar de miçanga - 15;  
Oficina reciclagem garrafa de vidro - 15; 
Oficina vela com óleo de cozinha - 15;  
Oficina boneca de tecido - 15. 
Total: 96

 1 

CPJ Gama

Realizar confraternização mensal
Realizados: 10 encontros para comemorar os aniversariantes do mês, chá de fraldas, 
despedidas e boas vindas de membros, servidores, estagiários e outros colaboradores

 1 

Realizar festa junina realizado o Arraiá da Promotoria de Justiça do Gama, em 04/08/2017  1 

Realizar confraternização de final de ano realizada confraternização em 07/12/2017  1 

Promover encontros externos realizados 7 eventos de futebol  1 

PJD da Infância e 
Juventude

Promover reuniões entre os membros que atuam nas P.J 
Infracionais e na P.J de Execução para articulação conjunta.  

Reuniões periódicas realizadas  1 

Criar grupo de whatsapp para troca de informações auxiliando 
a atuação conjunta dos membros

Grupo de Whatsapp criado  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir sede 
e estrutura 

próprias para 
todas as 

circunscrições 
e área 

administrativa

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Realizar reuniões periódicas, setorizadas, para acompanhar a 
execução dos 
procedimentos padronizados e uniformização de 
entendimentos entre as 
Promotorias Especializadas 

Realização periódica  1 

PDDC

Participar dos seminários, simpósios e outras atividades 
promovidos pelas promotorias

Participou dos seminários, simpósios e outras atividades promovidos pelas Promotorias  1 

Atuar de forma conjunta em comissão ou grupos de trabalho 
com promotorias e órgãos externos

Atuou conjuntamente em comissões e  grupos de trabalho com promotorias e órgãos 
externos

 1 

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Realizar confraternizações entre as equipes da promotoria Foram realizados dois grandes eventos durante o ano: festa junina e festa natalina  1 

Total de iniciativas  15 

Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Secretaria de 
Planejamento

Reavaliar o formato de apresentação das demandas 
apresentadas após o Mapeamento de Processos

Novo formato aprovado  1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Organizar as sessões do Conselho Superior Realizadas 12 Sessões Ordinárias e 5 Extraordinárias  1 

Distribuir, aprovar e publicar Resoluções, Deliberações, 
Decisões e 
Recomendações (art. 7º, RICSMPDFT)

Editadas 10 (dez) Resoluções, 6 (seis) Decisões e 1 (uma) Recomendação no decorrer do ano 
de 2017

 1 

Divulgar os avisos de vagas para afastamento de longa e curta 
duração 
para mestrado/doutorado ou dissertação e tese

Publicado o Aviso nº 1, de 3 de julho de 2017, com 2 vagas para afastamento de longa 
duração, 5 de curta duração e 1 vaga para ESMPU

 1 

Organizar as promoções por antiguidade e merecimento ao 
cargo 
de Promotor de Justiça

Promovidos 3 Promotores de Justiça e 2 Procuradores de Justiça  1 

Organizar as eleições para o CSMPDFT
Eleição realizada em setembro/17, reconduzidas as Procuradoras de Justiça Ruth Kicis, Arinda 
Fernandes e Katie de Souza Lima Coelho. Eleitos o Procurador de Justiça Mauro Faria de Lima

 1 

Julgar processos de competência do CSMPDFT Julgados 46 (quarenta e seis) processos somando-se as sessões ordinárias e extraordinária  1 

Corregedoria-Geral
Atualizar o mapeamento das rotinas operacionais da 
Corregedoria com o auxílio da Secretaria de Planejamento.

Mapeamento realizado  1 
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OBJETIVO 
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Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Implementar rotina de verificação física e eletrônica de Feitos 
Internos que estão há mais de 180 dia sem impulso.

Rotina implementada  1 

Criar Report Service com o conteúdo da Res. 74- CNMP para 
que as unidades-fim do MPDFT visualizem a sua contribuição 
nos dados informados ao CNMP

Report Service está em fase de produção  1 

Aperfeiçoar o procedimento de auditoria dos registros de 
feitos no Sisproweb

Aperfeiçoamento iniciado 
 1 

Aperfeiçoar rotina para fornecimento das informações 
solicitadas pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Aperfeiçoamento iniciado 
 1 

Aperfeiçoar rotina de prestação de informações e cadastro 
dos procedimentos disciplinares no Sistema de Informatização 
Nacional de Natureza Disciplinar – SINND, do CNMP

Aperfeiçoamento iniciado 
 1 

Aperfeiçoar as orientações técnicas quanto às solicitações de 
alteração de banco de dados encaminhadas à Corregedoria-
Geral.

Aperfeiçoamento iniciado 
 1 

Dominar o mapeamento de processos da Corregedoria-Geral Mapeamento de processos estudado constantemente  1 

Concluir a digitalização das Pastas Funcionais dos membros 
do MPDFT

Digitalização concluída  1 

Definir parâmetros qualitativos para realização da Correição. Parâmetros definidos  1 

Câmaras de 
Coordenação e 
Revisão

Realizar análise administrativa para padronização das rotinas
Feito estudo em conjunto com a SECPLAN para padronização de todas as rotinas das novas 
unidades

 1 

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação

Propor instrumentos arquivísticos (código de classificação e a 
tabela de temporalidade) para a atividade-fim.

Minuta de instrumentos a ser apresentada à Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos

 1 

Solicitar a elaboração de campanha visando a avaliação dos 
principais 
serviços de arquivo.

Questionário de aferição do nível de satisfação dos usuários aplicado em setembro  1 
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Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Classificar e Avaliar o acervo das unidades administrativas 
(arquivos 
setoriais).

Foram transferidas para a Seção de Controle de Acervo 1.116 caixas com documentos de 38 
unidades atendidas pelo serviço de assistência técnico-arquivística: SAT-FEIS/CPJBSI; SETPRO/
PGJ; CG; SAC-PPS/CPJBSI; SECPLAN; SAC-CRIM/CPJPL; SEINP/SG; CPJSA/PGJ; CPJBZ/
PGJ; DRC-MAUR/CPJBSI; SAC-ELP/CPJBSI; CNDH – SECAD/CNDH; SDA – DITEL/SDA; SAD/
CPJCE; NCAP – SAC/NCAP; SAC-FI/CPJBSI; DRCCIVD/CPJCE; APGJ/PGJ; SDA – SETEST/SDA; 
CGABBSI/CPJBSI; SAC-CON/CPJBSI; CGABBSII/CPJBII; SES-OT/CPJBSI; SPO – SPO/SG; SAC-
EDUC/CPJIJ; SAC-EP/CPJBSI; CRC – SETOP/CRC; DIGIP/CDI; SAC-EV/CPJSO; 4ªPRODEMA-
BSI; PLAN/SG; CPJBSI – SAC-IDE; SSI/PGJ; SECON/PGJ; SAD/CPJSM; DRC/CPJSS; SAC-VIDA/
CPJBSI; NAAP/SECGAB

 1 

Eliminar a documentação desprovida de valor secundário 
custodiada pelas 
unidades administrativas (arquivos setoriais).

Foram eliminadas 669 caixas de documentos. 15 unidades atendidas: SSI/PGJ; DRCIJ/CPJIJ; 
SAC-CON/CPJBSI; SAD/CPJCE; CPJSS/GPJ; SAD/CPJSM; SAC-EV/CPJSO; SATFEIS/CPJBSI; 
DIGIP/CDI; SETOP/CRC; NAAP/SECGAB; SAC-CON/CPJBSI; DRCMAUR/CPJBS; SAC-ELP/
CPJBS; SECEX/CPJBI

 1 

Avaliar o acervo atingido pela inundação da sala de guarda 
da Seção de 
Controle de Acervo, visando selecionar e propor o descarte 
dos documentos em que a recuperação for inviável do ponto 
de vista econômico e da destruição/contaminação sofrida.

A inundação atingiu 2.437 caixas-arquivo. Desse total, conseguiu-se recuperar o conteúdo 
de 775 caixas, aproximadamente 32%. Os detalhes sobre esse trabalho constam do relatório 
elaborado pela Seção de Avaliação de Documentos/CDI

 1 

Solicitar à Secretaria de Comunicação a elaboração de 
campanha, visando 
divulgar o sistema CDI SERVIÇOS.

Campanha de divulgação realizada por e-mail marketing no mês de agosto  1 

Classificar e avaliar o acervo da AUDIN e da SOF custodiados 
pela Seção de 
Controle de Acervo.

Foram avaliadas 958 caixas com documentos da AUDIN.  1 

Solicitar a aquisição de 01 scanner de microfilmes. Solicitação encaminhada em janeiro. A aquisição está prevista para ocorrer em 2018  1 

Solicitar a aquisição de 02 armários para armazenamento de 
microfilmes.

Mobiliários adquiridos e recebidos em outubro. Sendo distribuído um para a Divisão de 
Arquivo (SIG) e o outro, para a Seção de Controle de Acervo (PJDIJ).

 1 

Encadernação de periódicos.
Foram encadernados 86 volumes, entre periódicos/monografias, do acervo bibliográfico, a 
fim de garantir-lhes a preservação e melhorar o estado físico do suporte das monografias e 
periódicos. (PGEA nº 08191.104203/2017-32)

 1 

Realizar o plano de ação do Projeto Produção intelectual dos 
membros do 
MPDFT elaborado junto com a SECPLAN.

O plano de ação foi elaborado. O projeto encontra-se na fase de cumprimento de metas do 
planejamento da página eletrônica

 1 
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Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Reiterar o pedido de avaliação dos serviços da DIGIP junto 
aos usuários.

A avaliação dos serviços da DIGIP será realizada em 2018. (Memorando nº 1006/2015 - 
DIGIP/CDI – 08191.039755/2015-09)

 1 

Propor a aquisição de software de diagramação e 
recebimento de 
matérias para o DIÁRIO ELETRÔNICO do MPDFT.

