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Palavra do procurador-geral

O exercício da liderança administrativa pressupõe conciliar a vontade de mudar e de construir um ambiente inovador com os interesses institucionais 
previamente definidos no planejamento estratégico, os quais, no longo prazo, conduzirão a Instituição ao patamar de evolução desejado. 

Durante o primeiro mandato (de 2014 a 2016), esta Administração Superior se empenhou em apresentar resultados à sociedade, sempre com base 
nas premissas do Planejamento Estratégico do MPDFT. Os resultados aqui apresentados seguem nessa linha e demonstram ter sido bem sucedido o 
alinhamento entre o referido Planejamento Estratégico e o atual Plano de Gestão. 

Merecem destaque as iniciativas de combate à corrupção, por meio de diversas operações recentemente desencadeadas, principalmente na área da 
saúde. Com o mesmo propósito, ressaltam-se, ainda, medidas voltadas ao fortalecimento da fiscalização de políticas públicas e da cidadania.  

Nesse sentido, foi criado, no âmbito do MPDFT, um núcleo de orçamento para acompanhar de perto a aplicação de verbas nas áreas de saúde e 
educação. Também foi ampliada a quantidade de Promotorias de Justiça voltadas à proteção dos direitos difusos e à defesa do patrimônio público e 
social. 

Tais iniciativas coadunam-se com a proposta da atual Administração, que prevê em seu atual Plano de Gestão (2017-2018) dar continuidade aos 
projetos já iniciados e avançar na conquista dos objetivos estratégicos e no cumprimento da missão institucional.  

Somente assim, acredito ser possível trilhar o caminho certo para a construção de um Ministério Público que seja referência na proteção dos direitos 
do cidadão e na promoção da Justiça, com uma atuação eficiente e transparente e a partir da integração com a sociedade. 

Essa é a visão do MPDFT. É o que dá sentido ao trabalho de todos os integrantes desta Casa na busca da excelência contínua!  

Boa leitura!

Leonardo Roscoe Bessa



| 5Início | Índice | Indicadores estratégicos 2016

Indicadores estratégicos 2016
Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados alcançados pelo MPDFT na Gestão Estratégica no ano de 2016.

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

Neste ano daremos destaque para as iniciativas coletadas nos painéis de contribuição e apresentamos os resultados 
alcançados para cada uma delas, 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 do Projeto 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 as respectivas fórmulas de cálculo estão detalhados na descrição de cada indicador.

Indicadores estratégicos 2016
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As Promotorias de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social realizaram 76 
inspeções contábeis nas instituições, em parceria com a Secretaria de Perícias e Diligências, 
de um total de 123 instituições com atestado de regular funcionamento. Clique aqui para 
acessar os dados atualizados das instituições.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

IndicadoresPatrimônio 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 2016: 2

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 2016: 1.117

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

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

Resultados em 2016
Clique nos links para 
visualizar mais detalhes.

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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A PDDC instaurou procedimento administrativo para verificar suposta falta de entrega 
de correspondência, pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), no Setor Habitacional 
Ribeirão (antigo Condomínio Porto Rico), em Santa Maria-DF. Após ações da PDDC, a 
entrega de correspondências foi retomada pela ECT naquela região.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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 2016: 102

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

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

Resultado em 2016: 33

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 2016: 261

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Procuradoria Distrital dos Direitos 
dos Cidadãos (PDDC)

Fonte: Sisproweb
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Para celebrar o Dia Nacional do Idoso (1º de outubro), a Central do Idoso – iniciativa 
pioneira do TJDFT, do MPDFT e da Defensoria Pública do DF – promoveu uma campanha 
de conscientização sobre os direitos dessas pessoas, que já estão no Estatuto do Idoso 
desde 2003. Clique aqui para mais informações.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

Assegurar a defesa e 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

Indicadores
Direitos 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 2016: 31

Ações de responsabilidade parental 

Ações em defesa dos direitos de pessoas portadoras de deficiências

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 2016: 299

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 2016: 1.396

Fonte: Painéis de contribuição

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

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

Resultado em 2016: 215

Fonte: Sisproweb

Fonte: Programa Pai Legal

Fonte: Sisproweb

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8745-campanha-do-mpdft-divulga-direitos-dos-idosos
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As Promotorias de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social realizaram 76 
inspeções contábeis nas instituições, em parceria com a Secretaria de Perícias e Diligências, 
de um total de 123 instituições com atestado de regular funcionamento. Clique aqui para 
acessar os dados atualizados das instituições.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

IndicadoresPatrimônio 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 2016: 2

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 2016: 1.117

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

http://www.mpdft.mp.br/fundacoes/
http://www.mpdft.mp.br/fundacoes/
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O projeto Preserva Brazlândia visa à articulação entre a comunidade e o poder público 
em prol da prevenção e do combate à ocupação e ao parcelamento irregular de terras 
na região, responsável por aproximadamente 65% da água consumida no DF. Já foram 
estabelecidas mais de 30 parcerias e realizadas as primeiras remoções de ocupações 
irregulares na área.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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 2016: 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 2016: 5

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 2016: 1.196

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 2016: 34

Fonte: Sisproweb

Fonte: Painéis de contribuição
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O projeto Portas Abertas, atendimento integrado a mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar, proporciona acolhimento célere e desburocratizado às vítimas e 
produz relatórios técnicos sobre a situação de cada mulher, com o objetivo de subsidiar 
a atuação do promotor de Justiça. O projeto foi o terceiro colocado na categoria Defesa 
dos Direitos Fundamentais no prêmio CNMP.

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 2016: 247

Fonte: Corregedoria-Geral

Método de cálculo: somatório de 
requerimentos de medidas protetivas

Resultado em 2016: 145

Fonte: Corregedoria-Geral

Método de cálculo: somatório de 
denúncias oferecidas

Resultado em 2016: 5.291

Fonte: Corregedoria-Geral
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O projeto Educação Cidadã tem o objetivo de coordenar ações de prevenção à corrupção, 
de fortalecimento da ética e de formação da cidadania. Cerca de 101 voluntários internos 
treinados realizaram 190 visitas a escolas de ensinos médio e fundamental do DF para 
proferir palestras sobre o tema para adolescentes e professores. 

Clique aqui e confira as operações em deflagradas em 2016 pelo MPDFT.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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 2016: 69

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

Resultado em 2016: 62%

Fonte: Sisproweb

Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Criminalidade combatida 
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O  Gaeco e a Assessoria Criminal da PGJ investigaram esquema de corrupção que envolvia 
deputados distritais, servidores públicos, empresas privadas e emendas legislativas 
viabilizadas por meio de troca de vantagens ilícitas. As emendas seriam aprovadas na 
destinação das sobras orçamentárias de 2015, aproximadamente R$ 31 milhões. Os 
denunciados responderão pelo crime de corrupção passiva. Clique aqui e veja outras 
operações de combate à corrupção.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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)

Guardião

Indicadores

Iniciativas 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 2016: 14

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)

Resultado em 2016: 16

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb

Impunidade e corrupção 
combatidas

Índice de impunidade combatida 

Método de cálculo: somatório de pedidos 
julgados procedentes

Resultado em 2016: 6

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 2016: 6

Fonte: Sisproweb



| 16Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Crianças e adolescentes protegidos

O projeto MP Eficaz – Adolescente Aprendiz proporciona formação técnico-profissional a 
aproximadamente 70 adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica, 
com o objetivo de capacitá-los para o mercado de trabalho. Os adolescentes recebem 
salário, com carteira de trabalho assinada. O projeto recebeu o primeiro lugar na categoria 
Transformação Social no prêmio CNMP.

Proteger os direitos das crianças e dos 
adolescentes.

Descrição

Coordenador administrativo das Promotorias 
de Justiça de Defesa da Infância e da 
Juventude

Guardião

IndicadoresCrianças 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 2016: 1.068

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

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

Resultado em 2016: 26

Fonte: Sisproweb

Fonte: Painéis de contribuição



| 17Início | Índice | Resultados para a Sociedade | Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas

O Núcleo Técnico de Assessoramento em Orçamento da PDDC publicou as notas técnicas 
referentes à execução orçamentária do DF nas áreas de saúde, educação, criança e 
adolescente, pessoa com deficiência, idoso, mobilidade, assistência social, sistema prisional 
e segurança pública. Com base nos estudos formulados é possível traçar um panorama 
de como os recursos estão sendo gastos na execução de políticas públicas.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Descrição

Promotora de Justiça Márcia Pereira da Rocha

Guardiã

IndicadoresPolíticas 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 2016: 83

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

Método de cálculo: somatório de 
recomendações expedidas

Resultado em 2016: 96

Fonte: Painéis de contribuição

Fonte: Sisproweb



Compromisso com a Sociedade



| 19Início | Índice | Compromisso com a Sociedade | Missão do MPDFT

Missão do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios

Descrição

Procurador-Geral de Justiça

Guardião

Indicadores

Promover a justiça, a 
democracia, a cidadania 
e a dignidade humana, 
atuando para transformar 
em realidade os direitos 
da sociedade 

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 2016: 92%

Medir o grau de implementação do 
planejamento estratégico.

Método de cálculo: total de indicadores 
mensurados / total de indicadores 
estabelecidos

Resultado em 2016: 96%

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Secretaria de Planejamento (Secplan)



Atividades internas



| 21Início | 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

Guardião

IndicadoresAprimorar 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 2016: 89%

Fonte: Secplan

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

Resultado em 2016: 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 2016: 26%

Fonte: Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação (Peti)

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico/5832-planejamento-estrategico-de-tecnologia-da-informacao-peti
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico/5832-planejamento-estrategico-de-tecnologia-da-informacao-peti


| 22Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar o assessoramento técnico e pericial

A Secretaria de Perícias e Diligências (SPD) é responsável pelo assessoramento técnico 
e pericial às procuradorias e promotorias de Justiça do MPDFT nas áreas de agronomia, 
arquitetura, biologia, contabilidade, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, 
engenharia florestal, engenharia sanitária e geologia. Em 2016, das 2.265 solicitações, a 
SPD conseguiu concluir 2.102 perícias.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Guardiã

IndicadoresAprimorar 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 2016: 87%

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

Método de cálculo: pesquisa interna de 
opinião (bienal)

Resultado em 2015: 95%

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

Fonte: Ceps e SPD



| 23Início | Índice | Atividades Internas | Possuir sede própria para todas as circunscrições e áreas administrativas 

O MPDFT deu início às obras de construção dos edifícios das Promotorias de Justiça de 
Brasília II, Brazlândia e Taguatinga. Também adotou medidas de economia de água e de 
energia elétrica e deixou de gastar aproximadamente 1 milhão de reais.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Chefe da Secretaria de Projetos e Obras 

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 2016: 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 2016: 40%

Fonte: Secretaria de Projetos e Obras (SPO)

Fonte: SPO



| 24Início | Índice | Atividades Internas | Descentralizar as atribuições das promotorias especializadas  

A resolução nº 218 CSMPDFT, de 9/6/2016, criou mais duas promotorias, e com as outras 
três já existentes, passaram a ser denominadas Promotorias de Justiça Regionais de 
Defesa dos Direitos Difusos (Proreg). Além da defesa do patrimônio público, sua atuação 
foi ampliada para direitos difusos das áreas de saúde, educação e ordem urbanística, no 
âmbito da região administrativa em que a promotoria é sediada: Samambaia, Planaltina, 
Paranoá, Riacho Fundo e Santa Maria.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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   

Guardião

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

Resultado em 2016: 33%

Fonte: Resolução nº 90 do Conselho Superior 

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


| 25Início | 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

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 2016: 25

Fonte: Assessoria de Políticas Institucionais 
(API)



| 26Início | Índice | Atividades Internas | Fortalecer a integração entre membros e servidores 

Com o objetivo de contribuir para a construção de um novo modelo de atuação, fundado 
no compartilhamento de ideias e iniciativas, e na busca de soluções e estratégias 
integradas, foram realizados quatro encontros temáticos em autocomposição e um em 
violência doméstica. As reuniões são coordenadas pelas Câmaras de Coordenação e 
Revisão Criminais, com o apoio da Assessoria de Políticas Institucionais (API). 

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Descrição

Assessor de Políticas Institucionais

Guardião

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: índice 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 2016: 6

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 2016: 9

Fonte: Pesquisa de Clima Organizacional

Fonte: Câmaras de Coordenação e Revisão 

Fonte: API

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


| 27Início | Índice | Atividades Internas | Buscar maior celeridade das rotinas operacionais

A Divisão de Análise Administrativa, vinculada à Secretaria de Planejamento, assessora a 
Administração Superior na organização administrativa do MPDFT por meio da gestão dos 
processos de trabalho. Ao longo desses cinco anos, a Divisão mapeou diversas unidades 
da Instituição tendo como fruto deste trabalho os Manuais de Processo e Procedimentos 
(disponível apenas na intranet do MPDFT).

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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 

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 em 2016: 71%

Medir a quantidade de processos de 
trabalho mapeados e otimizados.

Método de cálculo: somatório de 
processos de trabalho mapeados

Resultado em 2016: 240

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan

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


| 28Início | Índice | Atividades Internas | Racionalizar as atribuições existentes

Em 2016, foram expedidas nove resoluções que alteraram a Resolução nº 90-CSMPDFT. 
Foram criadas cinco promotorias de Justiça e 12 foram transformadas. Foram extintas as 
39 promotorias de Justiça com cláusula de substituição simples compulsória, e criadas 
36 promotorias de Justiça de Apoio Operacional. Foram instaladas as circunscrições de 
Águas Claras e de Recanto das Emas.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Descrição

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

Guardião

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 2016: 9
Fonte: Resoluções do Conselho Superior

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-


| 29Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar comunicação interna

A pesquisa de satisfação com a comunicação interna realizada pela Secretaria de 
Comunicação em 2016 revelou que 89,48% dos respondentes estão parcialmente ou 
totalmente satisfeitos com as informações que recebem quanto ao que acontece na 
instituição.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

Consolidar canais de comunicação em todo 
o âmbito do MPDFT, de forma a possibilitar 
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

Assessoria de Políticas Institucionais   

Guardiã

IndicadoresAprimorar comunicação 
interna    

Índice de efetividade da comunicação interna

Índice de satisfação 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 Intranet

Resultado em 2016: 907

Medir a satisfação dos membros e servidores com os canais de comunicação interna.

Método de cálculo: pesquisa interna de satisfação

Resultado em 2016: 89%

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)



| 30Início | 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 emana-
das da Administração Superior.

Descrição

Corregedor-Geral

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 2016: 1

Fonte: Corregedoria-Geral



| 31Início | 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  

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

Resultado em 2016: 0

Fonte: Secplan



| 32Início | Índice | Atividades Internas | Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade 

A Ouvidoria do MPDFT é o canal mais estreito de relacionamento da Instituição com 
o cidadão e com seu público interno. Trimestralmente ela produz um diagnóstico dos 
assuntos mais demandados pelos cidadãos junto à Instituição. Para acessar as Súmulas 
Trimestrais, clique aqui. Em 2016, a Ouvidoria também produziu seu relatório de gestão 
para o biênio 2015-2017, clique aqui para acessá-lo.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Descrição

Ouvidora

Guardiã

IndicadoresAprimorar 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 2016: 97,3%

Medir a satisfação dos cidadãos com o 
atendimento do MPDFT.

Método de cálculo: pesquisa externa de 
satisfação

Resultado em 2016: 92%

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/servicos-menu/ouvidoria-mainmenu-149/8662-sumulas
http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/ouvidoria/relatorios/Relatorio_Gestao_Ouvidoria_MPDFT_Bienio_2015-2017.pdf


| 33Início | Índice | Atividades Internas | Viabilizar os recursos necessários para atendimento das demandas institucionais 

Captar, defender e garantir o orçamento 
para gastos necessários ao funcionamento 
institucional.

Descrição

Procurador-Geral de Justiça 

Guardiã

IndicadoresViabilizar 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 2016: 61%

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 2016: 10%

Fonte: Secretaria de Orçamentos e Finanças 
(SOF)

Fonte: Secretaria de Orçamentos e Finanças 
(SOF)



| 34Início | Índice | Atividades Internas | Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros   

O MPDFT alcançou, em 2016, 99,84% de execução dos recursos orçamentários disponíveis 
para o período. Tecnicamente, o percentual representa 100% de utilização do orçamento 
previsto. O orçamento destinado à instituição foi de R$ 740,6 milhões. Clique aqui e confira 
o relatório de custos elaborado pela Secretaria de Orçamento e Finanças do MPDFT.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

Reduzir o tempo, desburocratizar e tornar mais 
acessível o gasto dos recursos orçamentários e 
financeiros do MPDFT.

Descrição

Secretário-Geral  

Guardião

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 2016: 37 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 2016: 69%

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 2016: 99,84%

Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de 
Licitação

Fonte: Secretaria-Geral / Secretaria de 
Licitação

Fonte: SOF

http://www.mpdft.mp.br/transparencia/index.php?item=tomada&resp=PRESTACAO_DE_CONTAS_ORDENADOR
http://www.mpdft.mp.br/transparencia/index.php?item=tomada&resp=PRESTACAO_DE_CONTAS_ORDENADOR
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O Mês das Competências do MPDFT foi o primeiro evento de capacitação realizado pela 
Secretaria de Educação Corporativa (Secor) fundamentado nas quatro competências 
comuns: comunicação, integração, orientação para resultados e atendimento ao público. 
Ao longo do mês de junho de 2016, foram realizadas 16 oficinas na Sede do MPDFT e nas 
Promotorias de Justiça do Gama, de Samambaia e de Planaltina, alcançando o número 
de 747 capacitações. 

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

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

Secretário de Educação Corporativa

Guardião

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 2016: 2,70

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

Resultado em 2016: 100%

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 2016: 4,60

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

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

Resultado em 2016: 18

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa
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A Divisão de Projetos, vinculada à Secretaria de Planejamento, tem a atribuição de 
prestar consultoria às unidades e promotorias de Justiça do MPDFT na elaboração e 
no acompanhamento de projetos. Nos últimos cinco anos, inúmeros projetos foram 
elaborados, inclusive sendo premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 
Para saber mais, acesse o Banco de Projetos do MPDFT.

seta branca
(borda)

seta branca
(preenchida)

Criar e acompanhar painel de contribuição para as 
procuradorias, promotorias e áreas administrativas 
do MPDFT, de acordo com os critérios de controle 
estabelecidos pela Secplan, que definem as unidades das 
áreas fim e meio do MPDFT a serem contempladas com 
estes painéis, buscando que membros e servidores atuem 
em prol de maior ganho e objetividade nas suas atividades, 
identificando projetos e ações/iniciativas que possibilitem 
maior eficiência e eficácia.

Descrição

Secretário de Planejamento  

Guardião

Indicadores
Promover cultura 
de orientação para 
resultados 

Cobertura do painel de contribuição

Cumprimento do painel de contribuição

Índice da evolução do alcance de resultados

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 2016: 94%

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 2016: 79%

Medir a quantidade de projetos elaborados 
conforme a metodologia de projetos.