Aguardamos a apresentação de nova solução desenvolvida pela STI, que facilitará a 
visualização e o acesso às edições do Diário Eletrônico do MPDFT

 1 

 Readequar a rotina de expedição de documentos e serviço 
de malote, em 
virtude da tramitação direta de inquéritos policiais entre a 
Polícia Civil e o 
MPDFT, por força da Resolução TJDFT nº 10, de 28 de agosto 
de 2017.

Maior transparência, segurança e eficiência no recebimento e tramitação dos Inquéritos 
Policiais, bem como de todos os documentos que tramitam no Protocolo do MPDFT. No 
período de 03/10/2017 (data início tramitação direta) a 19/12/2017, o Serviço de Protocolo 
devolveu à Corregedoria da Polícia Civil 4.183 (quatro mil, cento e oitenta e três) Inquéritos 
Policiais

 1 

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Solicitar à STI criação de sistema de controle de prontuários Sistema Psicossocial solicitado e criado pela STI, disponibilizado na página da CEPS, na Intranet  1 

CPJ Ceilândia

Solicitar à API que revise o diagnóstico situacional das rotinas 
de Trabalho

Ação realizada por meio de mensagem eletrônica encaminhada pela Assessoria de 
Planejamento em 12.12.2017

 1 

Sistema a ser elaborado e instalado pelo servidor Francisco de 
Assis

Ação implementada, Sistema eletrônico de documentação instalado em fevereiro de 2017. 
Endereço eletrônico: http://10.34.87.8/CynthiaNET/2017/

 1 

CPJ Gama

Realizar reuniões setoriais visando o acompanhamento e 
orientação 
dos trabalhos desenvolvidos pelas chefias e demais 
colaboradores

Realizadas 20 reuniões entre gestores, servidores e demais colaboradores e publicadas 7 
orientações visando a padronização dos processos de trabalho das secretarias e setores de 
apoio e controle da CPJGA

 1 

Mapear a Ponte Alta do Gama (Norte e Sul) onde não existe 
endereçamento postal visando celeridade e economia de 
recursos.

Mapeamento realizado 40%. As fotografias estão compartilhadas no Google Fotos, havendo 
inclusive premiação de foto

 1 

Aprimorar as rotinas de atendimento ao cidadão.

Participação em 3 cursos de capacitação pela servidora responsável pela triagem do 
atendimento ao cidadão; lotação e treinamento de dois estagiários de Direito par auxiliar no 
atendimento da triagem pela servidora responsável pela triagem; 
confecção de estatísticas mensais para atendimento das demandas da Ouvidoria e API, do 
MPDFT e da CPJGA; Otimização da sala de triagem e atendimento ao cidadão; elaborado 
portfólio com rotinas e resultados dos atendimento da triagem

 1 

Ouvidoria Solicitar substituição do sistema da Ouvidoria Memorando encaminhado solicitando novo sistema  1 

PDDC
Mapear as rotinas operacionais exigidas na execução das 
atividades da PDDC

As rotinas foram mapeadas pela SECPLAN  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Profide

Geração de etiquetas a partir de listagem de calc/excell  1 

Remessa de documentos pelo Sistema de Postagem 
Eletrônica – 
SPE para os Correios

 1 

Envelopamento mecânico sem uso de envelopes  1 

Uso de redes sociais (WhatsApp e SMS) para notificações, 
comunicados e diligências

 1 

Remessa direta aos cartórios de Registro Civil do DF, de todos 
os procedimentos de reconhecimento de paternidade sem 
acordo de alimentos

 1 

Remessa à Vara de Registros Públicos de reconhecimentos de 
paternidade cujos registros de nascimento não são do Distrito 
Federal e/ou em que houve acordo de alimentos

 1 

Requisição e entrega aos pais da certidão de nascimento do 
menor registrado fora do DF com a devida averbação de 
paternidade

 1 

Encaminhamento dos pais cujos registros de nascimento 
foram feitos 
no DF, para os respectivos cartórios a fim de retirarem a 
certidão 
atualizada com a paternidade

 1 

PJ Fazenda Pública

Utilizar sistema Tabularium para comunicar o recebimento de 
intimação 
eletrônica aos demais órgãos de execução cuja intervenção 
possa ser 
necessária.

Celeridade na comunicação interna e viabilidade do acompanhamento dos documentos 
expedidos

 1 

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Buscar o aprimoramento das rotinas de trabalho 
implementadas nos âmbito das PDOTs baseadas no 
recebimento de informações eletrônicas da SEFAZ/DF 
e consultas nos sistemas QlickView e SITAF, bem como 
ao monitoramento dos julgamentos administrativos para 
andamento das investigações

100% dos Procedimentos de Investigação Criminal das PDOTs são instruídos com relatório 
elaborado 
com base em informações extraídas dos sistemas eletrônicos acessados pela Promotoria

 1 

Realizar análise e diagnóstico de necessidades das unidades 
internas

Frequentemente são realizados estudos e implementadas medidas internas, objetivando 
alcançar maior eficiência nos trabalhos realizados

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Prourb Manutenção e melhorias do Wikiprourb Manutenção sob demanda  1 

PJFEIS
Alteração das portarias 429 e 430 Minuta realizada, falta assinatura e publicação  1 

Rediscutir adesão ao SICAP 
(Sistema de Prestação de Contas)

Realizado contato com a Fundação Brasileira de Contabilidades, Conselho Federal de 
Contabilidade e Profis

 1 

Secretaria de 
Segurança 
Institucional - SSI

Revisar o texto do Manual de Segurança Residencial, para 
reedição

Foi encaminhada proposta inicial à Comunicação, que está revisando texto e arte visual. Seu 
lançamento ocorrerá no 1º semestre de 2018

 1 

Revisar o texto da Cartilha de Segurança Pessoal, para 
reedição

O texto foi revisto e o lançamento será no 2º semestre de 2018  1 

Promover a renovação visual de pop ups e baners eletrônicos 
e a elaboração e encaminhamento de novos pop ups à 
Coordenadoria de Comunicação

Foi realizada a renovação visual de pop ups e baners eletrônicos e encaminhados novos pop 
ups à Coordenadoria de Comunicação

 1 

Recebimento e Pagamento das Pistolas calibre .40 Glock23 
Gen4

Houve a compra de 30 (trinta) pistolas Glock  1 

Implantar o Plano de Segurança Institucional em todo MPDFT, 
após aprovação da API, através de reuniões, palestras, 
encontros

O Plano de Segurança Institucional está na API para aprovação  1 

Secretaria de 
Comunicação

Implementação do uso da ferramenta Trello pela Secom para 
registro e acompanhamento de ações, programas e projetos

Ferramenta em uso e treinamentos internos para os servidores  1 

Implementação de Reunião de Pauta mensal e planilha de 
acompanhamento e controle

Adoção de reunião mensal para definição dos temas e projetos prioritários para ações de 
comunicação a serem desenvolvidas pela Secom. Criação e preenchimento de planilha

 1 

Regulamentar a Política de Comunicação do MPDFT
Resolveu-se adotar a Política Nacional de Comunicação Social do Ministério Público Brasileiro, 
instituída pela Recomendação CNMP nº 58/2017

 1 

Regulamentar o Manual de Redação e Procedimentos de 
Comunicação

Projeto substituído pela elaboração do Manual de Relacionamento com a Imprensa do Comitê 
de Políticas de Comunicação (CPCom), órgão vinculado ao CNMP

 1 

Regulamentar o Manual de atuação do MPDFT nas Redes 
sociais

Projeto substituído pela Elaboração do Manual de Atuação nas Mídias Sociais do Comitê de 
Políticas de Comunicação (CPCom), órgão vinculado ao CNMP

 1 

Implementar um sistema de gerenciamento de imagens (em 
foto e vídeo) com acesso externo

Conta no Google Fotos criada e envio de links com as imagens implementado  1 

Promotoria de 
Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público e 
Social - Proped

Definir formatação padrão para as peças processuais e 
extrajudiciais

Definida tabela de códigos  1 



109Início | Índice | Voltar | Planos táticos operacionais – Resultados

INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Buscar maior 
celeridade 
das rotinas 

operacionais

Definir padrão de gravação dos arquivos na rede de 
informática (código do arquivo e pastas digitais)

Feita padronização nos diretórios  1 

Assessoria 
de Políticas 
Institucionais

Revisar os processos de trabalho da API
Os processos foram revisados e constam no novo Regimento 
Interno do MPDFT

 1 

Total de iniciativas  68 

Racionalizar 
as atribuições 

existentes

Chefia de Gabinete 
da PGJ

Divulgar por meio de tutoriais o sistema de Remoção 
Global

Foi disponibilizado na intranet, na página da Chefia de Gabinete, tutoriais de perguntas e 
respostas sobre a implantação da Lei de Ofícios, e de como usar o novo sistema de Remoção 
Global por meio de vídeo e texto em PDF

 1 

Realizar reuniões com os Coordenadores Administrativos 
e ou Secretários Executivos para informes diversos

Os informes diversos estão sendo divulgados durante as reuniões realizadas com os 
Secretários-Executivos/Chefes de Gabinetes das Coordenadorias Administrativas, bem como 
por meio de mensagem 
Eletrônica e telefonemas

 1 

Adequar as normas internas à Lei de Ofícios
O Conselho Superior do MPDFT regulamentou as normas internas à Lei de Ofícios por meio 
das Resoluções nºs 205 e 206, de 25/09/2015

 1 

Divulgar, por meio da Rede Interna do MPDFT, a decisão do 
Secretário-Geral do MPU, sobre o bloco temporal, referente 
à substituição cumulativa, onde os 4 dias úteis consecutivos 
possam ser extraídos de um bloco de substituições, do 
mesmo ofício, não sendo

Foi encaminhado aos Chefes de Gabinetes das Coordenadorias Administrativas, por meio de 
memorando-circular, comunicado informativo sobre o bloco temporal, reforçado durante as 
reuniões Periódicas

 1 

Divulgar a Portaria Conjunta PRE/DF e PGJ/DF n.º 01, de 
1º/12/2016, que dispõe sobre a unificação de datas dos biênios 
de exercício da função eleitoral (biênio fixo)

Foi encaminhado aos membros do MPDFT comunicado informando sobre a publicação da 
Portaria Conjunta PRE/DF e PGJ/DF n.º 01, de 1º/12/2016, que dispõe sobre a unificação de 
datas dos biênios de exercício da função eleitoral (biênio fixo) e critérios de designação dos 
Promotores Eleitorais. Essa portaria conjunta está disponibilizada Página da Chefia de Gabinete 
da PGJ

 1 

Total de iniciativas  5 

Aprimorar a 
comunicação 

interna

Secretaria de 
Planejamento

Realizar tratativas com a Secom para a divulgação dos 
Projetos elaborados pela Dipro/Secplan

Campanha de divulgação da unidade de projetos  1 

Inserção das informações de projetos  em acompanhamento 
no sistema alfresco 

40% de projetos inseridos na ferramenta  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar a 
comunicação 

interna

Elaborar estratégias de comunicação  da execução da gestão 
estratégica

Enviados 3 e-mail intitulados Gestão Estratégica em foco a todos os multiplicadores  1 

Chefia de Gabinete 
da PGJ

Divulgar a lista de Membros interessados em substituir 
cumulativamente nas Promotorias de Justiça, fora da sua 
Coordenadoria Administrativa

Semestralmente, a Chefia de Gabinete formula consulta aos membros interessados em oficiar, 
em substituição Cumulativa, fora da sua unidade para o semestre subsequente, nos termos do 
§ 3º do art. 37 da Resolução/CSMPDFT n.º 205, de 25/09/2015, disponibilizando O resultado na 
página da Chefia de Gabinete, Intranet

 1 

Divulgar no Quadro de Avisos todos os resultados dos 
Avisos de Substituição e de Remoção realizados pela Chefia 
de Gabinete

Todos os resultados dos Avisos de Substituição, bem como os de Remoção Global são 
disponibilizados no 
Quadro de Avisos, assim como enviados aos membros Por meio de mensagem eletrônica

 1 

Corregedoria Geral

Visitar as Promotorias de Justiça das Satélites e de 
Brasília, com a finalidade de aprimorar a comunicação da 
Corregedoria com as unidades do MPDFT

Foram visitadas 11 Coordenadorias Administrativas do MPDFT  1 

Manter a página da Corregedoria, na intranet, atualizada. Atualização constante por meio de publicação de documentos produzidos pela Corregedoria  1 

Promotoria de 
Justiça Criminal de 
Defesa dos Usuários 
dos Serviços de 
Saúde – Pró-Vida

Promover ação em conjunto com a Assessoria de 
Comunicação do 
MPDFT, para divulgação e esclarecimento das atribuições na 
intranet e internet.

Em 2017 foram divulgadas na imprensa local diversas ações conduzidas pela Pró-Vida: com 
destaque para as Operações Trackcare, Hígia (fraude em frequência de profissionais de 
saúde), Caronte (Máfia das Funerárias) . Além de notícias relacionadas a denúncias de crimes 
cometidos por profissionais de saúde

 1 

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação

Atualizar as informações disponibilizadas na página da CDI na 
intranet.

Atualização mensal realizada pelas unidades integrantes da CDI  1 

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Criar e desenvolver do projeto para oferecer aos membros 
informações e 
esclarecimentos sobre o trabalho da CEPS

Projeto elaborado e iniciado sob a asessoria da Secplan (Projeto Novos Rumos para o 
Psicossocial)

 1 

Realizar, com o apoio da SECOM, campanha de 
endomarketing

Solicitada para a Secom a realização da campanha  1 

Realizar pesquisa interna de Opinião para medir a qualidade 
de atendimento das demandas pelos peritos técnicos-
SETCOIP e SECPLAN

Pesquisa de satisfação realizada via disponibilização de questionário online, em Novembro/
Dezembro de 2017

 1 

Realizar, junto com a Assessoria de Políticas Psicossociais, 
visitas às 
Coordenadorias Administrativas.

Visitas realizadas as seguintes Coordenadorias Administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Riacho 
Fundo

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar a 
comunicação 

interna

Realizar visitar aos SETPS descentralizados ("Psicossocial 
Itinerante")

Visitas realizadas a todos os SETPS  1 

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Divulgar as atividades, materiais didáticos e cartilhas 
educativas relativas aos temas da CNDH por meio de página 
no Facebook.

As atividades e os materiais divulgados alcançaram um maior número de pessoas. Atualmente 
a página tem 1165 seguidores

 1 

Publicar livro sobre as denúncias de racismo e injúria 
qualificada oferecidas pelo MPDFT desde a criação do Núcleo 
de Enfrentamento à Discriminação)

Obra “Acusações de racismo na capital da República”  lançada em 13/06/2017  1 

Atualizar a página dos núcleos na intranet do MPDFT. Informações disponíveis e trabalho divulgado na intranet e na imprensa local  1 

Ouvidoria

Elaborar em parceria com a Comunicação Social campanha 
de divulgação do trabalho desenvolvido pelo Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC/MPDFT. 

Integralmente realizado pela Gestão da Informação da Ouvidoria MPDFT  1 

Escolher, mensalmente, um integrante do MPDFT, que 
se utilizou dos canais da Ouvidoria para registrar sua 
manifestação, para o evento denominado “Café com Ouvidor”                                                                      

Foram realizados 04 (quatro) eventos “Café com o Ouvidor”  1 

 Convidar, também, um membro do MPDFT que colaborou 
com a Ouvidoria, por intermédio de respostas às 
manifestações recebidas. O membro receberá o selo de 
“Promotor Parceiro da Ouvidoria”

Foram concedidos 09 (nove) selos de “promotor parceiro da Ouvidoria”  1 

Elaborar a cada trimestre o Boletim Informativo da Ouvidoria                                                                       A Ouvidoria elaborou 03 (três) Boletins Informativos  1 

Produzir súmulas trimestrais com os principais temas 
abordados nas manifestações registradas pelos usuários da 
Ouvidoria.       

A Ouvidoria elaborou 03 (três) súmulas trimestrais  1 

PJD do Consumidor Incluir novos TAC´s e Recomendações digitalizados no site 17 (dezessete) TAC´s e 02 (duas) Recomendações em 2017  1 

PJ Criminais e PJ do 
Tribunal do Juri

Manter comunicação via e-mail com servidores e membros e 
realizar reuniões com a equipe de trabalho.

A comunicação interna entre chefia servidores e membros é satisfatória, sempre obtendo 
resposta positiva e avanços no plano operacional da divisão

 1 

Secretaria de 
Atendimento à 
Saúde

Divulgar as atividades da DIPRES nos encontros do Projeto 
Judicial eletrônico (Pje).

Estimativa aproximada de participantes: 
198 pessoas – Participação em 11 Encontros

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar a 
comunicação 

interna

Disponibilizar 3 das melhores palestras em saúde e bem estar 
para 8 Promotorias no intuito da informação atingir o maior 
número de integrantes do MPDFT. Palestras:  
1. Decisões financeiras no início da carreira; 
2. Palestra Familiar sobre Ambientes Familia; 
3. Qualidade de Vida na Carreira e Pós Carreira

Foram encaminhadas as referidas palestras para as Promotorias de Justiça do Gama, Paranoá, 
Brasília II, Santa Maria, Recanto das Emas, Planaltina, Guará, Brazlândia e Samambaia em 
23/03/2017

 1 

Cerimonial Realizar reuniões pré e pós eventos
De um total de 64 eventos realizados em 2017 foram feitas 58 reuniões pré-eventos e 46 
reuniões pós-eventos

 1 

Secretaria de 
Comunicação

Disponibilizar papelaria e kit de divulgação básico com a 
identidade visual do MPDFT para que todas as unidades da 
Instituição possam utilizá-los por conta própria

Página “Faça Você Mesmo” publicada e divulgada na Intranet no dia 30/06/2017  1 

Finalizar projeto da newsletter interna Projeto aprovado. Lançamento ficou para 2018  1 

Atualizar o “Guia de produtos e serviços da Secom” Guia atualizado. Lançamento ficou para 2018  1 

Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças - SOF

Divulgar as ações/atribuições do DOF na intranet

Foi divulgada no primeiro semestre, a execução orçamentária e financeira relativa ao exercício 
financeiro anterior. Divulgou-se a aprovação do plano interno que estabelece a programação 
do MPDFT 
para o exercício. Foi divulgada duas publicações dos relatórios de custos produzido pela 
Subsecretaria de Avaliação Orçamentária e de Custos

 1 

Secretaria Executiva 
de Medidas 
Alternativas

Criação de teaser pela comunicação social sobre as atividades 
do cema para membros e servidores

Comunicação Social criou teaser (peças publicitárias) para divulgação das atividades da CEMA 
e dos SEMAS

 1 

Divulgar, por meio da intranet as atribuições da SEMA Matérias jornalísticas e vídeos divulgados na Intranet  1 

Divulgar informações do retrato interativo de penas e medidas 
alternativas

Retrato interativo disponível na página eletrônica do MPDFT, com as informações qualitativas e 
quantitativas

 1 

Visita da Coordenadora Técnica de Medidas Alternativas aos 
Semas locais

Durante o ano, a Coordenadora Técnica visitou os Setores de Medidas Alternativas locais  1 

Secretaria de 
Perícias e Diligências

Divulgar os resultados
Com o objetivo de dar transparência aos trabalhos da SPD, foi divulgados os resultados 
trimestrais de diligências concluídas, processos analisados e laudos disponibilizados

 1 

Total de iniciativas  36 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Conciliar a 
independência 

funcional do 
membro com 

as diretrizes da 
instituição

Corregedoria
Dar continuidade aos estudos para compilação das 
decisões da Corregedoria e órgãos superiores para 
registro de precedentes em matéria disciplinar.