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

Resultado em 2016: 23

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan

Fonte: Secplan

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia| Promover cultura de orientação para resultados

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/material_secplan/Portfolio_Projetos_2017.pdf
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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

Secretário de Educação Corporativa  

Guardião

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 2016: 100%

Fonte: Pesquisa de clima organizacional

Fonte: Secretaria de Educação Corporativa

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia| Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional
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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)

Criar políticas de gestão motivacionais, 
como ambiência do trabalho e lotação geo-
gráfica, com vistas à retenção de talentos.

Descrição

Chefe da Secretaria de 
Gestão de Pessoas 

Guardiã

IndicadorAtrair 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 2016: 1%
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia| Atrair e reter talentos
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Aprimorar a lotação dos servidores de acordo 
com seu perfil, atribuições básicas do cargo 
e demandas das unidades administrativas. 
Equilibrar a quantidade de servidores de 
acordo com a demanda de trabalho.

Descrição

Indicador

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: total de unidades 
com lotação adequada (quantidade e 
competência) / total de unidades

Resultado em 2016: 71%

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas

Compatibilizar quadro 
funcional com demandas 
institucionais 

Secretário-Geral  

Guardião

Nota: O índice teve sua fórmula de cálculo ajustada para adequar-se à realidade do MPDFT. Desse 
modo, apresentamos o valor apurado em 2016 com o cálculo novo feito pelo percentual de vagas 
preenchidas de acordo com a necessidade. A fórmula usada foi a seguinte: (número efetivo de 
preenchimento / número de vagas existentes+saldo de vagas pendentes de implementação) x 100. 
Para os anos anteriores, o tratamento da informação será realizado posteriormente.

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia| Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais
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Em 2016, o MPDFT atingiu a marca de 100% de tramitações administrativas de documentos 
internos digitalizados. Já são 190 mil documentos. Por causa do Tabularium, a estimativa 
é que o MPDFT tenha deixado de usar cerca de 1,3 milhão de folhas de papel. A STI 
divulgou relatório sobre o sistema Tabularium, clique aqui para acessá-lo. O sistema ficou 
em segundo lugar na categoria Tecnologia da Informação no prêmio CNMP.

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

Chefe da Secretaria de Tecnologia 
da Informação 

Guardião

Indicadores

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 2016: 93%

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 2016: 97,69%

Fonte: Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI)

Fonte: Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI)

Início | Índice | Pessoas, Clima Organizacional e Tecnologia| Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/gestao_estrategica/peti/relatorio_5_anos_tabularium.pdf
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico/5832-planejamento-estrategico-de-tecnologia-da-informacao-peti
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iniciativas
927

Resultados para
 a Sociedade

362

Atividades 
Internas

331

Pessoas, Clima 
Organizacional e 

Tecnologia

234

Somatório de iniciativas por  
perspectiva do Mapa Estratégico
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2011

2012

2013 

2014 

187

228

125
204

2015 293
2016 362

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 

237
273

331

344

129

249

2011

2012

2013 

2015 

2014 

2016

167

314
344

234

137
137

2011

2012

2013 

2015 

2014 

2016

845

927

391
590

591

951
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Gestão Estratégica em números

Objetivos
estratégicos

28

Indicadores 
mensurados

64

Projetos 
elaborados

23

Painéis de 
contribuição 

previstos

63

Painéis de 
contribuição 
elaborados

59

Iniciativas 
executadas nos 

painéis de 
contribuição

883

Iniciativas 
previstas nos 

painéis de 
contribuição

927

Indicadores 
definidos

67
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Somatório de iniciativas  
por objetivo estratégico

Cidadania fortalecida: 102

Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos: 31

Patrimônio público protegido: 2

Meio ambiente preservado: 34

Criminalidade combatida: 69

Impunidade e corrupção combatidas: 14

Crianças e adolescentes protegidos: 26

Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas: 83

Aprimorar a estrutura física e organizacional: 33

Aprimorar o assessoramento técnico e pericial: 8

Possuir sede e próprias para todas as circunscrições e áreas administrativas: 10

Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos: 89

Fortalecer a integração entre membros e servidores: 7

Buscar maior celeridade das rotinas operacionais: 67

Racionalizar as atribuições existentes: 6

Aprimorar a comunicação interna: 39

Conciliar a independência funcional do membro com as diretrizes da instituição: 4

Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão: 2

Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade: 63

Viabilizar os recursos necessários para atendimento das demandas institucionais: 3

Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros: 0

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes: 37

Promover cultura de orientação para resultados: 12

Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional: 42

Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais: 5

Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados: 378
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MPDFT em números
Feitos externos novos em 2016

Inquéritos policiais: 32.539

Termos circunstanciados: 27.387

Habilitações de casamento: 3.616

Retificação de registro extrajudicial: 2.355

Feitos judiciais: 129.613

Feitos internos e notícias de fato instaurados em 2016

Inquéritos civis públicos: 287

Procedimentos de investigação criminal: 309

Procedimentos preparatórios: 674

Procedimentos administrativos: 3.831

Notícias de fato: 25.280

Quantitativos de movimentos/atos praticados em 2016

Ações ajuizadas: 25.938

Cíveis: 975

Criminais: 24.963

Atendimentos ao público: 36.239

Audiências / sessões: 108.030

Plenários do júri realizados: 910

TAC / acordos firmados: 1.263

Manifestações / despachos: 591.518

Alegações finais / contestações / réplicas: 20.748

Recursos: 21.315

Proposta de pena / medidas / remissão: 13.989

Baixas / ciências: 440.688

Fonte de dados: Corregedoria-Geral do MPDFT



| 47Início | Índice | Palavra do Secretário de Planejamento

Palavra do secretário de Planejamento
Já percorremos a metade do caminho do nosso Projeto de Gestão Estratégica e estamos no caminho certo. Podemos 

reafirmar que as nossas metas iniciais, de implementar uma cultura de planejamento voltada para resultados, não é 
apenas uma realidade alcançável, mas um desafio possível e promissor. 

É nítido que o comprometimento da Administração Superior e o envolvimento de todos que integram esta instituição na 
busca da missão Institucional têm alcançado êxito.

A meta principal de “Promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar 
em realidade os direitos da sociedade”, alcançou o índice de 96% na implementação do planejamento estratégico em 2016, 
o que demonstra o sucesso do Projeto de Gestão Estratégica deste Ministério Público. 

O Planejamento Estratégico é uma realidade no MPDFT.

José Joaquim Vieira de Araújo



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

3343-6500

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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Levantamento de processos arquivados com ações positivas – 2016
Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC)

Número do procedimento Problema Providências Resultado obtido

PA 08190.000064/15-19
Falta de iluminação pública às margens do Parque Urbano da 
cidade da Estrutural, localizado em frente ao Setor de Chácaras 
Santa Luzia.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a CEB e a 
Administração Regional da Estrutural após ofícios e reuniões 
informaram a realização da obra de iluminação e que há casos de 
roubos dos cabos de alimentação dos circuitos no local.

Após a intervenção deste MPDFT houve a reativação da iluminação 
pública às margens do Parque Urbano da Cidade Estrutural.

PA 08190.053746/16-88 Não emissão de guia de pagamento do IPVA no sítio da Secretaria 
de Fazenda do DF para veículos novos que optem pelo pagamento.

Este MPDFT oficiou à Secretaria de Estado de Fazenda solicitando 
informações sobre a emissão de documento pela internet para o 
contribuinte que adquiriu carro novo e não deseja a isenção, mas o 
pagamento.

Após a intervenção deste MPDFT a Secretaria de  Estado de Fazenda 
informou a solução do problema relatado permitindo que o 
contribuinte que adquiriu carro novo possa optar pelo pagamento 
do IPVA ou a isenção.

PP 08190.053915/16-43 Uso do Estádio de Futebol Adonir José Guimarães pela 
Administração Regional de Planaltina.

A Administração Regional de Planaltina foi informada em reunião 
da proibição judicial de não utilização do Estádio de Futebol Adonir 
José Guimarães. A Defesa Civil foi acionada por este MPDFT, para 
avaliação das instalações para outros usos, que resultou no Termo 
de Interdição do referido estádio.

Após a intervenção deste MPDFT o Estádio de Futebol Adonir José 
Guimares foi interditado, com a emissão do Termo de Interdição 
n. 411/2016 da Defesa Civil, com a proibição imediata do acesso e 
atendimento ao público.

PP 08190.053894/16-75
Afirmação por cidadão de dificuldades na aquisição do cartão 
do BRT como “descaso com os usuários”, “falta de guichês na 
bilheteria” e “venda indevida de cartões”.

A Unidade de Controle de Bilhetagem Automática do DFTrans 
informou a programação de ações de capacitação das equipes de 
atendimento aos usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo 
e que está estabelecendo parcerias com outros órgãos do GDF para 
“apuração dos fatos e coerção de ações de venda de bilhetes em 
desconformidade com a atual legislação”.

Após a intervenção deste MPDFT a Unidade de Controle de 
Bilhetagem Automática está providenciando atuação nos pontos 
informados pelo manifestante.

PA 08190.000052/15-30 Falta de entrega de correspondência pela ECT no Setor Habitacional 
Ribeirão de Santa Maria (antigo Condomínio Porto Rico).

Várias reuniões ocorreram com os representantes dos moradores 
do Setor Habitacional Ribeirão, a Administração Regional de Santa 
Maria e a Empresa de Correios e Telégrafos para o estabelecimento 
da entrega de correspondências no referido setor.

Após a intervenção deste MPDFT foi iniciada a entrega de 
correspondências no Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria 
pela Empresa de Correios e Telégrafos.

PP n° 08190.053664/16-15

Suposta insuficiência de linhas de ônibus no Setor Habitacional 
Águas Quentes e inviabilidade do uso do cartão “Passe Livre 
Especial” nos ônibus do Goiás que trafegam pela região com 
destino a áreas do Distrito Federal.

Oficiou-se à Secretaria de Mobilidade solicitando estudo de 
demanda e viabilidade para atendimento da população local e ao 
DFTrans, solicitando informações sobre as linhas que trafegam na 
região e as respectivas ordens de serviço.

Verificando tratar-se de transporte público interestadual, a PDDC 
efetuou pesquisa na página oficial do Ministério dos Transportes e 
instruiu a reclamante sobre os procedimentos necessários para a 
obtenção do Passe Livre naquele Ministério.
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Número do procedimento Problema Providências Resultado obtido

PA n° 08190.017833/11-11 Lesão ao direito de usuários do Metrô que possuíam cartões de 
acesso vencidos e não eram ressarcidos do crédito restante.

Oficiou-se ao Metrô/DF solicitando informações e realizou-se 
reuniões para que o órgão orientasse os usuários quanto aos 
procedimentos necessários para o ressarcimentos dos créditos e 
para que houvesse a dilação do prazo de validade dos cartões.

Houve a restituição de créditos a usuários portadores de cartões 
vencidos; o não recolhimento do cartão vencido na catraca, para 
facilitar a comprovação do crédito; a alteração do prazo de validade 
do cartão unitário, de 3 para 150 dias; a correção das informações 
no sítio oficial do Metrô/DF na internet; a delimitação de inserção 
de créditos para apenas uma viagem; a adoção de tarifação 
única; e a orientação aos usuários quanto aos procedimentos de 
ressarcimento.

PA n° 08190.00002/15-61 Apurar a  suposta ocorrência de abuso e ilegalidade cometidos 
pela fiscalização de trânsito do DER/DF

Realizaram-se reuniões e oficiou-se ao DER/DF para apurar 
a responsabilidade pela aplicação errônea das multas e o 
ressarcimento aos motoristas.

O DER/DF providenciou o levantamento das notificações aplicadas 
equivocadamente, procedeu à devolução de valores pagos aos 
usuários que requereram a restituição e emitiu comunicado aos 
usuários que possuíam crédito mas que não haviam solicitado o 
reembolso.

PP n° 08190.000137/15-91
Apurar a suposta existência de ônibus irregulares na parada de 
ônibus da 214/215 sul, atrapalhando o acesso e a circulação de 
passageiros e veículos no local

Oficiou-se à Sufisa e ao Detran/DF informações e documentos 
sobre as ações fiscalizatórias no local e remeteu-se cópia do 
procedimento às promotorias criminais para apuração da prática 
delituosa de transporte irregular de passageiros

A Sufisa e o Detran/DF, em conjunto com a ANTT e a PRF, realizaram 
ações de fiscalização resultando apreensão, autuação, notificação 
e remoção de veículos irregulares, bem como na diminuição 
significativa da prática delituosa naquela região.

PP n° 08190.000123/15-86 Apurar as ações fiscalizatórias da Agefis para coibir o comércio 
ilegal por ambulantes no Centro de Lazer Beira Lago

Oficiou-se à Agefis requerendo informações sobre as ações de 
fiscalização promovidas no local no ano de 2015 e o cronograma de 
fiscalização para o ano de 2016. Realizou-se reunião para tratar da 
solução do problema.

A Agefis, em conjunto com o Detran/DF, PMDF, Administração 
de Brasília, Vigilância Sanitária e Ibram, realizaram ações de 
fiscalização resultando em apreensão de materiais, notificações e 
atuações de ambulantes. A Agefis firmou compromisso de manter o 
monitoramento da área.

PA n° 08190.000082/15-09 Apurar suposto atraso no pagamento do benefício social “DF Sem 
Miséria”

Oficiou à Sedestmidh, requerendo informações sobre a falta de 
pagamento do benefício, sendo constatado o inadimplemento 
a todos os beneficiários no mês de dezembro de 2014 por 
indisponibilidade orçamentária.

Houve a edição do Decreto n. 37.120/2016 e da Portaria Conjunta 
2/2016 da Seplag tornando obrigatório o registro da dívida no Siggo 
e autorizando o pagamento de créditos de até 50 mil registrados e 
contabilizados.

PP n° 08190.053695/16-49
Apurar suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação 
pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria de Justiça e 
Cidadania do DF

Requereu-se informações à SSP, à Sejus e à Ouvidoria do GDF sobre 
os fatos descritos na manifestação.

A Ouvidoria do GDF orientou o cidadão sobre o uso adequado do 
sistema e-SIC e quanto às providências a adotar e a SSP forneceu os 
dados estatísticos solicitados pelo reclamante.

NF n° 08190.053925/16-05 Verificar reclamação sobre a insuficiência de catracas destinadas 
aos cartões do DFTrans no Metrô

Solicitou-se informações ao Metrô/DF sobre os fatos descritos na 
manifestação.

O Metrô/DF está providenciando o Termo de Referência para a 
substituição de todas as catracas do Sistema SBA e a implantação 
de um novo Sistema de Bilhetagem do Metrô, que permitirá o uso 
de um bilhete integrado.
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PA n° 08190.000013/15-88

Apurar a cobrança indevida de passagens nos trechos de 
integração entre o Metrô e a linha Rodoviária/STJ/Pier 21 e a 
cobrança de valor superior pela empresa Cootarde em linha de 
ônibus que trafega no Lago Oeste

Oficiou-se ao DFTrans e à Secretaria de Mobilidade solicitando 
informações. Procedeu-se ao exame de Relatório de Auditoria de 
Análise Operacional de Integração Tarifária e à colheita de Termo 
de Declarações do Coordenador-Geral do Sistema de Bilhetagem 
Automática

O DFTrans encaminhou pedido de providências à Coordenação 
de Bilhetagem para a efetivação do crédito dos valores cobrados 
indevidamente de 400 usuários; empreendeu ações para o 
ressarcimento de prejuízos aos usuários; atualizou o Sistema 
TDMAX quanto aos descontos nas tarifas nos finais de semana e 
feriados; efetivou reembolso de um dos manifestantes e orientou 
o outro manifestante quanto aos procedimentos de solicitação de 
reembolso.

PA n° 08190.093267/12-15

Acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pela Administração 
Pública para a solução de problemas envolvendo agentes públicos 
e representantes religiosos na prestação de assistência religiosa 
aos internos do Sistema Prisional do DF

Colheu-se Termos de Declaração de representantes religiosos; 
realizou-se reuniões com os órgãos e agentes públicos envolvidos; 
Oficiou-se ao Secretário de Segurança Pública requerendo alteração 
de Portaria, ao Subsecretário do Sistema Penitenciário solicitando 
informações, ao Diretor do Centro de Detenção Provisória 
requerendo alteração no horário de entrada dos religiosos.

Acordo estabelecido entre a SSP e os representantes religiosos 
em permanecerem em espaço destinado à prestação de serviço 
religiosos sem a necessidade de revista íntima; aquisição de 
“scanners” corporais; extinção das revistas íntimas vexatórias; 
acordo sobre dias de visitas das entidades religiosas nas unidades 
prisionais; publicação de nova portaria ampliando o número de 
religiosos credenciados no sistema penitenciário e regulamentando 
dias, horários e número máximo de membros.

PA n° 08190.000110/15-34 Averiguar possível inoperância do Portal AgenciaNet da Secretaria 
de Fazenda do DF

Oficiou à Sefaz solicitando informações; exame de instruções e 
procedimentos a serem seguidos em caso de indisponibilidade 
do Portal; oficiou-se ao Conselho Regional de Contabilidade sobre 
reclamações existentes; realizou-se reunião com o Subsecretário de 
Tecnologia da Informação da Sefaz, com o Subsecretário da Receita 
e com o Presidente do CRC; analisou-se as atas do Comitê de 
Gestão de Mudanças/Indisponibilidades versando sobre problemas 
e soluções adotadas pela Sutic/SEF.

A Sefaz publicou portaria alterando o prazo para envio dos arquivos 
do livro fiscal eletrônico, em caso de indisponibilidade do sistema; 
uso concomitante de sistema novo e do antigo para envio do livro 
eletrônico; instituiu o Comitê de Gestão de Mudanças e Incidentes 
para garantir a alta disponibilidade dos serviços da Sefaz; 

NF n° 08190.053774/16-13 Promover o diálogo entre os representantes do Condomínio 
Estância Quintas da Alvorada e os promotores da Prourb Realizou-se reunião entre as partes

Os representantes do Condomínio colocaram suas demandas e 
preocupações aos promotores da Prourb e estes, por sua vez, 
esclareceram suas atribuições e providências adotadas em relação à 
ocupação irregular de terras na área do Condomínio reclamante.

PA n° 08190.053878/16-19 Acompanhar a administração orçamentária e financeira dos gastos 
com o programa “Cartão Material Escolar”

Realizou-se reunião com os representantes da Secretaria de 
Educação, com o promotor da 2a Prodep e com o Assessor de 
Controle de Constitucionalidade do MPDFT; solicitou-se perícia ao 
SPD.

Ajuizamento, pela PGJ, de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
contra a Lei Distrital n. 5.490/15, que instituiu o Programa 
Material Escolar no DF; inclusão do assunto no PA destinado ao 
acompanhamento da execução orçamentária da educação no DF.
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PP n° 08190.053716/16-17 Averiguar suposta precariedade ou falta de iluminação pública no 
Setor Habitacional Arniqueiras

Analisou-se a tramitação de ação judicial em curso na 20a Vara 
Federal do DF; Tomou-se por Termo declarações do Diretor Técnico 
da CEB; examinou-se ordens de serviço da CEB abertas pelos 
moradores para manutenção de pontos de iluminação; realizou-se 
reunião com a Procuradora da República atuante no ofício do Meio 
Ambiente e outra com o Superintendente de Iluminação Pública da 
CEB

A Administração de Águas Claras firmou contrato com a CEB, com 
a autorização da Justiça Federal, para a execução dos serviços de 
substituição dos “braços” de luminárias e das lâmpadas dos postes 
de iluminação das vias públicas do Setor Habitacional Arniqueiras, 
sendo instaladas 176 luminárias de um total de 503 instalações 
previstas no contrato.