Foram publicadas 7 “Decisões da Corregedoria”  1 

Câmaras de 
Coordenação e 
Revisão

Promover audiências públicas
Realizado encontro com o DETRAN/DF, para divulgação da operação daquele órgão 
denominada Pontos para a Vida. Expedição de Recomendação

 1 

Reestruturar o portal das Câmaras na parte de divulgação 
dos Atos (recomendações, enunciados, deliberações, 
decisões e súmulas)

Reformulação da página no tocante aos atos editados. Divulgação das pautas e das atas 
criminais, além do Informativo Criminal. Reexame e divulgação do Manual de Atuação dos 
Promotores de Justiça na área criminal

 1 

Aprimorar a divulgaçao dos informativos produzidos pelas 
câmaras

Reformulação da página no tocante aos atos editados. Divulgação das pautas e das atas 
criminais, além do Informativo Criminal. Reexame e divulgação do Manual de Atuação dos 
Promotores de Justiça na área criminal

 1 

Realizar encontros temáticos
Reuniões realizadas com Promotores de Justiça. Expedição de cinco recomendações e um 
enunciado, todos da área criminal

 1 

Convidar os promotores de justiça para participar das sessões 
das câmaras

Participação efetiva dos Promotores de Justiça interessados, em especial no julgamento de 
conflitos de atribuição. Realizado o encontro com a participação de Promotores da PRODEP e 
da Fazenda Pública, para conciliação. Reunião com Promotores de Justiça da PROFIDE para 
tratar do tema reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva nos serviços de registro 
civil do DF. Reunião com Promotores de Justiça no Núcleo de Direitos Jumanos para tratar 
do documento "Diretrizes Nacionais de Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero", 
elaborado pela Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (COPEVID)

 1 

Total de iniciativas  6 

Assegurar a 
continuidade 
dos projetos 
e esforços 
intergestão 

Secretaria de 
Planejamento

Publicar relatório digital com detalhamento das iniciativas 
elaboradas

Relatório publicado e disponibilizado na internet e intranet  1 

Total de iniciativas  1 

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Atualizar informações da página da CEPS na internet Última atualização realizada em 16/10/2017 pela SECOM  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Promotoria de 
Justiça de Defesa 
da Infância e da 
Juventude

Incluir servidores nas capacitações voltadas 
para o atendimento ao público

Servidoras foram capacitadas  1 

CPJ Brazlândia

Participar de eventos sobre o tema
Foram realizadas palestras nos dias 02/02, 23/02, 04/05, 25/05, 26/09 (legalidade da lei 11347 
para os 
usuários/autores atendidos pelo Seruq/TJDFT)

 1 

Coordenar as reuniões de abertura e encerramento anual da 
Rede Social

Foram realizadas 2 reuniões nos dias 07/02 e 05/12  1 

Participar das reuniões e eventos da Rede Social

 Participação em 8 reuniões ordinárias nos dias 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 01/08, 05/09, 03/10, 
07/11 para 
tratar de assuntos demandados pela sociedade.Obs.: A média de participantes nas Reuniões 
foi de 40 pessoas por reunião, e todas estão registradas em ata e lista de 
presença; Reunião no dia 30/05 com a vice governadoria do GDF para tratar de assusto 
relativo a instalação do CAPS em Brazlândia; Participação no 2º Encontro de Redes Setoriais 
do DF nos dias 01 e 02/06; Participação da inauguração do refeitório no dia 28/11 da Instituição 
Despertai com a presença de 60 pessoas em média, com entrevista midiática no dia 01/12 à 
Rádio Justiça

 1 

Elaborar material visual (cartazes) Foi elaborado o cronograma anual com a tiragem de 500 cartazes e 2 banners  1 

Participar de eventos sobre o tema
Encontro de Redes setoriais nos dias 01 e 02 de junho com participação no grupo de 
discussão de POP de rua.

 1 

Realizar reunião com representantes das instituições que 
atuam em defesa dos direitos da população em situação de 
rua

Participação em reunião nos dias 09/03, 11/04, 03/05, 05/09 (para elaboração da cartilha sobre 
o tema)

 1 

Participar de eventos com estudantes universitários de 
assistência social

Realização de palestra para estudantes da UNB no dia 05/06. Palestra realizada no dia 27/11 
com uma média de 30 alunos da faculdade UNIP  1 

Visitar as instituições cadastradas no SEMA
Visitas ralizadas nos dias 06/04, 16/05, 17/05, 07/06, 11/07, 24/07, 21/08, 18/09 para 
acompanhamento, controle e recadastramento das instituições parceiras; Visita dia 09/08 para 
acompanhamento do Projeto da Casa da Caminho

 1 

Participar de eventos e reuniões com instituições não-
governamentais e comunidade

Reunião realizada no dia 25/01 com o Presidente do Conselho de Segurança Urbana; 
Participação na Auditoria Cívica na Saúde no dia 23/03. Reunião dia 18/07 com representantes 
dos moradores de Brazlândia para tratar sobre a destinação do uso do CAJE

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

 Elaborar semestralmente informativo sobre as atividades 
desenvolvidas pela CPJBZ

Foi editado um informativo referente ao 1º Semestre de 2017, com entrega de 2000 exemplares 
à comunidade local

 1 

Realizar reuniões mensais
Reuniões Ordinárias nos dias 30/03; 04/05; 29/06; 22/08, 04/12, para tratar sobre o 
parcelamento irregular na região administrativa de Brazlândia, todas registradas em Ata

 1 

Participar dos eventos relacionados ao Projeto Encontro com os Produtores Rurais no dia 22/08  1 

Elaborar o material de divulgação Foi elaborado 100 folders para os Produtores Rurais  1 

CPJ Ceilândia

Dar continuidade às reuniões com a Central de Controle e 
Informações para Atendimento ao Cidadão

Reunião realizada no dia 7/06/2017, na qual foi conversado sobre a importância do 
atendimento ao cidadão realizado pelas unidades descentralizadas, bem como foi ressaltada a 
necessidade de se enviar à 
Ouvidoria as manifestações para subsidiar ações de interesse da Instituição

 1 

Estimular a participação nas reuniões com a Rede Social de 
Ceilândia

Setor de Análise Psicossocial compareceu às reuniões. Foram realizados encontros nos dias 
23/3, 20/04, 18/5, 22/6, 20/7, 21/9, 19/10 e 23/11 do corrente ano

 1 

Incentivar a participação de membros nas reuniões da 
Redinha de Violência Doméstica de Ceilândia

Promotores de Justiça que atuam nas Promotorias de Violência Doméstica de Ceilânidia 
articiparam das reuniões com a Rede Social e Redinha de violênica Doméstica de Ceilândia

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Realizar campanhas de cunho social no Setor Habitacional Sol 
Nascente

Foi realizado o Dia da Beleza na (Associação Despertar Sabedoria no 
Sol Nascente, sendo ministrada palestra sobre Combate à Corrupção pela 
Dra. Luciana Asper y Valdés. Compareceram ao evento os Drs. Antônio 
Roberto Ferreira da Silva e Jaqueline Ferreira Gontijo. Foram entregues 
cartilhas institucionais aos presentes (O que você tem a ver com a 
Corrupção, Orientações às vítimas e testemunhas:direitos e deveres, 
Polícia Cidadã, Mobilidade Urbana, Mulheres e Violência, Mulher valorizese: 
conscientize-se de seus direitos, Violência Sexual contra crianças e 
adolescentes: identificação e enfrentamento e Prestação de contas nas Escolas. 
- Foi realizada campanha com o intuito de ajudar o Projeto Associação 
Despertar Sabedoria do Sol Nascente e 7 famílias em situação de vulnerabilidade. 
- Setor de Análise Psicossocial e Serviço de Análise realizou palestra sobre Estatuto do Idoso a 
fim de esclarecer e orientar orientar idosos no Centro de Saúde. 
- Foi realizada, dia 25/08/2017, reunião entre a entidade Alcoólicos Anônimos, MPDFT/CPJCE 
E TJDFT para divulgar informações sobre o trabalho que realiza, bem como do projeto de 
cooperação sem afiliação 
que pretende implementar com o MPDFT (envolvendo o encaminhamento ao A.A. de 
alcoólatras, que sejam ou não autores de crimes). 
- Foi realizada no dia 18 de agosto de 2017 reunião com o objetivo de desenvolver maior 
integração entre os delegados da 15ª Delegacia de Polícia e os membros que oficiam nas 
Promotorias de Justiça Criminais, Especiais Criminais, Tribunal do Júri e Violência Doméstica 
de Ceilândia

 1 

PJD do Consumidor

Encaminhar resultados dos feitos para divulgação na Internet Contínuo  1 

Tornar público os resultados de ações promovidas pela 
Prodecon nos 
órgãos de comunicação da sociedade

ACP ´s: AVR Assessora Ltda; 
Soltec Engenharia Ltda; 
Eletrolux do Brasil;Telefônica do Brasil; 
Hesa- 19 Investimentos Imobiliários;  
Direcional Taguatinga Engenharia

 1 

Disponibilizar links de interesse do consumidor no portal do 
MPDFT

Os links foram disponilizados durante o ano de 2017  1 

Incluir novos TAC´s e Recomendações digitalizados no site 17 (dezessete) TAC´s e 02 (duas) Recomendações em 2017  1 

CPJ Paranoá

 Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das drogas para 
os autores do fato

Duas audiências coletivas no ano sobre o efeito nocivo do consumo de drogas na sociedade  1 

Realizar palestras na escolas de orientação para 
enfrentamento à violência e criminalidade

Palestra realizada sobre enfrentamento à violência e à criminalidade  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Desenvolver o projeto “A Vida Tem Valor no 
Trânsito”

Três encontros realizados sobre o tema "Segurança no Trânsito"  1 

Realizar palestras de orientação aos egressos do 
sistema prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 

Desenvolver junto à SECPLAN o projeto “Você Tem 
Outra Opção”, que visa prestar orientação para a 
ressocialização dos egressos do sistema prisional.

Três encontros realizados com fim de evitar a cometimento de novos crimes por egressos do 
sistema prisional

 1 

Realizar palestras nas escolas de orientação sobre 
temas que envolvam a atuação do Ministério Público

Palestra realizada sobre enfrentamento à violência e à criminalidade  1 

Realizar visitas domiciliares aos interditados, 
tutelados e curatelados.