PP n° 08190.053947/16-30

Apurar suposto constrangimento sofrido por cidadão em 
decorrência de informação errônea veiculada pelo sistema 
informatizado do DFTrans nas máquinas de validação do cartão de 
passe livre estudantil

Solicitou-se informações ao DFTrans sobre os fatos descritos na 
manifestação.

O DFTrans corrigiu os dados do usuário para validação do cartão de 
passe livre estudantil no sistema de transporte público.

ICP n° 08190.04075/13-15 Averiguar possível falta de segurança aos usuários do sistema 
metroviário do DF

Solicitou-se informações ao Metrô/DF sobre os fatos descritos na 
manifestação; requisitou-se perícia ao SPD; tomou-se por Termo 
as Declarações da Diretora de Assuntos Jurídicos do SINDMETRO; 
examinou-se documentos; realizou-se reunião com o Diretor de 
Administração do Metrô/DF, com o Chefe da Divisão de Medicina e 
Engenharia do Trabalho e com o Chefe da Assessoria de Gestão da 
Diretoria de Operação e Manutenção do Metrô. 

Adoção de 5 pontos-chaves de distribuição das equipes de 
segurança, tendo por base a distribuição geográfica e a facilidade 
de deslocamento como estratégia para o atendimento das 24 
estações; instauração de procedimento administrativo para a 
contratação de empresa terceirizada especializada em brigada 
de incêndio; elaboração de planejamento e normatização 
de procedimentos de segurança e de planos de contenção 
emergenciais.

PA n° 08190.018075/14-74
Suposta condução de ônibus por motoristas da Sociedade de 
Transportes Coletivos de Brasília – LTDA – TCB com Carteiras 
Nacionais de Habilitação – CNH suspensas e/ou cassadas.

Oficiou-se à TCB e ou Detran/DF solicitando esclarecimentos. 
Realizou-se reuniões com o Detran/DF e com o DFTrans. 

Por ação da PDDC,  o Detran/DF disponibilizou em seu site os links 
“Consultar Pontuação” e “Consultar Nada Consta”, para que as 
empresas concessionárias de serviço de transporte público possam 
verificar a regularidade das CNHs dos motoristas de ônibus. O 
acesso à consulta foi disponibilizado para todo e qualquer cidadão.

PA n°08190.000054/15-65
Supostos problemas no embarque de passageiros na Rodoviária do 
Paranoá: impedimento de embarque de passageiro com destino a 
Itapuã e letreiro desligado do coletivo (empresa Pioneira)

Oficiou-se o DFTrans e Sufisa requisitando informações. Realizou-se 
reunião com representantes do DFTrans

Por ação da PDDC, equipe de auditores da Sufisa, quando de 
ação de fiscalização no terminal rodoviário do Paranoá, emitiram 
recomendação , de forma preventiva, alertando que a ação de 
“impedir o embarque de passageiro”, bem como descumprir os 
itinerários estabelecidos, são práticas que vão ao encontro do 
disposto na Lei n° 3.16/2002 e são passíveis de penalidades.

PA n° 08190.0018068/14-17

Investigar possível omissão do Transporte Urbano do Distrito 
Federal – DFTrans diante da necessidade de melhorias na prestação 
de serviço de transporte público para a população de Arapoanga, 
em Planaltina.

Oficiou-se ao DFTrans requisitando informações. Realizou-se com o 
representante do DFTrans.

Após ação da PDDC junto ao DFTrans, o número de linhas que 
realizam o transporte público coletivo de Planaltina para o Plano 
Piloto mais que dobrou, pois a região conta com 30 linhas de 
ônibus e as linhas circulares permanecem operando (7 Linhas).

PP N° 08190.053725/16-16

Verificar, nos postos de atendimento do DFTrans, a cobrança de 
taxa para emissão de 2’ via do Cartão de Vale Transporte, bem 
como, sobre a informação de que “o chip do cartão tem a validade 
de um mês apenas.” 

Oficiou-se ao DFTrans requisitando informações. Realizou-se reunião 
e com o representante do DFTrans.

Por ação da PDDC, o DFTrans reiterou pedido as empresas 
delegatárias do  Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal para que atualizem a versão dos validadores. 
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PA n° 08190.000056/15-91
Desorganização da Rodoviária do Plano Piloto. Falta de informações 
sobre o local de embarque dos ônibus e alterações de horários das 
viagens.

Requisitou-se informações ao DFTrans, Secretaria de Mobilidade/
SEMOB, Administrador da Rodoviária do Plano Piloto e Assessoria 
de Comunicação Social do DFTrans. Ademais, solicitou-se ao 
Departamento de Perícias e Diligências – DPD a realização de 
vistoria no Terminal Rodoviário do Plano Piloto.

Após ação da PDDC, o DFTrans estabeleceu rotina de divulgação 
dos seguintes assuntos nos equipamentos de mídia/divulgação 
instalados na Rodoviária do Plano Piloto: alterações de horários, 
itinerários, racionalização de linhas e criação de linhas novas nos 
equipamentos de divulgação. A divulgação também ocorrerá por 
meio de cartazes (no interior dos ônibus e nas paradas), folders, 
mídia embarcada, redes sociais e informativos.

PA n° 08190.266426/13-61 Esclarecer a limitação do Vale Transporte pelo DFTrans Oficiou-se ao DFTrans. Requisitou-se o Relatório Final do Grupo de 
Trabalho instituído pela Instrução n° 200/2014.

Por ação da PDDC, a Secretaria de Mobilidade (Semob) e o DFTrans, 
em ação conjunta, publicaram a Portaria Conjunta n° 5, na qual 
acertaram novos procedimentos para cadastro individualizado dos 
usuários, com o objetivo de combater fraudes na utilização do 
benefício. Ademais, ambos os órgãos acertaram que é possível o 
recebimento de créditos de diferentes naturezas no mesmo cartão, 
como o benefício referente ao “Cartão Cidadão”. 

PP n° 08190.000156/15-35 Negativa de fornecimento de benefícios a vulneráveis sociais

Oficiou-se à Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social. Juntou-se 
esclarecimentos da Ouvidora da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 
Humanos. 

Após ação da PDDC, os requerentes conseguiram perceber o auxílio 
vulnerabilidade, o que os possibilitou retornar as suas cidades de 
origem.

PP n° 08190.053688/16-83 Apurar a existência de medidas preventivas e de segurança em 
relação a navegação no Lago Paranoá.

Oficiou-se o Comandante do 7° Distrito Naval da Marinha, a 
Secretaria de Segurança e Paz Social e a Secretaria de Estado de 
Esporte Turismo e Lazer para prestar informações.

Por ação da PDDC, restou esclarecido que a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal possuem um cronograma 
de atividades e de fiscalização para prevenção de acidentes e  
segurança no uso do espelho d’água do Lago Paranoá.

PP n° 08190.053692/16-51 Retorno e ampliação das linhas de ônibus 324.1 (Setor M Norte de 
Taguatinga-Esplanada) e 324.6 Setores (P - Sul, M Norte-Esplanada) Oficiou-se o DFTrans e Sufisa para prestar esclarecimentos.

Por ação da PDDC, ocorreu o aumento de uma viagem , ida e volta, 
além da inclusão de um ônibus para fazer o trajeto da linha 324.1. 

PP n° 053906-16-52 Troca de uma lâmpada da CEB  na QNP 19, Conjunto F, no poste 
em frente a casa 16, P Norte, Ceilândia. Oficiou-se o Administrador da Ceilândia e a CEB.

A CEB informou que foram abertas as ordens de serviço n°  
521243790101,  n° 51836264010, e n° 520465080101 para efetivar o 
reparo. 

NF n° 08190.053785/16-30

Apurar informações quanto à segurança das pessoas que 
frequentam o Cemitério de Planaltina, pois a administração do 
local transferiu o “Cruzeiro” para local minúsculo a poucos metros 
dos túmulos e de uma vala de concreto, sem consultar o Corpo de 
Bombeiros e a Defesa Civil. 

Realizou-se reunião com o Diretor Jurídico da Empresa Campo da 
Esperança. Realizou-se reunião com o  Subsecretário de Proteção e 
Defesa Civil. 

Por ação da PDDC foi realizada vistoria no local e restou 
demonstrado que não há risco aparente no local.

NF n° 08190.053974/16-11 Falta de ônibus para cobrir o trajeto: Paranoá Parque – Itapoã- 
Plano Piloto Oficiou-se o DFTrans e Sufisa para prestar esclarecimentos.

Por ação da PDDC, restou esclarecido que usuários que saem do 
Paranoá com destino ao Plano Piloto tem acesso as seguintes linhas 
de ônibus:  1) 0.761 - Paranoá (Entre Lagos)/Rodoviária do Plano 
Piloto (Ponte JK);  2)780.1 - Cond.Entre Lagos (ltapoã - Paranoá) / 
Rodoviária do Plano Piloto 
(Ponte JK); 3)764.2 - Terminal do Paranoá (ltapoà - Paranoá) 
/ Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK); e, 4) 1 00.2 - Paranoá 
(Paranoá Parque)/Rodoviária do Plano Piloto (L2 Sul)
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MPDFT e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Repressão a cartel: intercâmbio de informações sobre infrações à ordem econômica e ao aprimoramento das ações 
do CADE e do MPDFT no seu combate.

MPDFT e o Cartório Colorado

Intercâmbio de processos de habilitação de casamento de forma eletrônica com o uso de ferramentas já 
disponíveis às duas instituições. O uso combinado de e-mail e arquivos PDF (assinados digitalmente) alimentados 
nos sistemas internos.

MPDFT e a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)

Termo Aditivo que tem por objeto prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação para a parceria na organização e 
realização de curso de ingresso e vitaliciamento para promotores de justiça adjuntos.

MPDFT, Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescentes e 
Juventude do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Defensoria Pública do DF

Implantação e manutenção do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI)

MPDFT e o Instituto de Fiscalização e Controle (IFC)

Promover ações e iniciativas que contribuam para o fomento do controle social sobre políticas e gastos públicos, o 
incremento da transparência pública, bem como a prevenção e o combate à corrupção. 

MPDFT e o Instituto Brasileiro de Pacificação Social

Implementação, manutenção e fiscalização de ações de Mediação Social e Prevenção à Violência Escolar previstas 
no Projeto Caminhos para a Paz: Direito e Mediação Social na Escola do Núcleo Regional do Grupo de Apoio à 
Segurança Escolar – Gase de Sobradinho/MPDFT, por meio do método adotado pelo Programa RePacificar, que tem 
por finalidade a prevenção e a resolução de conflitos no âmbito escolar, mediante atuação conjunta do MPDFT e do 
Instituto, com enfoque na capacitação em técnicas de ressignificação de conflitos e reconciliação para a realização 
das intervenções-piloto a serem definidos de comum acordo entre as partes.

MPDFT e o Ministério Público de Contas do Distrito Federal

Estabelecer um regime de cooperação mútua entre as partes, visando à manutenção da ordem jurídica no Distrito 
Federal, mediante o intercâmbio de informações entre os partícipes, no sentido de auxiliar o desempenho de suas 
atribuições constitucionais e legais.

MPDFT e o Ministério Público Federal 

O objeto do termo é a transferência, pelo MPF, de tecnologia para o recebimento e processamento de informações 
advindas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), o qual é composto de sistema de 
informática e de suporte técnico, capaz de auxiliar na análise de quebras de sigilo bancário com a utilização de 
relatórios parametrizados, agilizando os procedimentos investigativos.

MPDFT e o Ministério Público do Mato Grosso

Cessão do software de Sistema de Acompanhamento de Processos Eletrônicos, criado pelo MPDFT, para integração 
do Ministério Público do Estado do Mato Grosso ao Processo Judicial Eletrônico – PJe, que vem sendo implantado no 
Judiciário do Estado.

 MPDFT, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Conselho Nacional do Ministério Público 

Adesão do MPDFT ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, por meio da Secretaria de Gestão, da Escola Nacional da Administração Pública, e o Conselho Nacional do 
Ministério Público, visando ao acesso à rede do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) 
pelas unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro e ao desenvolvimento de ações conjuntas e apoio mútuo 
às atividades de interesse comum para a melhoria da gestão, capacitação e o fortalecimento da comunicação e 
transparência, relativas às transferências voluntárias.

MPDFT e a Polícia Militar do Distrito Federal – Ações de treinamento

A presente Cooperação Técnica tem por objeto a capacitação, o treinamento e a cooperação mútua nas áreas de 
segurança, inteligência, gestão administrativa e correição, com vistas ao aprimoramento profissional dos integrantes 
das instituições partícipes, bem como ao aprimoramento de suas atribuições funcionais.

MPDFT e a Polícia Militar do Distrito Federal – Acesso ao Tabularium

Cessão do software Tabularium - Sistema de Gestão de Documentos Digitais, criado pelo MPDFT, para o registro, 
acompanhamento e armazenamento dos documentos arquivísticos digitais na Polícia Militar do Distrito Federal.

MPDFT e a Secretaria de Educação do Distrito Federal

Acompanhamento pedagógico e emissão da declaração de conclusão do curso para os terceirizados alfabetizados 
nas turmas desenvolvidas no âmbito do MPDFT.

MPDFT e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica da Promotoria de Justiça de Sobradinho

MPDFT e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Termo Aditivo para incluir as Promotorias de Justiça de Taguatinga e de Águas Claras ao rol das unidades do MPDFT 
atendidas pelo SENAC para capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica.

 MPDFT e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal

Estabelecer cooperação técnica e acadêmica entre o MPDFT e a SEPLAG/DF, para a colaboração entre as partes 
para a implementação de programas, projetos e atividades de capacitação e de cooperação técnica, em benefício 
de instituições públicas brasileiras e de países em desenvolvimento, além das partes, nos campos da administração 
pública, da cooperação técnica internacional e outros a serem acordados.

Termos de Cooperação formalizados pelo MPDFT em 2016
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MPDFT e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

Estabelece regime de cooperação mútua entre os partícipes, com o objetivo promover a reflexão dos adolescentes 
autores de atos infracionais em que há posse de substância entorpecente para consumo pessoal e de seus 
responsáveis. Com a parceria, busca-se oportunizar espaços de escuta e diálogo que favoreçam a reflexão crítica 
sobre a realidade vivida e promovam ações de proteção aos adolescentes, sensibilizando-os quanto às implicações 
do consumo de drogas de modo a proporcionar a produção de demandas para o acompanhamento ou tratamento.

MPDFT, Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios

Protocolo de Intenções que tem por objeto a conjugação de esforços dos partícipes com vistas à adoção de 
procedimentos e protocolos para a implantação do Programa de Segurança Preventiva para Mulheres sob Medida 
Protetiva de Urgência previstos na Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

TCDF - Rede de controle do DF

Acordo com o objetivo de estabelecer a cooperação técnica entre os partícipes para formação de rede de âmbito 
distrital e, adicionalmente, interação com a Rede de Controle da Gestão Pública, com vistas à articulação de ações de 
fiscalização, prevenção e combate à corrupção e controle social.

MPDFT e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

Estabelecer cooperação técnica entre o MPDFT e o TJDFT para intercambio de experiências, informações e 
tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao 
desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio 
mútuo e de atividades complementares de interesse comum. 

MPDFT e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

Cessão de uso de áreas de propriedade da União, cuja finalidade é o desenvolvimento de atividades institucionais.

MPDFT e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 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 e o Centro Universitário de Brasília

Estabelece regime de cooperação mútua entre os partícipes, visando à atuação em conjunto na divulgação e 
promoção da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e dos direitos das mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, tendo como público-alvo profissionais da educação e estudantes das escolas públicas 
do Distrito Federal e os partícipes, no âmbito do projeto “Maria da Penha vai à Escola: educar para prevenir e coibir 
a violência contra a mulher”

MPDFT e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Convênio que tem por objeto autorizar a utilização de ambulância do TJDFT pelo MPDFT, em casos de emergência. 

MPDFT e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

O objeto desta cooperação é disponibilizar atendimento médico, em caso de eventual necessidade, aos membros 
e servidores do MPDFT lotados ou que estejam prestando serviço em unidades localizadas fora do Edifício Sede, por 
meio da utilização dos Postos de Serviço Médico do TJDFT. 

MPDFT e o UniCeub

Promove a cooperação técnica e acadêmica para o intercâmbio de experiências, conhecimentos, informações, 
tecnologias e ações educacionais, visando à capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica de recursos 
humanos, o desenvolvimento da instituição MPDFT e da gestão pública, mediante a implementação de ações 
conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesse comum.

Início | Índice | Voltar | Termos de Cooperação formalizados pelo MPDFT em 2016
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Cidadania fortalecida Ouvidoria
 Participar das audiências públicas/coletivas, palestras, seminários e campanhas 

institucionais do MPDFT 
Participação em 8 audiências públicas/coletivas e 22 participações em eventos de divulgação da Ouvidoria no 

decorrer do ano.  

Cidadania fortalecida Ncap

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

A divulgação das ações do Ncap/NCT deu conhecimento ao público interno e externo em diversos momentos 
do ano de ações promovidas individual e coletivamente pelo Ncap e outras Promotorias de Justiça.

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.
O atendimento ao público foi reiteradamente elogiado pelas pessoas que buscaram apoio no Ncap.

Cidadania fortalecida
Procuradoria Distrital dos Direitos do 

Cidadão

Realizar audiências públicas Realizou 3 (três) audiências Públicas (Carnaval, Resíduos Sólidos, Ensino Médio Integral)

Realizar reuniões abertas ao público Realizou audiências diárias

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

Realizou a 1ª etapa da Auditoria Cívica de Saúde

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

Proferiu 5 (cinco) palestras em escolas públicas do Distrito Federal

Promover reuniões com as partes para buscar a autocomposição do conflito Promoveu reuniões diárias com as partes para buscar autocomposição de conflitos

Participar das reuniões da Ouvidoria Agrária Nacional tratando de conflitos agrários no 
DF

Participou de reuniões da Ouvidoria Agrária Nacional

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 ontemplar os indicadores sociais

Cidadania fortalecida  Coordenadoria de Psicossocial Realizar acolhimentos de mulheres em situação de violência doméstica
Foram convocadas, até 19 de dezembro de 2016, 1540 mulheres para os acolhimentos. Dessas, 947 

compareceram 

Cidadania fortalecida
 Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brasília II 
Realizar evento de formação em questões de gênero e violência doméstica contra a 

mulher para a rede de enfrentamento local
Reunião realizada em Março de 2016 com toda a rede de enfrentamento local.

Indicadores – somatório de iniciativas
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Cidadania fortalecida

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri Dar continuidade ao programa “Tribunal do Júri: uma lição de vida”
Houve a realização de 3 júris com a participação de alunos de escola pública de Taguatinga, no decorrer de 

2016. Em cada júri houve a participação de aproximadamente 100 alunos;

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Acolhimento individual e encaminhamento para a rede parceira de vítimas de violência 

Doméstica 

 No ano de 2016, foram abertos 179 prontuários de violência doméstica no SETPS Taguatinga, sendo que 
128 mulheres foram convocadas para o acolhimento coletivo, e 52 compareceram no acolhimento. Para o 
acolhimento individual, 51 mulheres foram convocadas, sendo que 26 compareceram na data agendada e 

foram acolhidas. Nos acolhimentos foram realizados encaminhamentos para o CEAM, Creas e Pró-Vítima, para 
as mulheres que manifestaram interesse;

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Acolhimento coletivo e encaminhamento para a rede parceira de vítimas de Violência 

Doméstica 

No ano de 2016, foram abertos 179 prontuários de violência doméstica no SETPS Taguatinga, sendo que 128 
mulheres foram convocadas para o acolhimento coletivo, sendo que 52 compareceram no acolhimento. Para 
o acolhimento individual, 51 mulheres foram convocadas, sendo que 26 compareceram na data agendada e 

foram acolhidas. Nos acolhimentos foram realizados encaminhamentos para o Ceam, Creas e Pró-Vítima, para 
as mulheres que manifestaram interesse;

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Realização do evento “Formação em questões de gênero e violência doméstica contra a 

mulher para a rede de enfrentamento local”

No dia 29/1/2016, na Faculdade Processus de Taguatinga, foi realizado o Seminário da Rede TAV sobre o 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em conjunto com a rede social de Taguatinga 

e Águas Claras, onde houve a participação de um grande número de instituições públicas e privadas que 
atuam na região, além de estudantes das faculdades locais. 

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Levantamento dos dados estatísticos das mulheres vítimas de Violência Doméstica no 

âmbito de Taguatinga

Conforme o banco de dados do Setps, 179 mulheres foram atendidas no ano de 2016. O objetivo do banco 
de dados além de fornecer números, tem como meta auxiliar o Setor Psicossocial a compreender o perfil das 

mulheres atendidas, melhorando o atendimento realizado, e a utilizar os dados em pesquisas futuras;

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Aproximação com os Conselhos Tutelares locais visando à melhoria do relacionamento 

entre as unidades envolvidas

Ao longo do ano de 2016 foram realizadas diversas reuniões e contatos telefônicos com os conselheiros 
tutelares da região de Taguatinga e Águas Claras, o que possibilitou a realização do trabalho em rede, 

agilizando a comunicação entre as instituições e promovendo uma maior proteção para as crianças envolvidas 
em situações de maus-tratos e de violência sexual;

PJ Criminais e PJ do Tribunal do Júri
Realizar reuniões de rede com as instituições mais relacionadas com a área de Violência 

Doméstica

Além das reuniões mensais da rede social da localidade, foram realizadas reuniões com a rede de instituições 
que atuam na área de violência doméstica para a organização e realização do seminário ocorrido em 

29/1/2016. Ocorreram ainda diversas reuniões, para discussão de casos com o Creas, Conselho Tutelar e Casa 
Flor, bem como reuniões de aproximação e de trocas de experiências acerca do trabalho realizado com o PAV, 

Pró-Vítima e PROVID;
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Cidadania fortalecida
Coordenação dos Núcleos de Direitos 

Humanos

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

Cartilhas temáticas disponibilizadas para as alunas, material de divulgação e certificados de conclusão 
produzidos e distribuídos. O curso formou 30 alunas.

Celebrar Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos participantes do projeto
Termo de Cooperação Técnica assinado entre o MPDFT, o TJDFT, a Defensoria Pública do DF, a OAB-DF, as Polícias 

Civil e Militar e o Governo do Distrito Federal para colaboração no projeto.

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

2 cursos realizados, sendo 1 por semestre. No 1º semestre, 21 pessoas participaram do curso e no 2º 
semestre, 20.

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

Roteiro do documentário elaborado e encaminhado ao setor responsável pela execução

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça de Defesa da 

Ordem Urbanística 

Realizar seminário com tema a ser definido Seminário sobre Cidadania e Qualidade de Vida.

Publicar cartilha sobre ordem urbanística Elaboração e distribuição de 600 cartilhas

Executar o projeto Preserva Brazlândia
Realização de evento de formação para professores das escolas públicas localizadas nas áreas rurais de 
Brazlândia;Realização do 1º Encontro sobre Sustentabilidade do Parque Veredinha; Início dos testes da 

ferramenta para smartphone.

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça de Defesa dos 

Direitos do Consumidor

Manter atualizada a página do facebook da Prodecon 15 publicações e respondidas 8 perguntas de usuários

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

 Publicação de 18 iniciais de ACP e 10 andamentos 

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça de Defesa da 

Ordem Tributária
Priorizar o enfretamento de crimes mais danosos ao Erário

Cidadania fortalecida
 Promotoria de Justiça de Defesa da 

Filiação 
Distribuir cartilha “Tati em busca de seu pai”, folders e cartazes 

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça Criminal de 

Defesa dos Usuários dos Serviços de 
Saúde

Promover ação com vista a incentivar a doação de cadáver para fins de ensino e 
pesquisa (Lei 8.501/92). Ação a ser realizada em conjunto com as faculdades de 

medicina cadastradas na Promotoria
Realizada reunião com as instituições recebedoras de cadáver (Faculdades de Medicina do DF) 

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça da Pessoa com 

Deficiência
Realizar reuniões para desenvolver a edição 2016 da Revista Reviva

Por determinação da ProcuradoriaGeral de Justiça, a elaboração da revista REVIVA deste ano foi suspensa, por 
falta de recursos financeiros.

Cidadania fortalecida
Promotoria de Justiça de Fundações e 

Entidades de Interesse Social

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

14 processos fiscalizados (R$ 593.100,17) e um total de 18 finalizados no ano de 2016

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

4 associações e 3 fundações com contas reprovadas

Acompanhar a relocação dos beneficiários dos sesrviços de entidades de interesse social 
que não tenham possibilidade de renovação de convênios. 

Acompanhamento de procedimentos de extinção administrativa das entidades
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Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brazlândia

Participar de eventos sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes
Evento no dia 28/9 para os educadores da Regional de Ensino de Brazlândia com o objetivo de orientar sobre o 

papel do Ministério Público na apuração dos crimes desta natureza. Com participação de 60 professores.

Proferir palestras
Palestra no dia 18/5 realizada na Escola CED Incra 8 para 400 alunos; 2 palestras no dia 8/7 realizadas na 

Escola Classe Incra 6 para 300 alunos.

Distribuir material sobre o tema
O material informativo foi distribuído nos eventos realizados e foram entregues 250 exemplares para os 

usuários do Centro Olímpico.

Participar de reuniões e eventos que tratem sobre Violência Doméstica

Reunião no dia 21/1 com o Nafavd, 16º BPM e TJDFT para tratar sobre o programa Provid da PM/DF; reunião 
no dia 17/2 sobre violência doméstica com TJDFT, Nafavd e 16º BPM; Palestra nos dias 29/2, 8/8, 17/10 com 
o grupo de autores de violência doméstica atendidos pelo Nafavd, sobre aspectos legais da Lei Maria da 
Penha; reunião no dia 23/6 sobre o projeto Maria da Penha vai à Escola; realização de oficina no dia 26/8 

prática de intervenção psicossocial com autores de VD na Casa da Mulher.

Realizar Tardes de Reflexão
Grupo de Mulheres realizados semanalmente; 5 encontros nos dias 15/3, 17/5, 19/7, 27/9, 29/11, com o Grupo 
de Homens visando à prevenção e ao combate aos crimes de VD. Os encontros no grupo dos homens tiveram 

participação média de 100 pessoas ao longo do ano.
Editar material visual e informativo das Tardes de Reflexão Atualização da filipeta do Projeto Tarde de Reflexão.

Distribuir material informativo – VD Foram entregues 530 filipetas e 250 cartilhas.

Criar a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica
Reunião preparatória nos dias 1º/7, 21/7, 19/8 para criação da rede de VD Reunião no dia 2/12 para definição 
do slogan da Rede, logomarca, e folder de apresentação dos órgãos que compõem a rede de atendimento.

Realizar Palestras sobre o tema Bate-papo no dia 1º/9 sobre prevenção ao uso indevido de drogas aos alunos do Centro olímpico.

Participar de Eventos sobre o tema / Seruq
Palestra nos dias 28/4, 2/6, 25/8 sobre legalidade da Lei 11.343 para os usuários/autores atendidos pelo 

Seruq/TJDFT.

Distribuir material sobre o tema
Foram entregues 200 exemplares para o Centro Olímpico de Brazlândia, o material foi disponibilizado pelo 

Senad.

Renovar o TAC de proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos
Reuniões nos dias 31/5, 8/8, para tratativas da renovação do TAC. o TAC foi assinado no dia 26/8 durante 

audiência pública, todas as reuniões e audiência pública registradas em ata.
Participar de entrevistas midiáticas Entrevista no dia 2/9 do Dr. Paulo Vinicius Quintela para a Rede Record de Televisão.

Coordenar as reuniões de abertura e encerramento anual da Rede Social
Duas reuniões, em 2/2 e 6/12, que foram coordenadas pela CPJBZ. A reunião de 2/2 para abertura dos trabalho 
para 2016; na reunião de 6/12 foi feito o encerramento com levantamento das atividades realizadas e entrega 

dos cartazes com cronograma para 2017. Todas registradas em ata.

Participar das reuniões e eventos da Rede Social
Oito reuniões ordinárias, em 1º/3, 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10 e 8/11 para tratar de assuntos demandados pela 
sociedade, realizadas, todas registradas em ata; reuniões nos dias 6/4, 6/5 e 6/8 para promover a organização 

do 2º encontro regional da Redes do DF com a Sedestmidh e FioCruz.
Elaborar material visual Foi elaborado o cronograma anual com a tiragem de 300 exemplares e 3 Banners

Atualizar o Blog da Rede Social Atualização mensal

Participar de eventos sobre o tema

Participação no dia 24/8 da Ação global realizada pelo Creas para as pessoas em situação de rua, com 
participação de 20 pessoas; palestra no dia 13/9 para a população em situação de rua, que tratou sobre a 

busca pelo reconhecimento como sujeito de direitos na região administrativa do Gama realizada, evento para 
30 pessoas.
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Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brazlândia

Realizar reunião com representantes do movimento de defesa dos direitos da população 
em situação de rua

Reunião no dia 10/5 com Secretaria de Segurança pública do DF para tratar sobre as vulnerabilidades sociais 
das pessoas em situação de rua. Reunião no dia 14/7 com o Creas para organizar a ação global para as 

pessoas em situação de rua, com a participação de representantes de 6 órgãos públicos.

Participar de eventos com estudantes universitários de assistência social
Palestra no dia 4/5 aos aluno da UCB, para 40 alunos; palestra no dia 10/5 aos alunos da Fac Evang para 50 

alunos, em comemoração ao Dia do Assistente Social.

Contribuir com a elaboração de material informativo
Reunião no dia 14/10 com o NED para elaboração do material informativo. Reunião no dia 17/11 para 

conclusão do material informativo.
Realizar o levantamento das ações de interdição em andamento Foram realizados levantamento em 34 feitos, totalizando 94% dos feitos.

Realizar o cadastramento dos curadores e interditados referentes aos feitos de 2005.
Foi realizado o cadastramento de 100% necessários, ou seja 19 feitos. Nos demais não houve a necessidade 

em razão de óbito do interditado, levantamento e desistência da interdição.
Viabilizar o contato com curadores e interditados Foram realizados contatos com 84,21% dos feitos necessários.

Realizar visitas e entrevistas domiciliares aos curadores e interditados. Foram feitas visitas em 84,21% dos feitos necessários.

Cidadania fortalecida
Coordenadoria Administrativa das 

Promotorias de Justiça da Ceilândia

Elaborar cartilha sobre violência contra crianças e adolescentes Cartilha “Vamos Conversar” elaborada em parceria com o Setps da CPJ Riacho Fundo.

 Ministrar palestras para os estudantes das redes pública e particular com o escopo de 
esclarecer os objetivos do Projeto. 

Foram ministradas 187 palestras em todo o Distrito Federal, sendo 34 na Região Administrativa de Ceilândia. 
Todavia, o concurso cultural não foi realizado por se tratar de ano eleitoral, o que impossibilitou a Receita 

Federal de doar mercadorias apreendidas à CPJ Ceilândia.

Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Gama
 Participar das reuniões com a Rede Intersetorial do Gama

houve participação em três reuniões com a Rede do Sema; o Setps participou mensalmente das reuniões da 
Rede Intersetorial do Gama.

Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Núcleo Bandeirante
Capacitar pessoal da rede social para mediação de conflitos Foram realizados dois cursos de mediação com o total de 38 pessoas capacitadas. 

Cidadania fortalecida 
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Paranoá

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

Parte integrante do projeto “O que você tem a ver com a corrupção?”

Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das drogas para os autores do fato. Duas audiências coletivas realizadas com participação do promotor atuante no respectivo juizado.

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

Parte integrante do projeto “O que você tem a ver com a corrupção?”

Desenvolver o projeto “A vida tem valor no trânsito”  Foram realizadas três palestras 

Solicitar a impressão de 500 exemplares da cartilha “Guia rápido do cidadão – Paranoá/
Itapoã”.

As cartilhas foram disponbilizadas para a população do Paranoá / Itapoã

Realizar palestras de orientação aos egressos do sistema prisional  Foram realizadas três palestras 

Desenvolver, com a Secplan, o projeto “Você tem outra opção”, que visa a prestar 
orientação para a ressocialização dos egressos do sistema prisional.

 Foram realizadas três palestras 
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Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Samambaia

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

Realização de 11 grupos de acolhimento coletivo às mulheres envolvidas em situação de violência doméstica. 
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. 

 Acompanhar a execução do projeto “Segurança Escolar” em Samambaia 

Foram promovidas duas reuniões com representantes da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, 
bem como Diretores e/ou Coordenadores Pedagógicos dos 40 estabelecimentos de ensino locais, 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 e convidá-los a participar 

do Concurso Cultural do ano de 2016.

Realizar reunião do Conselho Regional de Segurança Escolar de Samambaia 

A reunião ocorreu no dia 22/9/2016 e contou com a participação de promotores de Justiça, de Analista de 
Saúde do MPDFT, representantes da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, do 11º Batalhão de 

Políciamento Escolar, da 32ª Delegacia de Polícia, do Centro de Ensino Fundamental 411, da Escola Classe 425 e 
do Centro de Ensino Fundamental 507. Nessa oportunidade foram apresentadas e discutidas as demandas das 

escolas, foram dadas soluções a algumas delas e sugeridas propostas de resolução para outras. 

Realizar a Atividade do Concurso Cultural em Samambaia

Quinze escolas de Samambaia, que possuem Conselho de Segurança Escolar, inscreveram-se para participar 
do Concurso Cultural de 2016, com o tema “João Cidadão: seja grande como seus direitos!”. A primeira etapa 

aconteceu nas escolas, onde foram selecionados os melhores trabalhos, e 32 deles concorreram na etapa final. 
A cerimônia de premiação dos vencedores, nas modalidades cartaz e ação social (categoria infantil) e redação, 
curta-metragem e ação social (categorias infantojuvenil e juvenil), ocorreu, no dia 8/11/2016, no auditório da 

Sede do MPDFT. O objetivo do evento foi estimular os participantes, especialmente os alunos, a refletirem 
sobre a importância de conhecer seus direitos e de aplicá-los nas diversas situações vivenciadas no cotidiano. 

Estima-se que a ação tenha alcançado aproximadamente 10.937 estudantes de Samambaia.
Realizar palestras para formação dos alunos da Católica, que, por meio de convênio 
celebrado com o MPDFT, realizam atendimento jurídico para as vítimas de violência 

doméstica 

Foram realizados dois cursos sobre violência doméstica contra a mulher e o papel do advogado da vítima na 
Lei 11.340/6, em 18/3/2016 e 21/10/2016, para 80 participantes, possibilitando, assim, que as vítimas da região 

administrativa de Samambaia pudessem receber um atendimento jurídico devidamente qualificado

Articular a implementação formal de projeto de intervenção psicossocial com autores de 
violência doméstica em parceria com a Universidade Católica. 

Realização de duas reuniões entre a Promotoria de Justiça de Samambaia e a Universidade Católica com o 
objetivo de manter a parceria entre as duas instituições, realizar o planejamento e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas. Foi também promovida, em 25/11/2016, uma reunião com a Secplan, onde foram 
tratadas questões relativas à implementação formal do projeto em questão.

 Realizar intervenção psicossocial denominada “grupos de homens autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher”, em parceria com a Universidade Católica. 

Foram realizados três grupos de homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cada 
grupo contou com 10 encontros e, no total, participaram 40 homens. A intervenção teve caráter psicoeducativo 
e reflexivo que possibilitou a discussão de diferentes temáticas envolvendo violência doméstica, relações de 

gênero, reconhecimento de emoções, amor, parentalidade e autogestão de conflitos.
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Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Samambaia

Promover grupo de intervenção psicossocial destinada aos homens autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, em parceria com o Instituto de Pesquisa e 

Intervenção Psicossocial (INTERPSI). 

Foi realizada uma intervenção com um grupo de aproximadamente 60 homens autores de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. O trabalho com o grupo aconteceu em oito encontros e envolveu a 

discussão de temas como: percepção do “eu” e do “outro” nas relações, manejo de conflitos, papéis sociais, 
masculinidades e feminilidades, relacionamento conjugal e familiar, violência doméstica e estratégias para 

evitá-la. 

Participar do planejamento e organização da “II Mobilização de Mulheres de 
Samambaia”, em conjunto com a rede social local.  

O evento, realizado em 27 de agosto de 2016, envolveu a participação de aproximadamente 80 mulheres 
atendidas pelas instituições da rede social, em decorrência de violência doméstica. Foram realizadas 

atividades de reflexão sobre o tema, cuidados com a saúde e promoção da cidadania.
Participar do planejamento e organização da “6ª 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, 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. 

 Elaborar o Projeto “Almas Reveladas”.
Foram realizadas reuniões e formalizado o procedimento de gestão administrativa para elaboração, 

acompanhamento e Execução do projeto, que tem por objetivo valorizar as histórias de vida de vítimas 
afetadas pela aplicação da Lei Maria da Penha.

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 cinco mulheres 

selecionadas pela rede social de Samambaia. A exposição das fotografias ocorreu no dia 27/8/2016 no evento 
“II Mobilização de Mulheres de Samambaia”.

Cidadania fortalecida 
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Samambaia
 Proferir palestras sobre violência de gênero em estabelecimentos de ensino e em 

órgãos que compõem a rede social de Samambaia. 

Foram realizadas palestras, durante o 2º semestre de 2016, na Clínica da Família, para cerca de 50 usuários, 
na Casa Azul, para aproximadamente 40 jovens, e em uma escola pública para mais ou menos 80 alunos do 9º 

ano.