52 visitas realizadas, correspondendo a mais de 50% dos casos sob acompanhamento  1 

CPJ Guará
Participação nas reuniões da Rede Social do Guará e nas 
reuniões de Estudo de casos

Participação em 20 reuniões durante o ano de 2017  1 

CPJ Gama
Realizar palestras em instituições locais e escolas sobre temas 
pertinentes à atuação do MPDFT .

Realizadas 04 palestras pela Promotora de Justiça Carolina Rebelo Soares com o tema “O que 
Você tem a ver com a Corrupção

 1 

CPJ Riacho Fundo

Participar do Conselho Gestor do Instituto Federal campus 
Riacho Fundo 1, como representante da Rede Social Riacho 
em Ação

Meta atingida. CPJRF era membro suplente do Conselho Gestor do IFB como representante 
da rede social e participou de duas reuniões no 1º semestre de 2017. Não há necessidade 
de participar das reuniões do 2º semestre, pois a representante titular da rede retornou da 
licença-maternidade

 1 

Dar continuidade à parceria com a rede do Riacho Fundo, 
para viabilizar o fomento de um CREAS para a região do 
Riacho Fundo I e II

Meta atingida. Foi implementado o CREAS do Núcle Bandeirante no mês de setembro de 2017, 
que atenderá as demandas provenientes do Riacho Fundo I

 1 

Manter e atualizar a pagina da Rede Riacho em Ação, no 
facebook: 
www.facebook.com/rededoriachoemacao

Meta atingida. A página da Rede Riacho em Ação está permanentemente atualizada  1 

CPJ Taguatinga

Participar de reuniões realizadas no âmbito da atuação desta 
Unidade Administrativa, tais como: redes sociais, Conselhos 
Comunitários e Conselhos de Segurança.

As reuniões ocorreram mais no âmbito do Setor Psicossocial, com participação da 
coordenadoria administrativa, envolvendo o tema de violência doméstica, de forma satisfatória

 1 

Dar continuidade à capacitação dos servidores nas ações 
voltadas ao 
atendimento ao público

Houve a participação de alguns servidores que realizam atendimento na Promotoria, nas 
ações de capacitação oferecidas pela Ouvidoria/MPDFT, de forma satisfatória

 1 

Ouvidoria
Visitar todos os 17 serviços de triagem e apurar as falhas, 
colher sugestões de melhorias 

Os 17 serviços de triagem foram visitados  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Capacitação permanente dos integrantes da Ouvidoria como 
cursos voltados ao atendimento ao público             

Os servidores da Ouvidoria participaram de 20 (vinte) cursos  1 

Capacitação dos servidores dos Serviços de Triagem das 
Coordenadorias (No mínimo, 17 servidores), por meio de 
cursos setoriais

Os servidores do Serviço de Triagem participaram de 02 (dois) cursos  1 

Elaborar Carta de Serviços ao Cidadão sobre os serviços 
prestados pela Ouvidoria.

A carta de Serviços ao Cidadão foi publicada na página do MPDFT. Oficializada em 05/10/2017  1 

Em parceria com a Secretaria de Educação, elaborar o 
projeto-piloto Jovem Ouvidor Participarão do projeto-piloto 7 
escolas da rede pública do DF

Projeto implementado e concluído  1 

Profide

Expedição de notificações para atendimentos coletivos às 
mães de 
alunos das escolas públicas vinculadas às Coordenadorias 
Regionais de Ensino, em cujas certidões de nascimentos não 
consta a paternidade

 1 

Expedição de notificações para atendimentos coletivos às 
mães de 
menores civilmente identificados no Distrito Federal, sem a 
paternidade 
estabelecida no RG

 1 

Expedição de notificações para atendimentos coletivos às 
mães de 
menores registrados nos Cartórios de Registro Civil do Distrito 
Federal 
sem a paternidade estabelecida

 1 

Secretaria de 
Administração

Alimentar o Portal da Transparência com as informações 
referentes às compras, contratos e convênios, de acordo com 
os critérios estabelecidos 
pelo CNMP

Alimentado dentro do ambiente preparado pelo DTI no Portal da Transparência no sítio do 
MPDFT na 
internet, com todas as informações disponíveis até o momento de fechamento desse painel

 1 

PJ de Defesa da 
Ordem Tributária - 
PDOT

Realizar o controle contínuo de pagamentos e parcelamentos 
de créditos 
tributários, decorrentes de sonegação ou inadimplemento 
que guardem relação coma a atuação das PDOTs

Os pagamentos e parcelamentos que guardam relação com a atuação das PDOTs são 
monitorados 
e registrados pelo Setor de Apoio das Promotorias, sendo que em 2017 alcançou-se um total 
de R$ 45.909.481,85

 1 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Prourb
Realizar seminário sobre a MP nº 
759/2016 e sobre a Crise Hídrica

Seminário realizado em 12 de maio de 2017 sobre a MP nº 759/2016  1 

Prodema Atualizar a página da Prodema na Internet Notícias publicadas com os principais resultados de destaque  1 

Secretaria de 
Administração

Alimentar o Portal da Transparência com as informações 
referentes às compras, contratos e convênios, de acordo com 
os critérios estabelecidos 
pelo CNMP

Alimentado dentro do ambiente preparado pelo DTI no Portal da Transparência no sítio do 
MPDFT na 
internet, com todas as informações disponíveis até o momento de fechamento desse painel

 1 

Secretaria de 
Comunicação

Criação de cartilha para divulgar as atividades do MPDFT ao 
cidadão (Conheça o MPDFT).

Carta de Serviços ao Cidadão lançada no dia 06/10/2017  1 

Projeto-Piloto Quero Saber MPDFT-Transamérica Termo de Cooperação assinado em 30/08/2017  1 

Projeto-Piloto MPDFT Universitário (parceria com o UniCeub) Protocolo de Intenções assinado em 29/08/2017  1 

MPDFT Multimídia (matérias com vídeo e/ou sonora nos 
portais do MPDFT)

Matérias com sonora - 2 
Infográfico - 3 
Galeria de fotos - 9 
Vídeos - 25 
Áudios de matérias – 39

 1 

Definir a persona do MPDFT nas redes sociais Persona definida e aprovada em 17/08/2017  1 

Aprimorar e monitorar a presença do MPDFT nas redes sociais 
(Facebook, Twitter, Youtube e Soundcloud)

Facebook: crescimento de 12,5% 
- janeiro: 12.109 
- dezembro: 13614 
Twitter: crescimento de 23,7% 
- janeiro: 7454 
- dezembro: 9219

 1 

Monitorar a presença do MPDFT nas redes sociais

Foi realizado monitoramento por demanda, com a entrega de relatórios com as 
informações apuradas. Ainda não conseguimos fazer um monitoramento global 
e ativo das redes sociais, com todas as menções ao MPDFT, pela necessidade 
de contratação de ferramentas pagas específicas para esta finalidade

 1 

Cobertura em tempo real de eventos pelas redes sociais
Foram realizadas 13 transmissões (“Lives”) no Facebook e 16 coberturas em tempo real pelo 
Twitter com o uso de vídeos e fotos dos eventos

 1 

Criação de um produto em vídeo específico para as redes 
sociais, destinado às coberturas de eventos factuais

Criação do MPDFT em Ação. Foram produzidos 10 vídeos em 2017  1 

Visitar os editores e coordenadores de jornalismo dos 
principais meios de comunicação no DF

Foram visitadas as redações da TV Justiça e do Correio Braziliense  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Aprimorar o 
relacionamento 
do MPDFT com 

a sociedade

Disponibilizar papelaria e kit de divulgação básico com a 
identidade visual do MPDFT para que todas as unidades da 
Instituição possam utilizá-los por conta própria

Página “Faça Você Mesmo” publicada e divulgada na Intranet no dia 30/06/2017  1 

Finalizar projeto da newsletter interna Projeto aprovado. Lançamento ficou para 2018  1 

Atualizar o “Guia de produtos e serviços da Secom” Guia atualizado. Lançamento ficou para 2018  1 

Secretaria Executiva 
de Medidas 
Alternativas

Elaboração de cartilha Material elaborado e disponibilizado impresso e internet  1 

Elaboração de Folder Material elaborado e disponibilizado impresso e internet

Página(blog) da CEMA na Internet Página em funcionamento na internet

Total de iniciativas  66 

Viabilizar 
os recursos 
necessários 

para 
atendimento 

das demandas 
institucionais

Chefia de Gabinete 
da Procuradoria 
Geral para Assuntos 
Parlamentares

Viabilizar a obtenção de recursos suplementares, 
orçamentários

Aprovado o PLN 27/2017  1 

Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças

Entrar em contato com as áreas envolvidas.

Foi encaminhado o Memorando Circular nº 01/2017-SOF, em 07 de abril de 2017, tratando 
dos procedimentos a serem adotados para a composição da proposta orçamentária, bem 
como ressaltando o que dita a Emenda Constitucional nº 95/2016, acerca do congelamento 
de gastos e, portanto, primando pela qualidade das informações relativas à elaboração do 
orçamento

 1 

Total de iniciativas  2 

Otimizar a 
gestão dos 

recursos 
orçamentários 
e financeiros

Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças

Entrar em contato com as áreas envolvidas.
Foram realizados contatos com as diversas unidades do MPDFT, com vistas ao melhor 
aproveitamento de dotações orçamentárias com base na Emenda Constitucional nº 95/2016

 1 

Total de iniciativas  1 

Desenvolver 
conhecimen-

tos, habilidades 
e atitudes 

Coordenadoria 
Executiva 
Psicossocial

Colóquio sobre Gênero e Violência e contra a Mulher
Realizado o Colóquio sobre Violência Doméstica contra a Mulher – reflexões sobre Gênero, 
Poder e Atuação em Rede; no dia 16/03/2017, no Auditório do Ed. Sede do MPDFT

 1 
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OBJETIVO 
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Desenvolver 
conhecimen-

tos, habilidades 
e atitudes

Realizar encontros setoriais com todo o corpo técnico 
vinculado à SEPS

Realizadas 8 reuniões de equipe, além de quatro oficinas técnicas para discussão de temáticas 
específicas

 1 

Apoiar grupo de trabalho do serviço social e da psicologia 
para discutir o fazer profissional

Realizadas reuniões próprias entre profissionais da psicologia ou do serviço social para 
discussão das especificidades do fazer profissional de cada uma das áreas

 1 

Construir metodologia de atendimento aos autores de VD
Constiuído Grupo de Trabalho e elaborado o projeto “Grupos Informativos sobre Violência e 
Cidadania” junto à APP e SECPLAN

 1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Capacitar os servidores em cursos de acordo com as 
demandas e atribuições

Cursos realizados pelos servidores lotados no CSMPDFT: Gestão estratégica de pessoas  1 

Secretaria de 
Educação 
Corporativa

Definir, com a Administração Superior, os 
programas/projetos do Plano de Capacitação que 
serão prioritários para o ano de 2017

Foram definidos como prioritários cursos voltados a capacitar membros e servidores a 
trabalharem com 
processo eletrônico e cursos destinados a instruir os servidores sobre os prós e contras do 
teletrabalho

 1 

Realizar o planejamento instrucional das ações de 
capacitação.

Antes de cada ação de capacitação, foi elaborado planejamento instrucional, contendo os 
objetivos, a 
metodologia, os critérios e os indicadores dos cursos

 1 

Executar as ações de capacitação 275 ações de treinamento realizadas  1 

Avaliar as ações de capacitação. 50,9% avaliações de ações de capacitação realizadas  1 

Promover o alinhamento das a4vidades da SECOR 
ao Plano de Capacitação

Todos os cursos passaram a ser atrelados às competências específicas ou comuns, analisando 
o 
tema proposto por cada ação de capacitação

 1 

Elaborar e implementar o Programa de Formação 
Gerencial

A partir do mapeamento das competências gerenciais do MPDFT, a SECOR realizou o 
Programa de 
Desenvolvimento Gerencial, visando preparar, para o exercício da atuação gerencial, os 
gestores do MPDFT 
e os integrantes da organização com potencial para ocupar cargos de chefia

 1 

Reformular as oficinas referentes às 4 
competências comuns

Foram reformuladas e realizadas 4 (quatro) oficinas, uma sobre cada competência comum  1 

Propor ações externas de capacitação para os 
programas/projetos prioritários

Foram propostas ações externas, sobretudo voltadas à área de segurança. Todavia, várias 
dessas ações 
foram remodeladas como ações internas, devido à restrição orçamentária.

 1 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Desenvolver 
conhecimen-

tos, habilidades 
e atitudes

Coordenação dos 
Núcleos de Direitos 
Humanos

Realizar palestras e cursos de capacitação sobre violência 
doméstica e familiar contra a mulher e/ou igualdade de 
gênero.

Seminário sobre a cultura do estupro, realizado em 10/03/2017; 2. Palestra “A dimensão 
simbólica da violência de gênero", realizada em 24/03/2017; 3. I Encontro MPDFT e 
Movimentos Sociais de Mulheres, realizado em 06/12/2017

 1 

Realizar evento sobre tema relativo ao Núcleo de 
Enfrentamento à Discriminação.

Curso “Atuação do Ministério Público no enfrentamento às discriminações”, realizado nos dias 
8, 9 e 10/11, em parceria com a ESMPU

 1 

CPJ  Samambaia

Promover o acolhimento coletivo dos novos estagiários de 
nível médio, visando a capacitação e integração destes na 
CPJSA

Foi realizado o acolhimento no dia 09/01/2017 de dez estagiários, com a devida capacitação, 
socialização entre eles e a integração destes na Coordenadoria

 1 

Realizar evento para a promoção da saúde e do bem-estar na 
Unidade

Foi efetuada, no dia 1/12/2017, uma palestra sobre migração de regime previdenciário, a 
qual visa esclarecer dúvidas a respeito do tema, bem como do Regime de Previdência 
Complementar instituído pela Lei nº 
12.418/2012. Tal iniciativa proporcionou a satisfação dos integrantes da Unidade que não 
tiveram que se deslocar para o Edifício-Sede para participar de evento dessa natureza e de 
interesse geral

 1 

CPJ São Sebastião
Estimular a participação dos servidores em cursos, seminários, 
palestras com vistas à cursos, seminários e palestras educação 
continuada dos profissionais

Cerca de 69 cursos tiveram participação dos servidores da PJSS  1 

Corregedoria

Criar página na intranet para divulgar orientações 
aos usuários dos Sisproweb.

Página criada  1 

Aperfeiçoar rotina de relização periódica de 
treinamento de servidores para melhor 
desenvolvimento da competências comuns, gertenciais 
e específicas.

Os servidores estão sempre se atualizando por meio de realização de cursos e treinamentos  1 

Aperfeiçoar rotina de relização periódica de 
treinamento de servidores para utilização do 
Sisproweb

Trabalho iniciado  1 

CI e Gaeco

Oferecer capacitação às instituições 
parceiras

Foram ofericidas 4 capacitações  1 

Treinar servidores nos cursos Publicador 
Web Intranet e Internet

1 servidor treinado  1 

Secretaria de 
Administração

Solicitar a realização de curso na área de segurança para os 
técnicos de segurança e transporte.

Foi solicitada diretamente e também por meio de reuniões entre a SG, SDA e SECOR, a 
realização dos seguintes cursos: Formação de Instrutores: 08191.101197/2017-61; e Legislação 
Básica Aplicada às Atividades de Segurança: 08191.080512/2017-18

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Desenvolver 
conhecimen-

tos, habilidades 
e atitudes

PDDC
Participar de cursos, palestras, oficinas e treinamentos que 
transmitam para os membros e servidores os conhecimentos 
necessários e referentes aos temas de atuação da PDDC

Proferiu palestra em  dois cursos de vitaliciamento de Membros e participou de 9 (nove) 
cursos/palestras. Os servidores participaram de 3 capacitações durante o ano

 1 

Proeduc
Incluir servidores nas capacitações voltadas para atender as 
demandas novas da Promotoria

Cursos realizados pelos servidores durante o ano, dentre eles: Curso de Acesso e uso do 
Sistema e-GAB e o lançamento da Campanha Todos Juntos Contra a Corrupção.

 1 

Secretaria de 
Segurança 
Institucional - SSI

Promover experiência piloto de gestão de riscos de segurança 
aproximada em duas atividades de segurança aproximada da 
SSI

Foi iniciada em 01 (uma) atividade e será ampliada em 2018  1 

Continuar o Ciclo de Palestras de Segurança Institucional Foram realizadas palestras em 06 (seis) CPJ´s e na Secretaria Psicossocial  1 

Elaborar manual do agente de segurança pessoal Está em fase de elaboração, com 60% concluído  1 

Executar o Projeto-Piloto de Descentralização da Segurança 
Institucional do MPDFT

Está em processo de implantação em 05 (cinco) Promotorias de Justiça e foram treinados 18 
(dezoito) Técnicos em Segurança

 1 

Apresentar projetos de curso: 
- de condução operacional de veículos; 
- de armamento e tiro; 
- de segurança pessoal para autoridades

Proteção de autoridades: 01 (um) curso 
Condução operacional de veículos: 01 (um) curso 
Armamento e tiro: 01 (um) curso 
Foi realizado curso de tiro para Promotores de Justiça. E proposto curso de Segurança/Defesa 
Pessoal que deverá ocorrer em 2018

 1 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Realizar treinamento no Mentorh para os novos servidores da 
SGP.

Ação não desenvolvida  1 

Realizar treinamento dos servidores da DIATI na competência 
"Atendimento ao Público".

Ação não desenvolvida  1 

Realizar treinamento dos servidores da SGP na competência 
"integração".

Ação não desenvolvida  1 

Secretaria Executiva 
de Medidas 
Alternativas

Realizar encontros setoriais, com todos os servidores que 
atuam nos 
SeMA's

Foram realizados dois encontros Setoriais (em fevereiro e em setembro)  1 

Total de iniciativas  35 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ Águas Claras

Promover, internamente e externamente, eventos que 
busquem a integração entre todos os que atuam nesta 
Unidade Administrativa (festa de aniversariantes, festa junina, 
confraternização de final de ano, etc).

Foram realizados diversos eventos de integração: chá de fraldas, festa junina, confraternização 
de final de ano, encontros diversos com todos os integrantes da Coordenadoria, além de 
reuniões realizadas internamente em cada setor da Coordenadoria 

 1 

CPJ Brazlândia

Realizar encontros semanais de oração com o grupo católico Foram realizados 30 encontros  1 

Realizar encontros semanais de oração com o grupo 
evangélico

Foram realizados 20 encontros  1 

Realizar atividades de ginástica laboral Foram realizados 50 encontros  1 

Promover encontros trimestrais para confraternização 5 confraternizações realizadas  1 

CPJ Ceilândia

Dar continuidade às confraternizações dos aniversariantes
Confraternizações setoriais realizadas. Foram realizadas duas confraternizações com 
servidores, membros, estagiários e terceriizados nos meses de julho e dezembro

 1 

Realizar reuniões entre gestores e servidores Foram realizadas reuniões entre gestores e servidores nos dias 26/05 e 19/12/2017  1 

Realizar evento para a promoção da saúde e do bem-estar na 
Unidade

Evento realizado no mês de maio/2017  1 

CPJ Brasília II

Elogiar os Servidores que se destacam na Promotoria Foi feito um elogio  1 

Realizar integração por meio de reuniões e confraternizações. Foram realizadas três grandes festas de confraternização durante o ano.  1 

Implantar o Clube do Livro no âmbito da Promotoria  Ocorreu a implantação do clube do livro com reuniões mensais  1 

CPJ Gama

Solicitar a implementação ginástica laboral e outras atividades 
correlatas.

Solicitada à DIPRES mas não implementada por falta de agenda dessa unidade  1 

Dar continuidade à política de reconhecimento e elogios aos 
servidores 
segundo o mérito.