Cidadania fortalecida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Santa Maria
Realizar palestras nas escolas públicas dando enfoque ao projeto “o que você tem a ver 

com a corrupção?”
Ao longo do ano, foram ministradas palestras em escolas públicas por membros do MPDFT. 

Cidadania fortalecida 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Sobradinho

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

Foram realizadas duas capacitações.

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Sobradinho

Desenvolver folder em parceria com a Casa Abrigo, confeccionar a peça de informação e 
distribuí-la ao público-alvo.

A ação foi substituída no sentido de desenvolver folder de uma parceria já existente e que não possuía 
material de divulgação, no caso, o Senac. 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Sobradinho

Formalizar a parceria da CPJSO com as delegacias locais, a qual prevê fluxos de 
acolhimento psicossocial imediato a mulheres vítimas de violência doméstica (Projeto 

Portas Abertas)

Foram realizadas reuniões com os delegados das delegacias envolvidas; foram confeccionados mil exemplares 
dos folders-notificação utilizados no projeto; foi realizado o registro de projeto do Portas Abertas junto à 

Secplan.
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Sobradinho
Implementar o Projeto Costurando Cidadania ou similar. Implementado o Projeto Conversando com os Meus Botões. 

Cidadania fortalecida Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa  Elaborar a revista Reviva anual
Por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça, a elaboração da revista Reviva deste ano foi suspensa, por 

falta de recursos financeiros.

Cidadania fortalecida 

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

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

Cinco turmas com 259 matriculados e 182 concluintes.

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Executar ações do Projeto Descoberto Coberto
Realizado evento com os produtores rurais da Bacia do Descoberto para incentivar novas adesões e efetuar o 

plantio simbólico da muda de nº 200.000.
Promotoria de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
Conhecer o projeto Produzindo Água Boa da Itaipu Binacional

Visita realizada no Estado do Paraná, onde foram visitados vários Municípios com boas práticas na 
conservação e produção de água.

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Realizar reuniões, palestras e oficinas de educação patrimonial com a comunidade
Realizadas no Fórum de Planaltina, Museu e na sede. Tratativas cumpridas por intermédio de reuniões e 

expedição de ofícios.
Promotoria de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
Fomentar a criação do conselho cultural local Criação publicada no DODF.

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Apoiar a realização da Reunião Anual do Fórum Nacional de Combate ao Uso de 
Agrotóxicos

Reunião ocorrida em 7/12/2016.
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Cidadania fortalecida 

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Criar mecanismos que garantam educação de qualidade aos alunos com necessidades 
educacionais especiais (ANEEs)

Audiência Pública sobre o ensino médio. Formada a turma de alfabetização dos terceirizados. Distribuição nas 
escolas das Cartilhas sobre prestação de contas.

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Elaborar ações que garantam a educação de jovens e adultos (EJA) Audiência Pública sobre o ensino médio.

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

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

Distribuição nas escolas das Cartilhas sobre prestação de contas.

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Dar continuidade à II Edição do projeto de alfabetização dos terceirizados  Formada a turma de alfabetização dos terceirizados. 

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Prosseguir com o projeto volta às aulas Arrecadação e distribuição de materiais escolares em uma escola pública 

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Elaborar cartilha sobre prestação de contas nas escolas públicas Distribuição nas escolas das Cartilhas sobre prestação de contas.

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do 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)

Foram realizadas duas participações do projeto da rede social de apoio aos idosos, inclusive foi construído 
uma LAN HOUSE para os idosos. 

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça de Planaltina 

Desenvolver rotina de visitas aos interditados e elaboração de relatórios. Realização de 2 visitas semanais aos interditados (às terças e quintas) 

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

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

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

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos
Promotoria de Justiça Criminal de 

Defesa dos Usuários dos Serviços de 
Saúde

Manter contato com os interlocutores do Executivo local (Secretaria de Segurança 
Pública, Secretaria de Saúde), para a efetiva implantação do Serviço de Verificação de 

Óbitos (SVO) no DF, amenizando, assim, a demanda sobre o IML/DF.
O Serviço de Verificação de Óbitos iniciou suas atividades, porém de forma ainda incipiente. 

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

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.

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Aumento de 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

A unidade, após grande esforço, recebeu 1 (um) assessor médico (desde junho/16). Entretanto, 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.

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Orientar a respeito das especificidades do fenômeno da violência doméstica e da Lei 
Maria da Penha.

01 (uma) palestra sobre o Ciclo da Violência Doméstica para supostas vitimas e ofensores, em parceria com 
a Dipres. Atendidas 87 mulheres vítimas de violência em acolhimentos individual/grupo no modelo oferecidos 

pelo SETPS.
Identificar fatores de vulnerabilidades e verificar eficácia e cumprimento das medidas 

protetivas.
Abertos 182 prontuários para acolhimento em violência doméstica: 75 Relatórios de Acolhimento; 89 Relatórios 

Informativos e 18 Certidões.

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Reuniões entre famílias e órgãos envolvidos
Debates com a Promotoria da Infância e a Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre as escolas nos 

sistemas de internação.

Realizar reuniões com o Conselho de Educação do DF e Conselho Nacional de Educação
Debates com a Promotoria da Infância e a Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre as escolas nos 

sistemas de internação.

Dar continuidade ao projeto MPEDUC
Debates com a Promotoria da Infância e a Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre as escolas nos 

sistemas de internação.

Participar da reestruturação das escolas dos Sistemas de Internação
Debates com a Promotoria da Infância e a Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre as escolas nos 

sistemas de internação.



| 65Início | Índice | Voltar | Indicadores – somatório de iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO UNIDADES AÇOES REALIZADAS EM 2016 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Núcleo de Investigação e Controle 
Externo da Atividade Polícial e Núcleo 

de Combate à Tortura

 Participar das reuniões e decisões do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção 
às Vitimas, Testemunhas e Familiares do Distrito Federal (Condel-DF), como membros 

designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

O Provita-DF foi suspenso em 2016 e o Ncap adaptou seus procedimentos para atuação junto aos órgãos que 
respondem pelo programa na esfera federal.

Atualizar página da intranet com informações ao público interno do Programa de 
Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares (Provita-DF).

Embora tenhamos concluído a página da intranet referente ao Provita, alguns dados já estão desatualizados, 
pois o Provita-DF foi suspenso. As ações conjuntas com outros órgãos do MPDFT restaram produtivas.

Reuniões com a Corregedoria-Geral da PCDF.
Em virtude da greve da PCDF, não só a CG-PCDF, mas também a DG-PCDF foram convidadas para diversas 

reuniões.
Acompanhamento do Controle Externo difuso realizado pelas Promotorias de Justiça 
(Recomendação nº 3/12-CG-MPDFT e Resoluções CSMPDFT nº 90/2009 e nº 121/2011).

Ações rotineiras, tendo sido concluídas com eficiência.

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.
Houve doação de livros para bibliotecas e Coordenadorias Administrativas do MPDFT. 

Visita técnica a delegacias de polícia, a convite de promotores de Justiça (art. 5º, 
Resolução nº 121/2011, CSMPDFT) com atribuição para o exercício do controle externo da 

atividade policial e fiscalização das respectivas unidades policiais.
Visitas técnicas realizadas

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

Rol atualizado

Encaminhar Manual de Controle Externo às Promotorias de Justiça com atribuição 
criminal.

Manuais encaminhados às coordenadorias

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

Participação de um promotor de Justiça no encontro nacional de aprimoramento da atuação do controle 
externo da atividade policial

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Filiação

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

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

Realizar atendimento coletivo de mães de menores identificados civilmente na SSP/DF 
sem a paternidade estabelecida.

Participar de eventos promovidos por outros órgãos e entidades

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Promotoria de Justiça da Pessoa com 
Deficiência

Propor assinatura de TAC para garantir acessibilidade na Rodoviária do Plano Piloto
Tendo em vista que o projeto de revitalização da Rodoviária já está em fase de execução, a 

Promotora ponderou ser mais adequado requisitar o andamento das obras.

Realizar reuniões e possível assinatura de TAC para garantir a acessibilidade no Setor 
Comercial Sul

Tendo em vista que a Segeth e a SEMOB vão informar quais são as prioridades de execução, quanto 
à acessibilidade, não se afigura conveniente a assinatura do TAC. A PROPED segue acompanhando 

a elaboração dos projetos e posterior definição de prioridades em acessibilidade. 
Concluir o projeto de informações em Libras no site do MPDFT VLibras disponível no site do MPDFT

Diligenciar junto à Administração para garantir a acessibilidade no 2º andar do edifício-
sede do MPDFT

Foi diligenciado, mas há restrição orçamentária. 

Diligenciar junto à Administração para garantir a acessibilidade no auditório do edifício-
sede do MPDFT

Segundo o DAE, o auditório do MPDFT está acessível.

Direitos coletivos e 
individuais indisponíveis 

protegidos

Promotorias de Justiça Cível, Família, 
Órfãos e Sucessões

Estabelecer diretrizes e uniformizar entendimento quanto à atuação das Promotorias de 
Família, em especial quanto às curatelas, segundo o novo CPC

Reuniões realizadas no auditório do MPDFT com membros das PJ Cível, Órfãos e Sucessões de diversas 
Coordenadorias, além outras Especialidades, onde se discutiu a melhor interpretação e atuação ministerial no 

âmbito do Direito de Família
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Patrimônio público 
protegido

Promotoria de Justiça de Fundações e 
Entidades de Interesse Social

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

79 inspeções realizadas em parceria com o SPD

Atualizar o status das fundações existentes em todo o DF. 100% realizado das fundações e associações

Meio ambiente 
preservado

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Urbanística

Realizar seminário com tema a ser definido  Seminário sobre Cidadania e Qualidade de Vida

Executar o projeto Preserva Brazlândia
Elaboração e distribuição de 600 cartilhas; Realização do I Encontro sobre Sustentabilidade do Parque 

Veredinha.

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

As tratativas com os órgão competentes foram iniciadas por intermédio de reuniões e recomendações. 

Meio ambiente 
preservado

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

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

05 turmas com 259 matriculados e 182 concluintes.

Realizar seminário sobre Cidadania e Qualidade de Vida
Seminário sobre Cidadania e Qualidade de Vida realizado em parceria com a PROURB; Evento sobre Poluição 

Sonora em parceria com a PDDC, Ouvidoria e especialistas.
Divulgar a atuação da Prodema na internet e nos meios de imprensa Divulgação via comunicação social

Realizar reuniões, vistorias, expedir ofícios, recomendações e ajuizar Ação Civil Pública Meta cumprida por intermédio de reuniões, vistorias e ofícios.
Acompanhar as Recomendações e Ações Civis Públicas propostas para implantação dos 

parques
Duas Ações Civis Públicas propostas – Parque Cachoeirinha -, e também como custus legis nas ACP.

Realizar reuniões, palestras e oficinas de educação patrimonial com a comunidade. Realizadas no Fórum de Planaltina, Museu e na sede;
Fomentar a criação do conselho cultural local Tratativas cumpridas por intermédio de reuniões e expedição de ofícios.

Apoiar a realização da Reunião Anual do Fórum Nacional de Combate ao Uso de 
Agrotóxicos

Reunião ocorrida em 7/12/2016.

Executar ações do Projeto Descoberto Coberto
Realizado evento com os produtores rurais da Bacia do Descoberto para incentivar novas adesões e efetuar o 

plantio simbólico da muda de nº 200.000.

Conhecer o projeto Produzindo Água Boa da Itaipu Binacional
Visita realizada no Estado do Paraná, onde foram visitados vários Municípios com boas práticas na 

conservação e produção de água.
Acompanhar a execução da Ação Civil Pública de desocupação e recuperação da orla do 

Lago Paranoá
Acompanhamento por meio de manifestações judiciais, participação na CCAF, reuniões, audiências e expedição 

de ofícios.

Meio ambiente 
preservado

Serviço de Gestão Ambiental

 Realizar evento Mês do Meio Ambiente. Tema: Reduzir, reutilizar e reciclar. Cultive 
atitudes que transformam.

Foram realizadas: 6 palestras, 2 oficinas e 10 exposições

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

Campanhas realizadas com sucesso.

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

Ao todo, foram doados 28 banners para Magda dos Reis, pessoa física

Aplicar enquete para analisar a utilização do ar-condicionado nos Edifícios e promover 
posteriores ações de conscientização.

O memorando circular 001-2016, enviado em 5/12, solicita às áreas o preenchimento da enquete sobre o ar-
condicionado até 16/12.

Sugerir ao DTI que assinatura eletrônica tenha a frase “imprima menos” como padrão.
A sugestão foi feita em uma das reuniões com o STI. O seu representante argumentou que a inclusão da frase 

seria muito invasiva.
Dar continuidade à disponibilização da máquina papa-cartão para o descarte adequado 

de cartões em PVC no Ed. Sede e nas unidades administrativas
Foram disponibilizados 2 coletores, um para o Ed. Sede e outro itinerante, para as unidades Administrativas. 

Ao todo, foram coletados 16kg de material, o que equivale a aproximadamente 3.500 cartões.
 Iniciar a elaboração e publicar o Relatório de Sustentabilidade do MPDFT, em conjunto 

com as outras áreas.
Elaboração em andamento. Publicação prevista para 1a quinzena de dezembro.
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Meio ambiente 
preservado

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.

Resultado da enquete: 87% querem a implementação do programa. Em 6/12/16, encaminhamos o Memo 23 à 
Conjur para análise de viabilidade de utilização do aplicativo Zumpy. A área, então, encaminhou o Processo à 

Divisão de Aprovação de Licitações e Contratos. Aguardamos retorno desde então. (Proc. nº 08191.083472/2016-
77)

Receber materiais de expediente em boas condições, que não são mais necessários em 
sua unidade de origem, para redistribuição às demais áreas (almoxarifado sustentável)

Quantitativo recebido e doado: Julho – 15 urnas para sorteio em acrílico Setembro – 37 CDs, 512 envelopes, 5 
pastas suspensas Novembro – 961 envelopes, 71 pastas suspensas, 3 porta-revistas, 2 perfuradores de papel, 

2 suportes para livros, 2 plugs adaptadores para tomada, 1 porta-durex e 1 grampeador
Pesquisar e indicar ao SG empresa que realize a ecolavagem nos veículos da garagem. Pesquisa em andamento para confecção do Memorando de indicação ao SG.

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

Acompanhamento e agendamento realizados.

Arrecadar os aparelhos telefônicos inutilizados e/ou obsoletos armazenados pela 
Ditel e doá-los à ONG Programando o Futuro, que realiza projetos sociais a partir do 

reaproveitamento das peças.
Aparelhos arrecadados e doados à ONG.

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

Quantidade de cartuchos/toners/cilindros/fusores vazios que foram arrecadados e doados à ONG:  705 (março) 
e 651 (setembro).  Total: 1.356

Renovar o Termo de Adesão com o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública 
(A3P), para promover a internalização dos princípios de sustentabilidade sociambiental 

no âmbito do MPDFT (vigência 2016-2021)

O extrato do Convênio nº 15/2016 foi publicado no DOU nº 145, seção 3, p. 103, em 29/7/2016. Objeto: integrar 
esforços para desenvolver projetos destinados à implantação do Programa A3P, visando à inserção da variável 

socioambiental no seu cotidiano e n
Recomendar ao Restaurante Escola Senac do Ed. Sede a utilização de folhas de rascunho 
para a colagem diária de comprovantes (canhotos) de cartão, no intuito de diminuir o 

impacto ambiental das folhas brancas

Em junho, o Memorando 16 foi enviado à Seção de Copeiragem e Restaurante para as devidas providências 
junto ao Restaurante. Em agosto, a gerente do estabelecimento, Silvia Chaves, respondeu (por e-mail) que a 

partir de setembro eles utilizariam folhas de rascunho doadas pelo próprio Senac.

Meio ambiente 
preservado

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Guará

Doação de bens em transação penal de interesse direto da administração do parque 
voltados para sua preservação

Encaminhadas 6 no valor de R$ 1.840,00. Cumpridas 3 no valor de R$ 1.090,00. 

 Encaminhamento de prestadores de serviço voltados para o interesse do parque Encaminhadas 7 Prestadores de Serviço.

Meio ambiente 
preservado

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Realizar reuniões mensais

Seis reuniões ordinárias nos dias 23/2; 27/4; 30/6; 1º/9; 1º/12 para tratar sobre o parcelamento irregular na 
região administrativa de Brazlândia, na reunião do dia 1º/12 foi feito um balanço das atividades realizadas 
bem como apresentação do cronograma para o ano de 2017. Todas registradas em ata. Reunião nos dias 

21/10 e 24/10 realizada para tratar de assuntos referentes ao 1º Encontro sobre sustentabilidade do Parque 
Veredinha em Brazlândia. Registrada em Ata

Participar dos eventos relacionados ao Projeto

Dois encontros no dia 14/9 para sensibilização dos educadores da Regional de Ensino de Brazlândia acerca 
do projeto Preserva Brazlândia, com participação de 500 professores. Evento no dia 4/11 I Encontro Sobre 

Sustentabilidade do Parque Veredinha em Brazlândia, com objetivo de conscientizar a comunidade local sobre 
a importância da preservação da Fauna, Flora e recursos hídricos na região. O evento contou com stands para 
exposição, apresentações artísticas (Teatro, música, dança, oficinas e palestras). Participaram do evento 50 

órgão públicos, produtores rurais, 400 alunos da Regional de Ensino e comunidade local.

Contribuir na elaboração o material de divulgação

Reuniões nos dias 4/3; 15/3 com a Subcomissão das associações, para criação e elaboração da cartilha 
e folder para ser entregue para os produtores rurais. Reuniões nos dias 15/3, 17/5, 3/6 e 17/8 com a 

Subcomissão da educação para criação e elaboração de cartilha que foi entregue a 500 professores da regional 
de ensino no dia 14/9. Edição e elaboração da Logomarca da Comissão Preserva Brazlândia Confecção das 

Camisetas e dos Banners de identificação do Evento do Parque Veredinha
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Criminalidade combatida
Coordenação dos Núcleos de Direitos 

Humanos

Realizar tratativas com a Polícia Militar visando à atuação em conjunto nos 
atendimentos de famílias em contexto de violência doméstica e familiar por meio do 

PROVID - Políciamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica.
Reuniões realizadas. Termo de Cooperação Técnica elaborado.

Fomentar a institucionalização de comitês gestores da rede de enfrentamento à 
violência doméstica contra a mulher em nível circunscricional.

Tratativas com a Sedestmidh iniciadas.

Fomentar a implementação da Lei nº 5.425, de 09 de dezembro de 2014, que instituiu 
o Programa de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e determinou a 

instalação de “dispositivo de socorro” para mulheres sob medida protetiva de urgência.

Assinado protocolo de intenções entre o MPDFT, o TJDFT e o governo do Distrito Federal para implantação do 
“dispositivo de socorro” no DF e de outras providências de combate à violência contra a mulher.

Realizar gestão junto aos conselhos profissionais da área de saúde visando 
à regulamentação das hipóteses de quebra de sigilo profissional em casos de violência 

contra a mulher.

1. Realização do fórum “Violência contra a mulher: o que os profissionais de saúde têm a ver com isso?”, 
com representantes dos conselhos profissionais e servidores da área da saúde. 2. O Conselho Federal de 

Psicologia acolheu orientação da CNDH e editou nota técnica com diretrizes aos psicólogos para a realização 
da notificação compulsória e da quebra de sigilo profissional para comunicação externa em casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

Elaborar guia de orientações práticas de atuação para profissionais de segurança 
pública e membros do Ministério Público relacionadas aos delitos praticados em 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Elaboração das “Diretrizes Distritais de Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero”, produto final de 
oficina de trabalho com promotores de Justiça promovida pela ESMPU e organizada pelo Núcleo de Gênero. 

Documento divulgado aos promotores de justiça que atuam na área de violência doméstica e disponibilizado 
na página do Núcleo de Gênero na internet.

Criminalidade combatida
Promotorias de Justiça Criminais e 

Promotorias de Justiça do Tribunal do 
Júri

 Realizar palestras para o esclarecimento e aprimoramento do combate à criminalidade
Palestra sobre a Administração de conflitos criminais e justiça penal - reformas necessárias para a 

implementação da segurança pública no DF.

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Gama

Realizar palestras sobre o cumprimento das medidas alternativas e risco alcoólico.  Realizadas 7 palestras sobre Risco Alcóolico e Cumprimento das Medidas do SURSIS;

 Realizar palestra sobre os efeitos e malefícios do uso de substâncias psicoativas.
Realizadas 3 palestras sobre os efeitos e malefícios do uso de substâncias psicoativas pelos promotores 

Ibrahim Jorge Nasser Saad, carolina Rebelo Soares e André Gomes Ismael;
Desenvolver Projeto junto com entidade ADGE-Gama para reconstrução e revitalização do 

ambiente interno e externo
 encaminhado medida alternativa em pecúnia para desenvimento do Projeto da ADGE-Gama

 Desenvolver o Projeto Rede de Enfrentamento à violência contra a mulher – Gama;  Projeto desenvolvido
Realizar oficinas de capacitação para os profissionais que compõem a Rede; Oficina realizada nos dias 5 e 6/5/16

 Produção de material informativo; Material informativo produzido, divulgado e distribuído
Mapear dados sobre o fluxo de atendimento da Rede de Serviços  mapeamento realizado

Estabelecer termos de cooperação entre instituições que atuam com Violência Doméstica 
no Gama.

 Em 7 de março de 2016 o ACT entre o PROVID e o Judiciário foi expandido para o Gama e outras RAs

 Realizar seminário com a temática Violência e Saúde para a Rede Social
A ação foi realizada em outro formato, no dia 26/10/16. Evento aberto a comunidade, com o tema “Mulher o 

Gama te Ama”.

Criminalidade combatida
Núcleo de Controle e Fiscalização do 

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

Federal

A partir do apurado em inquéritos policiais foram oferecidas 5 (cinco) denúncias, sendo 2 (duas) pela prática 
de tortura, 1 (uma) por peculato, 1 (uma) por denunciação caluniosa e 1 (uma) por facilitação de fuga. A 

deflagração de ação penal contra agentes penitenciários pela prática de tortura foi, até onde se tem notícia, 
fato inédito na história do Distrito Federal. Foram acompanhados mais de 70 (setenta) procedimentos de 

investigação criminal, com a realização de mais de 90 (noventa) oitivas presenciais de vítimas, testemunhas, 
e investigados nas dependências do NUPRI. 3 (três) agentes penitenciários foram denunciados pela prática de 

tortura com base exclusivamente nessas investigações internas.
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Criminalidade combatida
Núcleo de Controle e Fiscalização do 

Sistema Prisional

Dar andamento aos procedimentos de investigação criminal 

 Foram acompanhados mais de 70 (setenta) procedimentos de investigação criminal, com a realização de 
mais de 90 (noventa) oitivas presenciais de vítimas, testemunhas, e investigados nas dependências do NUPRI. 

3 (três) agentes penitenciários foram denunciados pela prática de tortura com base exclusivamente nessas 
investigações internas.

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

 Foram oferecidas 4 (quatro) denúncias contra integrantes do PCC, totalizando 54 (cinquenta e quatro) 
denunciados em 2016.

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

 Investigações foram realizadas em conjunto com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECO/PCDF), 
porém não resultaram em ações penais até o momento.

 Apurar denúncias de extorsão no sistema prisional por parte de servidores
 Investigações foram realizadas em conjunto com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECO/PCDF), 

porém não resultaram em ações penais até o momento.

Criminalidade combatida
Grupo de Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado

Aprimorar o acesso às informações classificadas como ostensivas do CI / GAECO Foi disponiblizada a listagem de filiação partidária
Aquisição de novas bases de dados Aquisição da base de dados da RFB (Ano-Base 2016)

Implatar certificação digital 80% dos servidores com Certificação Digital
Atuar de forma efetiva em operações de combate à criminalidade Capacitação de servidores e Membros para tuarem em Operações exclusivas do MPDFT

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Samambaia

Melhorar o desempenho do acompanhamento periódico dos Inquéritos Políciais, com 
a indicação pormenorizada das diligências a serem realizadas pela autoridade policial, 

inclusive, quanto ao prazo do cumprimento de providências requeridas. 

As Promotorias de Justiça Criminais de Samambaia analisaram um elevado percentual dos inquéritos policiais 
que receberam (1ª PJ – 99,54%; 2ª PJ – 93,14%; 4ª PJ – 94,14% e 7ª PJ – 98,91%), determinando a baixa de 

feitos à Delegacia de Polícia com a indicação de prazo e diligências detalhadas a serem cumpridas. 

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Guará

Definição de projeto piloto com a UnB para firmar parceria a fim de oferecer o 
atendimento psicoterápico como medida alternativa

Em funcionamento há mais de dois anos com uma média de 15 atendimentos por ano, porém contrato de 
colaboração ainda na Secplan  

Criminalidade combatida
Encaminhamento de partes envolvidas em infrações penais condicionada a 

representação, com anuência dos interessados para mediação por voluntários da 
sociedade

Em funcionamento com uma média de 12 atendimentos por ano

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brasília II 
Implantar o Projeto Primeira Leitura

aguardando o crivo do Membro responsável, bem como a elaboração da Portaria. Com relação ao Projeto 
Primeira Leitura foi pubicada a Portaria nº 122/2016 

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brazlândia

Participar de eventos sobre o Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescente
Evento no dia 28/9 para os educadores da Regional de Ensino de Brazlândia com o objetivo de orientar sobre 
o papel do Ministério Público na apuração dos crimes desta natureza. Com participação de 60 professores.

Proferir palestras
Palestra no dia 18/5 realizada na Escola CED Incra 08 para 400 alunos ; 2 palestras no dia 8/7 realizadas na 

Escola Classe Incra 06 para 300 alunos.

Distribuir material sobre o tema
O material informativo foi distribuído nos eventos realizados e foram entregues 250 exemplares para os 

usuários do Centro Olímpico

Participar de reuniões e eventos que tratem sobre VD

Reunião no dia 21/1 com o NAFAVD, 16º BPM e TJDFT para tratar sobre o programa PROVID da PM/DF; Reunião 
no dia 17/2 sobre Violência Doméstica com TJDFT, NAFAVD e 16º BPM; Palestra nos dias 29/2, 8/8, 17/10 com o 
Grupo de Autores de violência doméstica atendidos pelo NAFAVD, sobre aspectos legais da Lei Maria da Penha 
; Reunião no dia 23/6 sobre o projeto Maria da Penha vai a Escola Realização de Oficia no dia 26/8 prática de 

intervenção psicossocial com autores de VD na Casa da Mulher.

Realizar Tardes de Reflexão
Grupo de Mulheres realizados semanalmente; 5 Encontros nos dias 15/3, 17/5, 19/7, 27/9, 29/11, com o 

Grupo de Homens visando à prevenção e ao combate aos crimes de VD. Os encontros no grupo dos homens 
tiveram uma participação média de 100 pessoas ao longo do ano

Editar material visual e informativo das Tardes de Reflexão Atualização da filipeta do Projeto Tarde de Reflexão
Distribuir material informativo – VD Foram entregues 530 filipetas e 250 cartilhas
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Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brazlândia

Criar a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica
Reunião Preparatória nos dias 1º/7, 21/7, 19/8 para criação da rede de VD; reunião no dia 2/12 para definição 
do slogan da Rede, logomarca, e folder de apresentação dos órgãos que compõem a rede de atendimento.

Realizar Palestras sobre o tema Bate-papo no dia 1º/9 sobre prevenção ao uso indevido de drogas aos alunos do Centro Olímpico;

Participar de Eventos sobre o tema / Seruq
Palestra nos dias 28/4, 2/6, 25/8 sobre legalidade da Lei 11.343 para os usuários/autores atendidos pelo 

Seruq/TJDFT.

Distribuir material sobre o tema
Foram entregues 200 exemplares para o Centro Olímpico de Brazlândia, o material foi disponibilizado pelo 

Senad.

Renovar o TAC de proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos
Reuniões nos dias 31/5, 8/8, para tratativas da renovação do TAC. o TAC foi assinado no dia 26/8 durante 

Audiência Pública, todas as reuniões e audiência pública registradas em ata
Participar de Entrevistas Midiáticas Entrevista no dia 2/9 do Dr. Paulo Vinicius Quintela para a Rede Record de Televisão.

Coordenar as reuniões de abertura e encerramento anual da Rede Social
Duas reuniões nos dias 2/2 e 6/12, que foram coordenadas pela CPJBZ. A Reunião do dia 2/2 para abertura 
dos trabalho para 2016, a reunião do dia 6/12 foi feito o encerramento com levantamento das atividades 

realizadas e entrega dos cartazes com cronograma para 2017. Todas registradas em ata.

Participar das reuniões e eventos da Rede Social
Oito reuniões ordinárias nos dias 1º/3, 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10 e 8/11 para tratar de assuntos demandados 

pela sociedade, realizadas, todas registradas em ata; Reuniões nos dias 6/4, 6/5, 6/8 para promover a 
organização do 2º Encontro Regional da Redes do DF com a Sdedestmidh e FioCruz.

Elaborar material visual Foi elaborado o cronograma anual com a tiragem de 300 exemplares e 3 banners.
Atualizar o Blog da Rede Social Atualização mensal

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

Visita nos dias 8/4 e 21/10 dos promotores criminais a 18ª DP para o controle externo da atividade 
policial; Visita no dia 19/8 dos promotores cíveis ao Departamento de Polícia Especializada em razão dos 

feitos de execução de alimentos. Reunião nos dias 29/4, 30/6, 25/7 com 16º Batalhão para tratar sobre 
demandas de segurança na Comunidade; Na reunião do dia 30/6 foi tratado sobre a perturbação do sossego 
causada por som automotivo na região; Reunião no dia 2/6 com a Delegacia de Homicídios para tratar sobre 
Homicídios praticados por gangues em Brazlândia. Visita no dia 15/12 da delegada chefe da 18ª DP a CPJBZ, 

Assunto POP de Rua.

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Riacho Fundo

Promover atendimento diferenciado aos Autores do Fato, resultando na eficiência e 
eficácia da Medida Alternativa proposta

Implantação do novo SMA (Sistema de Medidas Alternativas), quase totalmente automatizado, possibilitando 
mais qualidade no atendimento oferecido pelos servidores do Sema.

Realizar, em parceria com Iesb e Paróquia do Riacho Fundo 2 e CREAs, com a finalidade 
de executar o Projeto “Diálogos em Família”, trabalho realizado com famílias do Riacho 

Fundo 2, visando à prevenção da violência doméstica

Iniciado no 2º semestre de 2016, cem parceria com o Iesb, tendo sido alterado o nome do projeto 
para “Dialogar É Prevenir”, projeto já com feekback positivo por parte da comunidade do Riacho Fundo II

Participar da elaboração, execução e lançamento da cartilha “Vamos Conversar?”
Cartilha lançada em março de 2016, com participação em dois eventos de lançamento, além de três eventos 
de divulgação, sendo um no CEM do Recanto das Emas, outro da Faculdade Projeção do Guará, e outro na 

Igreja de Deus no Brasil, do Riacho Fundo I.
Dar continuidade ao Grupo de Autores de Violência doméstica Realização de grupo de reflexão para homens (combate à violência de gênero), em parceria com o Interpsi.

Implementação de sistema para agilizar o encaminhamento do AF à Entidade beneficia 
com a medida alternativa

Com a implantação do novo SMA (item 15), bastante automatizado, é possível até mesmo gerar a 
impressão da folha de ponto do autor do fato encaminhado para prestação de serviço.

Realizar o seminário sobre violência doméstica, tendo como público-alvo as Redes 
Sociais que atendem o Riacho Fundo I e II, membros e servidores do MPDFT e do TJDFT e 

Defonsoria Pública.

Realização do seminário Feminicídio: fortalecendo o trabalho em rede com foco na prevenção, no 
dia 19/8/2016, alcançando público médio de 100 atores da rede social.

Criminalidade combatida
Promotoria de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
Promover em parceria com o PARNA (Parque Nacional de Brasília) o curso de formação 

socioambiental para os autores de ilícitos ambientais
Cinco turmas com 259 matriculados e 182 concluintes.

Criminalidade combatida Corregedoria-Geral
Instituir comissão para estudos acerca do controle externo da atividade policial militar 

no âmbito do MPDFT (Res. 20/2007 do CNMP)
Comissão apresentou o relatório do trabalho desenvolvido ainda no ano de 2016.
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Criminalidade combatida
Núcleo de Investigação e Controle 

Externo da Atividade Polícial e Núcleo 
de Combate à Tortura

Requisição de diligências investigatórias junto aos Órgãos Internos do MPDFT (DPD, 
GAECO/CI, SSI, etc.)

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.

Pesquisas no DODF sobre publicações envolvendo servidores da PCDF e, de forma 
subsidiária, análise dos encaminhamentos da PROURB

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.

Acesso aos bancos de informações oficiais (INFOSEG, INI, SIAPEN, Milenium).
Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 

contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 
e a atualização do banco de dados do CNMP.

Aperfeiçoamento de servidores do Ncap/NCT (cursos técnicos).
Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 

contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 
e a atualização do banco de dados do CNMP.

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

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.

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.

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.
Aperfeiçoar e expandir o Banco de Dados das Ações Penais propostas e das condenações 

de policiais civis e militares do DF (artigos 12-A, 28 e 29-A da Resolução CSMPDFT nº 
121/2011).D871

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.

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

Embora nem todas as ações tenham sido concluídas no prazo previsto, todas foram desempenhadas a 
contento no decorrer do ano. Destacam-se os diversos cursos de aperfeiçoamento feito por servidores do Ncap 

e a atualização do banco de dados do CNMP.

Criminalidade combatida
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Paranoá 

Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das drogas para os autores do fato. Duas audiências coletivas realizadas com participação do promotor atuante no respectivo juizado.
Realizar palestras na escolas de orientação para enfrentamento à violência e 

criminalidade
Parte integrante do projeto “O que você tem a ver com a corrupção?”

Desenvolver o projeto “A Vida Tem Valor no Trânsito” Três palestras realizadas
Solicitar a impressão de 500 exemplares da cartilha “Guia Rápido do Cidadão – Paranoá/

Itapoã”.
A quantidade disponível já foi suficiente

Realizar palestras de orientação aos egressos do sistema prisional. Três palestras realizadas
Desenvolver, com a Secplan, o projeto “Você tem outra Opção”, que visa a prestar 

orientação para a ressocialização dos egressos do sistema prisional.
Três palestras realizadas

Criminalidade combatida
Coordenadoria Administrativa das 

Promotorias de Justiça de Planaltina 
Visitas de alunos da rede pública de ensino de Planaltina ao plenário do Tribunal do Júri

Realização de cinco visitas com participação de 110 alunos de Rede Pública de Ensino na Atividade Tribunal do 
Júri: uma lição de vida.

Impunidade e corrupção 
combatidas

Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado 

Atuar de forma efetiva em operações de combate à impunidade e corrupção Capacitação de servidores e Membros para tuarem em Operações exclusivas do MPDFT

Impunidade e corrupção 
combatidas Promotoria de Justiça de Defesa da 

Ordem Tributária

Combater a prática do não recolhimento (pagamento) de tributos declarados ao Fisco do 
Distrito Federal

Impunidade e corrupção 
combatidas

Priorizar às ações conjuntas com a Sefaz/DF na repressão à sonegação fiscal praticada 
pelos grandes contribuintes

Impunidade e corrupção 
combatidas

Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos do Consumidor

 Firmar tacs com empresas que infringem normas de defesa do consumidor Foram firmados 9 TACs
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Impunidade e corrupção 
combatidas

Promotoria de Justiça de Fundações e 
Entidades de Interesse Social 

Estudo para identificar Fundações ativas e inativas a fim de possibilitar ação judicial 
cabível. 

Instaurado procedimento administrativo de extinção da FUNPREV, ajuizada ação judicial para extinção da AEC e 
análise de documentos para outra extinções.

Impunidade e corrupção 
combatidas

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia 

Participar de reuniões e eventos da campanha

Reunião para desenvolver estratégias da campanha (Comissão Gestora Anticorrupção): PDDC (22/1, 14/3, 
4/4, 6/4, 11/4, 28/4); Secplan no dia 29/1 para0 elaboração do plano de trabalho da campanha; Secor (19/4, 
25/4, 30/8) Treinamento dos Voluntários (29/4); Apresentação do Projeto à CRE (20/5). Oficina de avaliação 

no dia 3/6 sobre a participação na semana de educação para a vida Simpósio no dia 19/10 na UNB, Simpósio 
Nacional de Cidadania e Mecanismos de Controle, participação do DR. Paulo Vinicius Quintela Reunião dia 

17/11 na Regional de Ensino do Gama.

Realizar palestras nas escolas

Palestra no dia 10/5 na Escola Parque para 150 alunos; Palestra no dia 10/5 no Centro Educacional 
Incra 08 em dois turnos para 600 alunos; Palestra no dia 12/5 na Escola Classe 25 Ceilândia para 150 

alunos; Palestra no dia 13/5 na Escola Classe Chapadinha em dois turnos para 400 alunos; Palestra no 
dia 6/7 em Taguatinga. Palestra no dia 7/10 no Centro de ensino 02 do Paranoá para 70 alunos entre 12 e 

16 anos. Palestra dia 27/10 no Fórum do Núcleo Bandeirante para 150 alunos entre 16 e 17 anos.
Distribuir material informativo 3000 exemplares

Participar de entrevistas midiáticas Entrevista do Dr. Paulo Vinicius Quintela ao Jornal Metrópoles no dia 30/9

Impunidade e corrupção 
combatidas

Núcleo de Controle e Fiscalização do 
Sistema Prisional

Investigar as circunstâncias da construção do bloco 5 do Centro de Detenção Provisória
Ajuizada a ação de improbidade administrativa nº 2016.01.1.082042-0 em desfavor de gestores do sistema 

prisional e do empresário Luiz Estêvão;
Apurar irregularidades nos contratos de fornecimento de alimentação para os presos e 

no funcionamento das respectivas empresas
Após tratativas entre o NUPRI e a Vigilância Sanitária do DF, foram aplicadas penalidades administrativas às 

empresas fornecedoras de alimentação;
Acompanhar a aplicação das verbas do fundo penitenciário do DF Acompanhar semestralmente

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

Obtidos e analisados os extratos bancários relativos aos convênios nº 812709 e 81378/2014

 Promover a regularização das cantinas existentes nos presídios Apesar das cobranças por parte do NUPRI, o processo licitatório não foi concluído até o momento. 