Encaminhado ao SGP, pela Promotora de Justiça Liz Rocha Lberato, menção elogiosa aos 
servidores Delson Pires Cavalcante, Reginaldo Pereira da Cruz e Evaldo Antônio de Araújo, 
lotados no Setor de Diligências da CPJGA

 1 

CPJ Guará

Realizar eventos comemorativos com o objetivo de promover 
a integração entre 
aqueles que trabalham na Promotoria do Guará 
(comemoração dos aniversariantes e confraternização de final 
de ano)

Realização de 4 eventos comemorativos no ano de 2017  1 

CPJ Planaltina Realizar uma confraternização por bimestre. Realização de confraternização a cada trimestre  1 

CPJ Recando das 
Emas

Realizar eventos internos e externos que reforcem os laços de 
amizade criados no ambiente de trabalho, entre promotores, 
servidores, demais prestadores de serviços e ex-colegas

Foram realizadas festas temáticas, comemorações dos aniversariantes, chás de fraldas  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ Samambaia
Realizar atividades visando a integração entre servidores, 
promotores de justiça, estagiários e terceirizados

Realização de 4 eventos de confraternização (um lanche em comemoração à Páscoa, um 
encontro entre as mulheres da Promotoria em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
uma festa junina, uma 
festa de Natal e de encerramento das atividades) e a celebração de uma missa no final do ano, 
propiciando a aproximação entre todos e melhoria do clima na Coordenadoria

 1 

CPJ Santa Maria

Realizar reuniões intersetoriais e entre as promotorias
Ocorreram reuniões bimensais entre os setores e entre as promotorias para tratar de assuntos 
pertinentes a melhoria de rotinas que buscassem melhor entrosamento entre os integrantes 
de cada setor e unidade como um todo

 1 

Promover encontros externos para fortalecer a integração 
entre membros e 
servidores (almoços)

Realizamos um encontro no mês de junho e outro em dezembro. O primeiro um almoço 
coletivo com comidas típicas nordestinas com tema de festa festa junina. O segundo um jantar 
de confraternização da unidade

 1 

Realizar um encontro interno por Mês(festa de aniversariantes 
do Mês) para 
fortalecer a integração entre todos da coordenadoria

Foram realizados encontros mensais na unidade que ocorreram sempre as últimas sextas 
feiras de cada mês para comemoração dos aniversariantes do mês

 1 

CPJ São Sebastião

Implementar a política de elogios funcionais 5 elogios foram publicados  1 

Criar eventos que promovam a integração das pessoas 10 encontros, em torno de 30 servidores por encontro  1 

Promover a escuta ativa dos indivíduos, de modo a conhecer 
suas dificuldades e insatisfações profissionais

6 reuniões com os setores, em torno de 5 servidores por encontro  1 

Buscar a melhor adequação entre o perfil do servidor e as 
atribuições do cargo

4 reuniões  1 

Implementar a política do feedback aos servidores, estagiários 
e terceirizados

4 reuniões  1 

Estimular a participação dos servidores em eventos de 
capacitação promovidos pelo MPDFT

4 reuniões  1 

CPJ Taguatinga

Promover, internamente e externamente, eventos que 
busquem a integração entre todos os que atuam nesta 
Unidade Administrativa (festa de aniversariantes, festa junina, 
confraternização de final de ano, etc).

Foram realizados 03 eventos para promoção da integração: Evento em Comemoração ao dia 
da mulher; Festa Junina e Confraternização de Natal

 1 

Implantar a “caixinha” para depósito de sugestões/ críticas e 
elogios, para fins de melhoras no ambiente de trabalho

A caixinha foi implantada, mas não houve grande adesão, o que inviabiliza a sua continuidade 
em 2018.

 1 

Encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoas elogio 
aos servidores 
comprometidos com a função pública

Elogios foram encaminhados à SGP, a fim de demonstrar reconhecimento aos servidores que 
se destacaram

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

Encaminhar e facilitar a participação de servidores em eventos 
promovidos pelo MPDFT, bem como a participação em 
eventos de capacitação

Foi bastante incentivada a participação de servidores em cursos, bem como houve 
significativo número de participantes, sobretudo, nos cursos de Gestão de Competênicas; 
Sisproweb e cursos referentes à GAS

 1 

Serviço de Gestão 
Ambiental

Realizar sessão pipoca com filmes/documentários ambientais. Não realizada devido ao tamanho da equipe  1 

Realizar reuniões com o Grupo de Trabalho para elaboração e 
publicação do 1º Plano de Logística Sustentável (PLS), a partir 
de dados do Relatório de Sustentabilidade.

8 reuniões realizadas ao longo do ano, com a definição de 108 indicadores, 59 planos de 
metas e 49 indicadores informativos

 1 

Distribuir blocos artesanais confeccionados a partir de folhas 
de rascunho inutilizadas e doadas pelas áreas. 

Em 12 meses foram doadas 94.600 folhas (média de 15 resmas por mês) e distribuídos, 
aproximadamente, 4.000 bloquinhos

 1 

NCAP
Realizar confraternizações de aniversários de Membros, 
Servidores e Estagiários.

Foram realizadas confraternizações  1 

Secretaria de 
Atendimento à 
Saúde

Capacitar profissionais da saúde, secretários executivos e 
coordenadores das Promotorias no uso dos referenciais 
teóricos da psicodinâmica do trabalho e protocolo de 
Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART, no 
diagnóstico populacional e na

Curso de Psicodinâmica do trabalho: 
diagnóstico e projetos de saúde mental realizado no período de 06 a 10/02/2017 
com 18 participantes. Curso de Psicodinâmica do Trabalho: Superação e 
excelência na modernização da gestão pública, nos dias 15, 17 e 19/05/2017 
com 62 participantes

 1 

Promover um grupo de atenção psicossocial semanal a 
coletivos de trabalho que objetivem falar e discutir sobre o 
trabalho, o trabalhar e o sofrimento no trabalho.

Este projeto envolve ação prévia de entrevista e visita ao local de trabalho de cada um dos 20 
participantes convidados. 
No ano de 2017 foram realizadas 19 entrevistas e 19 visitas aos locais de trabalho (promotorias) 
dos entrevistados

 1 

Promover encontros sobre a saúde da mulher por meio de 
informação, reflexão, apoio e orientação às gestantes, mães 
e respectivos cônjuges, sobre assuntos relacionados com a 
gravidez, parto e puerpério, com foco para o processo de 
educação em saúde e de fo

Em 2017 foram realizadas 8 palestras para o grupo de gestantes sobre Aleitamento Materno, 
Yoga na Gestação, Fisioterapia Obstétrica e Preparação para o Parto, Sexualidade na Gestação, 
Cuidados com o Bebê e Shantala, Mitos e Verdades na Gravidez, Tipos de Parto e Pré-Natal, 
totalizando 99 participações

 1 

Realizar 2 palestras e 1 curso sobre Preparação para a 
Aposentadoria para os integrantes do MPDFT.

Foram realizadas duas palestras: “Minhas Decisões Refletem Meus Valores?” em 02/05/2017 
com 26 participantes e “Autonomia Financeira e Orçamento Familiar” em 30/05/2017 com 54 
participantes. Foi realizado um curso sobre Preparação para Aposentadoria no período de 
06/09/2017 a 25/10/2017 com 
10 participantes

 1 

Programa de Atendimento Odontológico para Gestantes 
servidoras e membros

Foram atendidas 23 gestantes (no mínimo 1 consulta por gestante), de acordo com as 
necessidades, avaliadas caso a caso

 1 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

Programa de Laserterapia – Prevenção e Tratamento da 
Mucosite Oral para os servidores, membros e dependentes 
em tratamento de quimioterapia e/ou 
radioterapia

Foi realizado apenas 1 atendimento de paciente em tratamento quimioterápico  1 

Secretaria de 
Educação 
Corporativa

Redefinir as atribuições das unidades
Houve a redistribuição de atribuições internas no âmbito da SECOR, de forma a priorizar o 
atendimento a demandas educacionais do MPDFT e a reformulação da estrutura do escritório 
por competências

 1 

Redefinir o Layout da SECOR
Foram promovidas alterações no layout com fins de facilitar o trabalho e aproximar os 
servidores que trabalham com atribuições comuns ou interdependentes

 1 

Promover ações de integração na SECOR 10 reuniões de integração na SECOR  1 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Publicar na SGPedia os conteúdos de todas as matérias afetas 
à SGP.

Publicada 85% das matérias afestas à SGP  1 

Reorganizar apresentação para os usuários da SGPedia. Ação não desenvolvida  1 

Reorganizar apresentação para os usuários do SGPOnline. Ação não desenvolvida  1 

Publicar na SGPedia relatório gerencial dos dados obtidos nas 
entrevistas de desligamento de servidores.

Foi realizado o levantamento das informações constantes das entrevistas de desligamento de 
servidores, entretanto os dados ainda não foram publicados na SGPedia

 1 

Elaborar relatório e publicar os dados gerenciais obtidos nas 
entrevistas de relotação no MPDFT.