Crianças e adolescentes 
protegidos Coordenação dos Núcleos de Direitos 

Humanos

Realizar reunião com os representantes de órgãos públicos, em nível distrital, 
para análise da evolução das políticas de enfrentamento à exploração sexual de 

crianças e adolescentes.

Reuniões realizadas com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude para 
elaboração do projeto técnicopedagógico do Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio, que centraliza o 

atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Distrito Federal
Crianças e adolescentes 

protegidos
Articular, junto à CG, a alteração do SISPROWEB para permitir o levantamento de casos 
relacionados à prática de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Tratativas com a Corregedoria-Geral iniciadas.

Crianças e adolescentes 
protegidos

Promotorias de Justiça de Família, 
Órfãos e Sucessões 

Solicitar ao SEPS o mapeamento da rede social de Brasília
Envio pelo SEPS de arquivo com a relação de Órgãos/entidades com atuação na área social no DF, em 

especial no acolhimento, atendimento psicológico, psiquiátrico e jurídico.

Crianças e adolescentes 
protegidos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Infância e da Juventude

Executar a atividade do Projeto Escola: Tô dentro! em relação a Escola Tô dentro; teve seus objetivos alcançados, assinado um acordo e foi arquivado

Fiscalizar a capacitação continuada dos conselheiros tutelares 
O Ministério Público da Infância e Juventude continua com a fiscalização e capacitação continuada dos 

conselheiros tutelares

Crianças e adolescentes 
protegidos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Infância e da Juventude

Verificar se os estabelecimentos comerciais estão atendendo o TAC, em relação a 
distribuição, venda e fornecimento de bebidas alcoólicas ou que foram flagrados 

violando o art. 243 do ECA objetivando assinatura de TAC para divulgação à sociedade 
dessa proibição legal;

Os estabelecimento comerciais estão atendendo ao TAC, e cumprindo o ECA. 

Verificar se TAC está sendo cumprindo nos termos nos autos 08190.068668/8-70 Tac encerrado e arquivado.
 Executar a atividade do Projeto Escola: Tô dentro! em relação a Escola Tô dentro; teve seus objetivos alcançados, assinado um acordo e foi arquivado.

 Fiscalizar a capacitação continuada dos conselheiros tutelares 
O Ministério Público da Infância e Juventude continua com a fiscalização e capacitação continuada dos 

conselheiros tutelares
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Crianças e adolescentes 
protegidos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Infância e da Juventude

Verificar se os estabelecimentos comerciais estão atendendo o TAC, em relação a 
distribuição, venda e fornecimento de bebidas alcoólicas ou que foram flagrados 

violando o art. 243 do ECA objetivando assinatura de TAC para divulgação à 
sociedade dessa proibição legal;

Os estabelecimento comerciais estão atendendo ao TAC, e cumprindo o ECA. Tac encerrado e arquivado.

Crianças e adolescentes 
protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Núcleo Bandeirante

Participar de ações e projetos da rede social voltada para crianças e adolescentes 
Campanha contra abuso sexual contra criança e adolescente. Foi realizada um encontro com a rede social, 

onde se promoveu caminhadas e juntares.

Crianças e adolescentes 
protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Participar de reuniões e eventos da campanha

Reunião para Desenvolver estratégias da campanha (Comissão Gestora Anticorrupção): PDDC (22/1, 14/3, 
4/4, 6/4, 11/4, 28/4); Secplan no dia 29/1 para0 elaboração do plano de trabalho da campanha; Secor (19/4, 
25/4, 30/8) Treinamento dos Voluntários (29/4); Apresentação do Projeto à CRE (20/5). Oficina de avaliação 

no dia 3/6 sobre a participação na semana de educação para a vida Simpósio no dia 19/10 na UNB, Simpósio 
Nacional de Cidadania e Mecanismos de Controle, participação do DR. Paulo Vinicius Quintela Reunião dia 

17/11 na Regional de Ensino do Gama.

Realizar palestras nas escolas

Palestra no dia 10/5 na Escola Parque para 150 alunos; Palestra no dia 10/5 no Centro Educacional 
Incra 08 em dois turnos para 600 alunos; Palestra no dia 12/5 na Escola Classe 25 Ceilândia para 150 

alunos; Palestra no dia 13/5 na Escola Classe Chapadinha em dois turnos para 400 alunos; Palestra no 
dia 6/7 em Taguatinga. Palestra no dia 7/10 no Centro de ensino 02 do Paranoá para 70 alunos entre 12 e 

16 anos. Palestra dia 27/10 no Fórum do Núcleo Bandeirante para 150 alunos entre 16 e 17 anos.
Distribuir material informativo 3000 exemplares

Participar de entrevistas midiáticas Entrevista do Dr. Paulo Vinicius Quintela ao Jornal Metrópoles no dia 30/9

Crianças e adolescentes 
protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

Executar projeto que promova a reflexão dos menores em conflito com a lei (Ciclos 
Educativos contra Violência) 

Realização de um encontro, ação educativa e de reflexão, no dia 10/8/2016, com a participação de 
adolescentes autores de atos infracionais em que há violência de gênero e equipe de profissional 

psicossocial. Na oportunidade, foi proporcionado um espaço de escuta e reflexão sobre relações de gênero, 
tipos de violência, ciclo de violência doméstica e estratégias de proteção, além de ser realizada a orientação 
dos referidos adolescentes, bem como de seus responsáveis legais sobre a influência da violência na vida 

das famílias e dos adolescentes e sobre o seu papel fundamental na reeducação dos jovens.  

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 10 encontros, com a participação de equipe psicossocial, de 118 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). 

Crianças e adolescentes 
protegidos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

 Apresentar o Projeto Repensar Histórias no Seminário Nacional “O Ministério Público e 
o Ato Infracional” a Membros do Ministério Público de todo o Brasil. 

No mês de outubro de 2016, foi produzido um vídeo institucional sobre o Projeto Repensar Histórias e as 
Promotoras de Justiça Infracionais de Defesa da Infância e Juventude de Samambaia apresentaram o referido 
projeto no 1º Seminário Nacional O Ministério Público e o Ato Infracional, realizado de 25 a 27/10/2016, no 

Estado de São Paulo, para Membros do Ministério Público de todo o Brasil. 

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

Foram realizadas três reuniões, com o objetivo de apresentar o programa e fomentar a sua implementação 
nas instituições de ensino, uma com a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia e duas com os 

gestores das escolas. Tal apresentação também foi realizada aos responsáveis pelos alunos e professores das 
escolas que manifestaram interesse em instituir o programa, quais sejam, Centro de Ensino Fundamental 411, 

Centro de Ensino Fundamental 507 e Centro de Ensino Médio 304.
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Crianças e adolescentes 
protegidos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação

Prosseguir com o projeto Conte até 10 Palestras do Conte até 10 realizadas a 2 instituições de ensino de Planaltina
Realizar palestras sobre segurança escolar nas 10 escolas selecionadas pela SSP/DF e SE-

DF 
Das 04 escolas selecionadas pela SSPDF, foi realizada visita direcionada em uma delas, o CESAS, ao invés de 

palestras, com mudança do formato previamente apresentado.

Realizar curso de mediação no contexto escolar do Núcleo Bandeirante
 O Curso de Mediação no Contexto Escolar no Núcleo Bandeirante foi realizado neste ano, formando 19 

mediadores da SEEDF. 
Realizar curso de mediação: estudar em paz em São Sebastião 26 estudantes de São Sebastião concluíram o Curso de Mediação Estudar em Paz.

Crianças e adolescentes 
protegidos Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça do Riacho Fundo 

Realizar Grupo de Autores de Violência Contra Criança e Adolescente
Realização de grupo de reflexão para pais (combate à violência contra a criança e o adolescente) em parceria 

com o INTERPSI.
Crianças e adolescentes 

protegidos
Realizar ações, em parceria com a rede do Riacho Fundo I, em alusão ao dia 18 de Maio 

– Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes
Realização de palestras pelo Dr. Thiago Pierobom, Coordenador do NDH/MDPFT, e pela Assistente Social da VIJ/

TJDFT, Cecy Alcântara, no Centro Educacional 2 e IFB Campus Riacho Fundo I, sobre o tema.’
Crianças e adolescentes 

protegidos
Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Sobradinho 
Capacitação dos facilitadores da escola e dos membros e servidores da CPJSO na 

metodologia de mediação de conflitos.
Foram formados 12 facilitadores

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Procuradoria Distrital dos Direitos do 
Cidadão

Criar Banco de Notas Técnicas Criou o banco de notas técnicas e está disponível na intranet.
Entregar e acompanhar mensalmente os orçamentos de saúde e educação para as 

promotorias pertinentes
Entregou notas técnicas mensais às promotorias

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

Participar das audiências públicas designadas pelo Poder Executivo 
(PA 08190.053877/16-56)

Participou das audiências públicas designadas pelo Executivo

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria de Psicossocial Realizar levantamento dos serviços utilizados em comum pelos SETPS
O Setor de Consolidação de Informações Psicossociais fez o levantamento e a compilação dos serviços mais 

utilizados pelos SETPS para encaminhamento de mulheres vítimas de violência doméstica. O documento está 
disponível na rede

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 divulgada na página dos núcleos na internet.

Promover, 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.
Projeto de pesquisa elaborado. Material de pesquisa selecionado e compilado.

Articular, junto à CG, alterações no SISPROWEB para aperfeiçoar o cadastramento 
das informações nos casos de violência doméstica.

Realizada adaptação no SISPROWEB para atender determinação do CNMP quanto ao Cadastro Nacional de 
Violência Doméstica.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenação dos Núcleos de Direitos 
Humanos

Realizar tratativas junto ao Governo do Distrito Federal visando à regulamentação 
da Lei Distrital n. 2.615/2000, que determina sanções administrativas às práticas 

discriminatórias em razão da orientação sexual

Ajuizamento de ação civil pública para cumprimento de ação de fazer c/c indenização por danos morais 
coletivos.

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

Recomendação Conjunta n. 6/2016 – PDDC e CNDH expedida aos Secretários de Estado para edição 
de normativa interna sobre o uso do nome social. 10 Secretarias de Estado editaram normas 

internas regulamentando o tema.

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

Inspeção realizada. Recomendação nº 3/2016 – CNDH expedida ao Secretário de Estado da Sedestmidh 
para que proceda a recomposição do quadro de servidores da Casa Abrigo e a reativação dos 

serviços anteriormente ofertados.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária

Expedição de recomendações

Ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade administrativa
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Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Urbanística 

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

As tratativas com os órgão competentes foram iniciadas por intermédio de reuniões e recomendações. 

Realizar inspeções nas administrações regionais  Inspeção realizada na Administração Regional do Jardim Botânico. 
Propor à API a assinatura de convênio para acesso aos dados do sistema de fiscalização 

da Agefis
Proposta em análise

 Executar o projeto Preserva Brazlândia
Realização de evento de formação para professores das escolas públicas localizadas nas áreas rurais de 
Brazlândia; Realização do 1º Encontro sobre Sustentabilidade do Parque Veredinha; Início dos testes da 

ferramenta para smartphone.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça da Pessoa com 
deficiência

Diligenciar junto à Administração um cargo de técnico Foi lotado um servidor
Acionar os órgãos de fiscalização Ação rotineira da PROPED. Há, inclusive, parceria com a Agefis na assinatura de TACs.

 Inspeção in loco a ser realizada pelo Promotor juntamente com órgãos competentes 
Realizada inspeções nas entidades: Hospital São Vicente de Paulo, Vila do Pequenino Jesus, Dom Orione e 

AEC.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Acompanhar a execução da ACP para encerramento do lixão da estrutural Acompanhamento por meio de manifestação judicial.
Ajuizar Ação Civil Pública para erradicação de aterro irregular em Brazlândia para 

proteger manancial e reduzir a proliferação do mosquito da dengue
ACP nº 2016.01.1.050867-8 ajuizada e obtida liminar para retirada dos resíduos sólicdos irregularmente 

depositados
Cobrar a implantação de centros de triagem para a inclusão social dos catadores Reuniões com a PDDC, acompanhamento do processo no TCDF, IBRAM, SLU.

Cobrar a implantação do aterro sanitário em Samambaia Reuniões realizadas
Cobrar a implantação de áreas de transbordo do DF para tratamento e reciclagem de 

resíduos sólidos da construção civil
Reuniões realizadas, recomendações e ofícios expedidos.

Cobrar atualização de plano de gestão de resíduos sólidos Reuniões realizadas, ofícios expedidos e acompanhamento das Resoluções da ADASA
cobrar a elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos 13 Cobrar 

elaboração de plano de gestão de resíduos perigosos
Reuniões realizadas, ofícios expedidos e acompanhamento das Resoluções da ADASA.

Fiscalizar a implantação da coleta seletiva e acompanhar a Ação de Execução do TAC Reuniões realizadas e ofícios expedidos
Regularização dos cuidadores de animais silvestres e uso adequado do SISPAS e 

SISFAUNA
Reuniões realizadas e ofícios expedidos

Definição dos parceiros para adequada destinação dos animais domésticos e silvestre 
que sofrem maus tratos ou abandono

Reuniões realizadas e ofícios expedidos

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Acompanhar a elaboração do Projeto de Lei do Zoneamento Ecológico Econômico para o 
cumprimento do TAC 2/2007 - Cláusula I

Reuniões realizadas e ofícios expedidos

Acompanhar a execução da Ação Civil Pública Audiência de apresentação de resultados. Manifestação nos autos.
Acompanhar a definição dos corredores ecológicos do Distrito Federal Reuniões realizadas, manifestação em processo e vistorias.

Acompanhar a proposta de recategorização dos parques Distritais e Federais Reuniões realizadas e ofícios expedidos
Acompanhar a implantação da inspeção veicular de automotores coletivos movido à 

diesel
Reuniões realizadas e ofícios expedidos

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas Núcleo de Controle e Fiscalização do 

Sistema Prisional

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

 Realizadas diligências no bojo do PA nº 08190.070631/15-21, o NUPRI obteve o extrato bancário vinculado ao 
convênio e cobra do GDF a aplicação dos recursos;

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

Após diligências, documentadas no PA nº 08190.241379/14-61, o sistema de senhas online foi implantado no 
CIR e está em vias de implantação na PFDF

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

 O NUPRI realizou o mapeamento do cumprimento das cláusulas, obteve dados técnicos orçamentário junto à 
PDDC e prepara ofício ao CNJ informando o descumprimento de diversas cláusulas pelo GDF

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

 Após tratativas no bojo da ACP, o GDF peticionou minuta de proposta de acordo que está em análise pelo 
NUPRI, pela qual seria implementado um centro de integração do paciente judiciário no DF até 2019;

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

 Foram realizadas reuniões com representantes da APAC em outubro/2016, mas as negociações com o GDF não 
avançaram
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Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Núcleo de Controle e Fiscalização do 
Sistema Prisional

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

Apesar de diversas gestões realizadas junto à FUNAP e à cúpula do GDF, todas documentadas no PA nº 
08190.057460/16-17, não houve ampliação das vagas

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

Realizadas diligências no bojo do PA nº 08190.112189/15-17, o NUPRI obteve o extrato bancário vinculado ao 
convênio e cobra do GDF a aplicação dos recursos;

 Buscar a ampliação do quadro de profissionais da saúde atuando no sistema prisional
Após diligências, verificou-se que a ampliação do quadro da saúde esbarra no grave déficit de servidores na 
área da segurança, responsáveis pela escolta dos presos até os profissionais de saúde. Sobre a ampliação do 

quadro da segurança, vide item 22;

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

Nos autos do procedimento nº 25670-38.2014.8.07.0015, o NUPRI obteve decisão judicial favorável à alocação 
de presos idosos na Ala dos Vulneráveis, sendo a ala ocupada hoje por mais de 40 presos, em sua maioria 

idosos. No entanto, ainda existem vagas ociosas

Garantir o andamento do concurso público de agente de atividades penitenciárias
Após diversas tratativas com o GDF, todas documentadas no PA nº 08190.057442/16-35, o concurso público teve 

andamento, tendo sido concluída a sua primeira fase em 2016;
 Monitorar a construção de galpão na penitenciária feminina destinado à implantação de 

oficinas
A obra teve andamento e é fiscalizada no bojo do PA nº 08190.047671/15-1. A previsão de recebimento 

definitivo do galpão é 28/4/2017;

Promover a fiscalização dos contratos de fornecimento de alimentação para os presos
 Após tratativas entre o NUPRI e a Vigilância Sanitária do DF, foram aplicadas penalidades administrativas às 

empresas fornecedoras de alimentação
Realizar diligências para que se iniciem as obras de reforma do bloco III do Centro de 

Progressão Penitenciária 
Em que pese a expedição das Recomendações nº 1 e 2/2016-NUPRI, as obras de reforma não foram iniciadas 

até o momento
Monitorar a construção dos quatro centros de detenção provisória no complexo da 

papuda
As obras foram monitoradas no bojo do PA nº 08190.093595/11-03, estão dentro do prazo e há previsão de 

entrega dos 4 (quatro) presídios para outubro/2017
 Buscar decisão judicial favorável nos autos n. 2014 01 1 168 583-7 relativo à criação de 

mil vagas no regime semiaberto
 Após peticionar comunicando o proferimento de acórdão paradigmático pelo STF, o NUPRI obteve o 

desbloqueio da ação, que está agora conclusa para julgamento na 4ª Turma Cível do TJDFT

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

Em que pese a realização de diligências pelo NUPRI, tais como reunião realizada em 6/9/2016 com a Secretária 
de Segurança Pública do DF, o edital de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir 6.000 (seis mil) 

tornozeleiras não foi publicado até a presente data;

 Promover a interdição e reforma do bloco I do Centro de Detenção Provisória
Ajuizada a ação nº 007598-32.2016.8.07.0015, foi obtida liminar que determinou a interdição paulatina de todas 
as alas do Bloco I do CDP para reforma. As obras já estão em andamento e o NUPRI fiscaliza o cumprimento 

do cronograma
Fiscalizar o cumprimento dos contratos visando à garantia da qualidade da alimentação 

fornecida aos presos
Após tratativas entre o NUPRI e a Vigilância Sanitária do DF, foram aplicadas penalidades administrativas às 

empresas fornecedoras de alimentação

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Participar de reuniões e eventos da campanha

Reunião para Desenvolver estratégias da campanha (Comissão Gestora Anticorrupção): PDDC (22/1, 14/3, 
4/4, 6/4, 11/4, 28/4); Secplan no dia 29/1 para0 elaboração do plano de trabalho da campanha; Secor (19/4, 
25/4, 30/8) Treinamento dos Voluntários (29/4); Apresentação do Projeto à CRE (20/5). Oficina de avaliação 

no dia 3/6 sobre a participação na semana de educação para a vida Simpósio no dia 19/10 na UNB, Simpósio 
Nacional de Cidadania e Mecanismos de Controle, participação do DR. Paulo Vinicius Quintela Reunião dia 

17/11 na Regional de Ensino do Gama.