Foi realizado o levantamento das informações constantes das entrevistas de relotação de 
servidores, entretanto os dados ainda não foram publicados na SGPedia

 1 

Secretaria de 
Projetos e Obras

Realizar eventos de integração.
Foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês, além de festa junina e 
confraternização de final de ano

 1 

Total de iniciativas  49 

Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

Secretaria de 
Planejamento

Realizar formação para multiplicadores na elaboração de 
projetos 79 servidores treinados de 36 unidades em 4 turmas  1 

 Realizar, em conjunto com o CNMP, estudo sobre os 
indicadores estratégicos a serem adotados no Planejamento 
Estratégico Nacional a fim de promover o alinhamento com o 
Planejamento Estratégico do MPDFT

Estudo realizado e divulgado para todos os MPs Desdobramento da estratégia realizado por 
Mapa Estratégico

 1 

 Rever metodologia de acompanhamento utilizando o sistema 
Alfresco

Sistema testado e em implantação  1 

Elaborar desdobramento da estratégia na PDDC Plano de Desdobramento da Estratégia publicado  1 
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OBJETIVO 
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Promover 
um ambiente 
de trabalho 
agradável e 
profissional

CPJ Brazlândia
Realizar reuniões com membros, servidores, estagiários e 
terceirizados da unidade

Foram realizadas reuniões administrativas para tratar de rotinas nos dias 17/02 e 13/03 (com 
servidores dos 
setores SETDIL e SETPSI); 14/03, 01/12 (com servidores do Setor de Análise Processual e 
SETPSI); Reunião no dia 27/03 com os Promotores e Chefia de Gabinete da CPJBz para tratar 
de mudanças nas rotinas do Tribunal do Júri; 15/05 com secretários de Promotorias; 18/05 
com Setor de Triagem e Atendimento ao Público e Divisão de Controle dos Feitos; 19/05 com 
todos os servidores (nova estrutura e teletrabalho); 22/05, 29/05, 20/10 com os Promotores 
(nova estrutura); 29/05, 14/08, 18/08 com analistas (nova estrutura); 09/06 e 12/06 Reunião 
com Promotores Criminais Rotinas Estratégias de ações relativas a atuação policial; 19/06 
Reunião com Promotores e API para tratar da Reestruturação do MPDFT; 23/06 Reunião 
com Promotores e Proreg para tratar de assuntos referentes aos processos administrativos 
correlatos à Administração Regional de Brazlândia; E889 31/07 Reunião com Promotores 
para tratar das vinculações dos analistas processuais às Promotorias; Reunião dia 28/09 com 
secretários de promotorias, Divisão de Controle e Registro de Feitos, Setor de Apoio e Analistas 
para tratar sobre rotinas administrativas. Reunião dia 18/10 com SETDIL para ajuste de rotinas; 
Reunião dia 27/10 com servidores da Divisão para tratar de rotinas; Reunião dia 09/11 com 
todos os servidores para tratar da confraternização de final de ano; Reunião dia 30/11 com 
secretários e analistas para tratar sobre procedimento de coleta de dados digitais;

 1 

PJ Fazenda Pública
Viabilizar o Teletrabalho com escala presencial no Serviço de 
Análise 
Processual

Promoção de um Assessoramento mais ágil e eficaz  1 

Secretaria de 
Educação 
Corporativa

Avaliar o impacto das ações de capacitação Foram avaliadas 139 ações  1 

Elaborar relatórios consolidados das a4vidades 
realizadas pela Secor

A meta de relatórios foi atingida  1 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Rever o mapa tático da SGP. Ação não desenvolvida  1 

Realizar reuniões periódicas na SGP. Realizar reuniões periódicas na SGP  1 

Secretaria de 
Perícias e Diligências

Implementar todas as funcionalidades do DiliGente
A implementação das funcionalidades permitiu uma maior agilidade na conclusão das 
diligências, porém a demanda foi menor no ano de 2017. Contudo, o índice de concluídos foi 
maior que em 2016

 1 

 Reduzir os prazos de exame de processos de prestações de 
contas oriundos das PJ's de famílias. 

Em virtude do deslocamento de servidores que analisavam processos de família para ajudar 
na força tarefa da PJFEIS, somente foi obtido o índice de 5% de redução no prazo de análise 
dos processos.

 1 
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Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças

Detalhar as unidades na apuração do relatório quadrimestral.
Foram acrescentadas todas as unidades da área fim, que se localizam no Edifício-Sede do 
MPDFT

 1 

Total de iniciativas  13 

Atrair e reter 
talentos 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Realizar projeção de aposentadorias dos membros para 
os próximos 5 anos.

Execussão das atividades do projeto Tecendo o amanhã  1 

Total de iniciativas  1 

Compatibilizar 
quadro 

funcional com 
demandas 

institucionais

Chefia de Gabinete 
da Procuradoria 
Geral para Assuntos 
Parlamentares

Acompanhar Projeto de Lei que cria cargos e 
funções para o MPDFT junto ao PGR e CNMP

Projeto acompanhado  1 

CPJ Recanto das 
Emas

Treinar internamente os servidores para que possam 
desempenhar múltiplas atividades

Escolha da Promotoria de Justiça do Recanto das Emas para fazer parte do projeto piloto de 
reestruturação administrativa, implantado pela Resolução 516/2017

 1 

CPJ São Sebastião
Solicitar expansão do quadro de servidores Técnico 
administrativo, Transporte e Segurança

Documento encaminhado à  GP, porém não houve aumento do quadro  1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Nomear candidatos aprovados no Concurso para Promotor 
de  Justiça Adjunto

Nomeação e posse dos Promotores de Justiça Adjuntos conforme Portarias PGR nºs 25, de 
14/3/17 e 
115, de 10/11/17

 1 

Total de iniciativas  4 

Possuir 
sistemas de 
informação 
integrados, 

personalizados 
e atualizados

Coordenadoria de 
Documentação e 
Informação

Propor requisitos e especificações evolutivas para o sistema 
Tabularium, 
visando a implementação de repositórios digitais confiáveis, 
conforme 
recomendações do CONARQ (Resolução nº 43, de 04 de 
setembro de 2015).

Solicitação de instalação e configuração do Archivematica e Atom encaminhada em agosto, 
visando possibilitar a comunicação com o Tabularium. (Memorando nº 02/2017, de 24/08/2017 
– DIARQ/CDI – NUP 08191.087202/2017-16)

 1 

Elaborar proposta de atualização do Manual do Usuário do 
sistema Tabularium.

Versão do manual divulgada em 11/10/2017  1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir 
sistemas de 
informação 
integrados, 

personalizados 
e atualizados

Solicitar à Secretaria de Comunicação a elaboração de 
campanha visando 
conscientizar os usuários do sistema Tabularium da 
importância da assinatura dos documentos no Tabularium.

Campanha Top 5 erros comuns do Tabularium divulgada em junho. Foram enviados e-mail 
marketing aos usuários e publicado uma matéria jornalística na Intranet

 1 

Adquirir um sistema de Biblioteca.

O sistema de gerenciamento do acervo bibliográfico do MPDFT (Pergamum) entrou em 
produção em 31/07/2017. Trata-se de software conceituado pelo mercado, que permitirá maior 
controle do acervo, recuperação e troca de informações técnicas, proporcionando assim o 
aumento da qualidade dos serviços da Biblioteca, maior interatividade com o nosso usuário, 
bem como possibilitará a participação do MPDFT na Rede de Bibliotecas do MPF

 1 

PJ Fazenda Pública
Participar de reuniões com a Assessoria Especial para 
Processo Eletrônico 
visando o aprimoramento do eGab e  Neosispro.

Registro e análise das demandas e sugestões da unidade resultando no aprimoramento dos 
sistemas

 1 

PJ Cívil, Família, 
Órgãos e Sucessões

Criar Comissão Gestora Criar no 2º semestre  1 

Realizar reuniões periódicas Realizar reuniões semanais de desenvolvimento  1 

Disponibilizar sistema para registro de informações sobre 
tutelas e curatelas

2º semestre  1 

Corregedoria

Aprimorar parametros para a definição dos 
movimentos no Sisproweb

Iniciado processo de aprimoramento  1 

Realizar pesquisa nos órgãos afins Pesquisas foram iniciadas  1 

Prestar suporte à Comissão do PJe / eGab no 
aspecto correicional e de estatística no cenário de 
feitos eletrônicos

Suporte prestado  1 

Implementar a integração dos sistemas de 
cadastros de membros no âmbito do MPDFT (SIP e 
MentorH), em trabalho conjunto com o DTI e da 
Secretaria de Gestão de Pessoas

A Corregedoria atualizou o sistema MentorH e recebeu acesso às pastas existentes no 
Tabularium

 1 

PDDC Implantar solução de tecnologia  Implantação de ferramenta para utilização no Mapa Social do Distrito Federal  1 

Secretaria de 
Educação 
Corporativa

Capacitação da equipe para implementação de cursos na 
ferramenta Moodle

Uma servidora capacitada na ferramenta Moodle  1 

Estabelecimento de parcerias com STI e SECOM
Foram autorizadas 3 ações externas voltadas a capacitar os servidores da SECOM e 16 com 
fins de capacitar os servidores da STI. Foram ainda realizadas 15 ações internas de capacitação 
para os servidores da STI

 1 
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INDICADORES - SOMATÓRIO DE INICIATIVAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO UNIDADES AÇÕES REALIZADAS EM 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2017 IRF

Possuir 
sistemas de 
informação 
integrados, 

personalizados 
e atualizados

Prever, no Plano de Capacitação, ações educacionais a 
distância

11 ações educacionais a distância  1 

Captar novos instrutores em acordo com os programas do 
Plano de Capacitação

Foram captados novos instrutores, mas não é possível precisar exatamente quantos, haja vista 
que vários tiveram que se recadastrar com a implementação do Banco de Instrutores digital

 1 

Implementar novos recursos e ferramentas na página da 
Internet

Pelo menos 3 novos recursos implementados na página da intranet  1 

Implementar melhorias no sistema de forma a otimizar as 
rotinas do módulo de treinamento do Mentorh

1 melhoria no sistema MentoRH  1 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Implementar procedimento de pré-homologação dos 
certificados de ações de treinamento para fins de Adicional de 
Qualificação

A competência quanto à análise dos certificados de ações de treinamento para fins de 
Adicional de Qualificação foi transferida para a Secretaria de Educação Corporativa. Dessa 
forma, a iniciativa não foi realizada

 1 

Implementar adicional de qualificação automático. Implementação realizada  1 

Implementar o requerimento de férias de membros na 
SGPOnline.

Ação não desenvolvida  1 

Regulamentar as atribuições das unidades que utilizam o 
sistema Mentorh.

Novas unidades passaram a ter atribuições no Sistema. Todavia, minuta de portaria já foi 
elaborada

 1 

Secretaria do 
Conselho Superior

Adaptar o Conselho no Sistema Tabularium
Tendo em vista que os processos analisados no CSMPDFT são de mérito administrativo, não 
há 
enquadramento no PJE, sendo necessária a adaptação no Sistema Tabularium

 1 

Criar um sistema de distribuição a parte para o CSMPDFT
Como o Sistema Tabularium não possui distribuição processual, criou-se um microssistema de 
distribuição processual aleatória no âmbito do CSMPDFT

 1 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação

Executar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi executado, obtendo êxito em 96% do que 
fora planejado

 180 

Total de  Iniciativas 205
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