Realizar palestras nas escolas

Palestra no dia 10/5 na Escola Parque para 150 alunos; Palestra no dia 10/5 no Centro Educacional 
Incra 08 em dois turnos para 600 alunos; Palestra no dia 12/5 na Escola Classe 25 Ceilândia para 150 

alunos; Palestra no dia 13/5 na Escola Classe Chapadinha em dois turnos para 400 alunos; Palestra no 
dia 6/7 em Taguatinga. Palestra no dia 7/10 no Centro de ensino 02 do Paranoá para 70 alunos entre 12 e 

16 anos. Palestra dia 27/10 no Fórum do Núcleo Bandeirante para 150 alunos entre 16 e 17 anos.
Distribuir material informativo 3001 exemplares

Participar de entrevistas midiáticas Entrevista do Dr. Paulo Vinicius Quintela ao Jornal Metrópoles no dia 30/10
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Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Educação 

Acompanhar atuação do GASE nas coordenadorias administrativas Acompanhamento da atuação do Núcleo Regional do Gase em Sobradinho.

Implantar o Projeto Estágio Cidadão
O Projeto Estágio Cidadão foi realizado para 25 estagiários do MPDFT recebendo o nome Meu Projeto de 

Futuro.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Fundações e 
Entidades de Interesse Social

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

79 inspeções realizadas em parceria com o SPD

Atualizar o status das fundações existentes em todo o DF 100% realiadado das fundações e associações

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça de Planaltina

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

Elaboração de Relatórios e Estudos psicossociais realizados pelo SETPS; Mapeamento da Rede Social 
de Planaltina nas áreas concernentes ao trabalho do SETPS.

Mapear a Rede Social de Planaltina nas áreas concernentes ao trabalho do SETPS. 
Elaboração de Relatórios e Estudos psicossociais realizados pelo SETPS; Mapeamento da Rede Social 

de Planaltina nas áreas concernentes ao trabalho do SETPS.
Conhecer e manter diálogo com as instituições e serviços. Reuniões da Rede de Combate à Violência em Planaltina realizada na última terça-feira do mês na CPJPL.

Informar às Promotorias de Justiça sobre a falta ou deficiência de serviços identificadas.
Informação prestada às Promotorias de Justiça por meio de relatórios da falta ou deficiência de 
serviços identificadas; - Com atendimento às vítimas de VD houve a reativação do CEAM/CPJPL.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

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

Informações contidas em relatórios técnicos emitidos.

Mapear a Rede de São Sebastião nas áreas concernentes ao trabalho do Setor 
Psicossocial. 

Planilha com instituições de São Sebastião.

Participar das reuniões da rede social de São Sebastião Participação em 11 reuniões de rede
 Informar às Promotorias de Justiça sobre a falta ou deficiência de serviços identificadas Informações contidas em relatórios técnicos emitidos.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brasília II

Realizar visitas às Delegacias de Polícia
Foram realizadas três visitas à DEAM durante o ano de 2016. Também foram realizadas diversas visitas 

às Entidades cadastradas durante o ano de 2016

Realizar periodicamente visitas às entidades cadastradas
Foram realizadas três visitas à DEAM durante o ano de 2016. Também foram realizadas diversas visitas 

às Entidades cadastradas durante o ano de 2017

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Taguatinga

Visitas semestrais a cada uma das instituições cadastradas Houve uma visita a cada instituição, durante o semestre, por um representante do Sema;
Acompanhamento, por meio de ligações telefônicas, a cada uma das instituições 

cadastradas
Os acompanhamentos às instituições, por meio de telefone, foram realizados semanalmente pelo Sema;

 Realizar reunião com os representantes das instituições parceiras

As reuniões com os representantes das instituições restaram prejudicados em 2016, tendo em vista a 
inexistência de local adequado, considerando que a Promotoria de Taguatinga estava funcionando no 

Taguatinga Shopping. No entanto, registre-se que todas as informações/orientações/atualizações foram 
realizadas tanto em visita pessoal, quanto por telefone

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa

Acompanhar o cumprimento das verbas orçamentárias destinadas a idosos e pessoas 
com deficiência 

Parceria com o NUO (Núcleo de Assessoramento Técnico de Orçamento ligado à PDDC). A PROJID integra grupo 
de trabalho da PDDC para acompanhar a aplicação do orçamento no serviço social do DF

Expedir recomendação para apresentar projetos para Centros-dia/ILPI ou ingressar com 
ACP 

A Promotora ponderou que a realização de reunião com os interessados seria mais efetiva para alcançar os 
resultados, antes de ingressar com a ACP.

Estreitar o relacionamento com a recém criada Delegacia do Idoso Realizado apenas contatos telefônicos com a delegada, devido à greve da Polícia Civil.

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

 Promotoria de Justiça de Defesa da 
Infância e da Juventude

Executar a atividade do Projeto Escola: Tô dentro!  em relação a Escola Tô dentro; teve seus objetivos alcançados, assinado um acordo e foi arquivado
 Realizar plano de trabalho para o reordenamento do serviço de acolhimento do Distrito 

Federal
Continua com o trabalho para o reordenametno do serviço de acolhimento do Distrito Federal.

Criar rotinas para o aprimoramento do controle externo da atividade policial
As fiscalizações do controle externo da atividade policial, e executada pelos promotores Infracionais, e após 

encaminhados ao CNMP
Criar rotina para aprimorar o atendimento aos conselheiros tutelares Continua em 2017, rotinas para aprimorar o atendimento aos conselheiros tutelares. 

Políticas públicas 
fiscalizadas e asseguradas

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Filiação

Manter os termos de Cooperação firmados com os Ministérios Públicos Estaduais, IMESC, 
AMPARE

Estruturar e implementar projeto para realizar controle das remessas dos assentos de 
nascimento sem paternidade feitos pelos cartórios
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Compromisso com a 
Sociedade

Chefia de Gabinete da Procuradoria 
Geral para Assuntos Parlamentares 

Acompanhar Projetos de Lei específicos e prestar informações às Promotorias
Aprovação na Câmara dos Deputados do PL 1159/2007 – Declaração de Indignidade de Herdeiro pelo 

Ministério Público. E acompanhamento das 115 proposições declaradas de interesse do MPDFT

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Secretaria de Segurança Institucional

Aperfeiçoar, através da criação de obrigações, rotinas e procedimentos, em conjunto 
com STI, SAA e SPO, a segurança da telefonia após proposta de Normas de regulação. 

Minuta de proposta de normas de segurança do sistema de telefonia está elaborado. Serão realizadas 
discussões finais no 1º semestre de 2017 

 Manter uma equipe de Supervisão Itinerante com efetivo da SSI que, mediante escala 
e seguindo uma rotina pré- estabelecida (memento), realiza as visitas temáticas 

nas Coordenadorias das Promotorias. 
Servidores foram escalados para realizar as visitas nas Unidades,

 Licitar o CFTV. O termo de referência foi entregue pela Comissão antes do previsto, porém não foi licitado.
Acompanhar o desenvolvimento e implantação da ferramenta web, em parceria com o 

STI.
A ferramenta foi desenvolvida pelo STI e está em pleno funcionamento. 

 Fiscalizar e supervisionar a implantação do serviço de rastreamento contratado 
O contrato 001/DG/MPDFT/2016 destinado ao rastreamento de segurança de veículos oficiais não foi levado a 

efeito por rescisão em razão de inexecução do objeto.

Ampliar o efetivo da DIAESP. 
O efetivo da DIAESP foi ampliado, aperfeiçoando as medias de segurança de pessoal, embora ainda haja a 

necessidade de reforço de pessoal. 
 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. 

Aprimorar o Serviço de monitoramento de segurança dos mapeamento de vulnerabilidades dos promotores 
do júri e aumento do contingente responsável pelo monitoramento. O mapeamento de vulnerabilidades 

referente a promotores do júri está sendo desenvolvido e o efetivo de monitoramento foi ampliado. 

Continuar o treinamento das ações de Segurança de Recursos Humanos (Segurança 
aproximada em situações de rotina, em situações de emergência policial e em 

situações especiais). 

Foram ministrados pela SSI, em coordenação com a Secretaria de Educação Corporativa: 3 cursos de Formação 
de Técnicos de Segurança Institucional e 3 cursos de operação de armas taser.

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Câmaras de Coordenação e Revisão Elaborar matriz de estruturação para organizar a unidade de execução de projetos 
Coordenadorias Administrativas; Debate realizado para tratar do tema fiscalização do cumprimento de 

medidas alternativas de urgência nos casos de violência doméstica.
Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Secretaria de Comunicação
Reestruturação da Comunicação Social do MPDFT (redes sociais, endomarketing, 

produção de conteúdo, atendimento ao cliente e produção gráfica)
Estudos realizados em parceria com a Secplan.

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Secretaria de Planejamento

Realizar estudo de estruturação da área fim em função do PJe 
Adaptação da estrutura administrativa das procuradorias para implantação do Pje nessas unidades (piloto). 

Criação da Assessoria Especial para Processo Eletrônico
Adaptação da estrutura administrativa para implantação da Lei de Ofício Desmembramento da estrutura de Brasília por abrangência de atuação territorial (Brasília e Distrito Federal)

 Implantação da nova estruturação da Secplan
Criação da Assessoria Administrativa, da Assessoria de Organização e Estruturação e Assessoria de Gestão de 

Informações
Realizar estudo de Horizontalização da Estrutura Administrativa  Estudo e implantação realizado na Secplan, Corregedoria e Secretaria de Perícias e Diligências, Cerimonial, 

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Coordenadoria de Psicossocial  Trocar mesas, computadores e monitores Foram trocados os computadores e o mobiliário sem condição de uso

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Secretaria de Apoio Administrativo

Executar o remanejamento das centrais telefônicas das unidades transferidas de local.  Foi executado o remanejamento da central da CPJRE, CPJTG e CPJAC

Substituir aparelhos de telefonia obsoletos  Foram substituídos 129 aparelhos

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 115 novos aparelhos com novos ramais. Foram cadastradas 120 novas senhas.

Demandar a ampliação das licenças telefônicas do MPDFT. Foram ampliadas 10 centrais telefônicas. PA 08190.109742/15-44

Adquirir novos aparelhos de telefonia. Os aparelhos adquiridos no exercício de 2015 supriram as necessidades de 2016
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Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Secretaria de Apoio Administrativo

Adquirir novos aparelhos/equipamentos e mobiliário, visando suprir as demandas das 
diversas unidades do MPDFT.

 Foi executado todo o orçamento disponibilizado, atendendo a 95% da demanda, totalizando R$ 370.904,50 em 
bens adquiridos.

Demandar o desfazimento de bens móveis inservíveis do MPDFT.
Demandado conforme teor do PGA nº 08191.013634/2016 -18. Entretanto não houve realização de Leilão no 

exercício.
Adquirir, por meio de contratos específicos, material de consumo não contemplado pelo 

almoxarifado.
 Foram fornecidos 700 carimbos; e também placas e molduras de material institucional, totalizando 115

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 novembro/2016 781 atendimentos, entre Videoconferências; filmagens e vídeo captura; 
gravações de CD/DVD, áudio e vídeo; montagens e desmontagens de ambientes de audiovisual. 

Substituir os veículos de representação/serviços do MPDFT com mais de 5 anos de uso
 Foram adquiridos 3 veículos de representação, 20 de serviço, e 4 de transporte, que totalizaram R$ 

1.591.780,00.
 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 pela STI no Portal da Transparência no sítio do MPDFT na internet, 

com todas as informações disponíveis até o momento de fechamento desse painel.

Solicitar a realização do curso de formação para os técnicos de segurança e transporte.
Foi solicitado a realização de cursos de segurança por meio de reuniões entre a SG, SDA e Secor. Como 

desdobramento todos os técnicos de transporte realizam o curso básico de segurança. 
Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Chefia de Gabinete do PGJ
Adequar o espaço físico da Assessoria de Controle de Designações ao novo layout da 

Chefia de Gabinete
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.
Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

 Secretaria do Conselho Superior Equiparar e distribuir de forma mais equânime as funções de confiança Todos os servidores da Secretaria do Conselho possuem a mesma função, a exceção do Secretário Executivo.

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Núcleo de Investigação e Controle 
Externo da Atividade Polícial e Núcleo 

de Combate à Tortura
Organizar e estruturar nova sala de reuniões e oitivas do Ncap/NCT. 

A nova sala de reuniões do Ncap permitiu ao Ncap realizar videoconferências, reconhecimentos, atendimento 
ao público e oitivas. O ambiente está tão adequado que outras Promotorias de Justiça solicitaram usá-la. 

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Guará

 Encaminhar documentação à PGJ solicitando a viabilização da sede própria Procurador ciente e processo de aquisição do lote em andamento

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Procuradorias de Justiça
Implantar o projeto teletrabalho Implantação com abrangência de 50 servidores

Aprimorar a estrutura 
física e organizacional

Implantar o Processo Judicial Eletrônico na 2ª Instância Implantação nas Turmas Recursais e nas Procuradorias Cíveis de acordo com as demandas do TJ

Possuir sede e estrutura 
próprias para todas as 
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, Área Central, Quadra 12.

Possuir sede e estrutura 
próprias para todas as 
circunscrições e área 

administrativa 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Guará

Implantação da Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Guará Implantada em Prédio alugado

Possuir sede e estrutura 
próprias para todas as 
circunscrições e área 

administrativa 

Secretaria de Projetos e Obras
Acompanhar a gestão da Assessoria Parlamentar junto aos órgãos governamentais com 

intuito de localizar lotes disponíveis em Regiões Administrativas diversas.

A unidade tem prestado informações e realizado acompanhamento dos trabalhos da assessoria parlamentar 
na obtenção de lotes para a contrução de edifícios para a instalação das promotorias de justiça do Guará, 

Recanto das Emas e Sobradinho

Possuir sede e estrutura 
próprias para todas as 
circunscrições e área 

administrativa

Secretaria de Projetos e Obras
Fiscalização e acompanhamento da obra de construção do Edifício da Promotoria de 

Justiça de Brasília II
A obra encontra-se em andamento. A ordem de serviço para início da obra foi emitida em jan/2016.
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Possuir sede e estrutura 
próprias para todas as 
circunscrições e área 

administrativa

Secretaria de Projetos e Obras

Fiscalização e acompanhamento da obra de construção do Edifício da Promotoria de 
Justiça de Brazlândia

A obra encontra-se em andamento. A ordem de serviço para início da obra foi emitida em jan/2016.

Fiscalização e acompanhamento da obra de reforma e ampliação do Edifício da 
Promotoria de Justiça de Taguatinga.

Foi concluída a obra de reforma e ampliação do edifício das Promotorias de Justiça de Taguatinga.

Implantação da Promotoria de Justiça de Taguatinga Foi realizada a implantação das Promotorias de Justiça de Taguatinga.
Elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos, para a obra de construção do 

Edifício da Promotoria de Justiça do Riacho Fundo
Foram desenvolvidos os projetos executivos para a obra de contrução do edifício das Promotorias de Justiça do 

Riacho Fundo e submetidos à aprovação da CAP/Segeth.
Elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos, para a obra de construção do 

Edifício Administrativo
Foram desenvolvidos os projetos executivos para a obra de contrução do edifício Administrativo e submetidos 

à aprovação da CAP/Segeth.
 Fiscalização e acompanhamento da reforma dos banheiros, copa e refeitório localizados 

no 1º e 2º subsolos da 1ª Etapa do Ed. Sede
A reforma não se concretizou em vista dos contingenciamentos orçamentários

Aprimorar o 
assessoramento técnico e 

pericial
Coordenadoria de Psicossocial

Criar banco de dados de pareceres Criado arquivo no drive Q para disponibilização dos Pareceres

Sistematizar e divulgar parâmetros de atuação da SEPS no âmbito da violência doméstica
Foi produzido o texto do “Caderno Técnico para Atuação Psicossocial no atendimento à Mulheres em Situação 

de Violência Doméstica” 
Elabora estudos, projetos e pesquisas, afetos às atribuições da SEPS, que atendam aos 

objetivos institucionais
Elaborado e apresentado à Administração Superior e à Assessoria de Políticas Psicossocial o Relatório 

de Atividades da CEPS -Ano 2015 
Realizar perícias psicossociais a fim de averiguar situação de violação de direitos dos 

cidadãos.
Foram concluídos 3.138 prontuários referentes a estudos e perícias psicossociais

Aprimorar o 
assessoramento técnico e 

pericial
Secretaria de Perícias e Diligências

Aquisição de equipamentos e realização de cursos Núcleo Implantado

 Funcionamento do Sistema DiliGente Todos os setores de diligências e a Central de Diligência utilizando o DiliGente 

Aprimorar o 
assessoramento técnico e 

pericial

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Paranoá 

Realizar visitas domiciliares aos interditados, tutelados e curatelados
Do total de 214 feitos, foi realizada visita a envolvidos em 58 deles, totalizando cerca de 27% dos casos 

sob acompanhamento

Aprimorar o 
assessoramento técnico e 

pericial

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Realizar estudos psicossociais a fim de averiguar situações de violação de direitos. Abertos 29 prontuários: 17 Relatórios Técnicos e 12 Relatórios informativos

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Ouvidoria

Convidar todos os ouvidores do DF, para formalizar um sistema integrado de Ouvidorias, 
denominado “Rede Ouvir DF”

A Ouvidoria participou de várias reuniões no decorrer do ano com os demais envolvidos para a criação da 
rede de Ouvidorias do Distrito Federal. Houve confecção e assinatura do Termo de Cooperação Técnica pelas 
Ouvidorias do MPDFT, TJDFT, CLDF, TCDF e OGDF. A rede “Ouvir DF” foi criada no 2º semestre de 2016. Meta 

100% alcançada. 

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Secretaria de Segurança Institucional

Renovar acordo com a Casa Militar para compartilhamento da agenda de eventos e 
manifestações do DF 

Foi renovado acordo com a Secretaria da Casa Militar para compartilhamento da agenda de eventos e 
manifestações do DF e com a SSP/DF para compartilhamento de dados estatísticos de segurança pública para 

subsidiar planejamento de segurança e programa de conscientização de segurança. 
 Implantar Sistema de Informações para proteção pessoal de membros, servidores e de 

seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da função 
O projeto de Sistema de Informações de segurança que inclui dados sobre a proteção pessoal de membros, 

servidores encontra-se em stand by no STI.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Santa Maria

Realizar eventos de capacitação com a rede local
Foram realizados encontros mensais englobando toda a rede de Santa Maria, os quais contribuíram para 

o fortalecimento da rede local 
 participar da construção da rede de violência doméstica de Santa Maria, desenvolvendo 
uma maior integração entre o MPDFT, por meio do SETPS e dos promotores de Justiça, o 

Creas/Gama, a Provide (PM) e o TJDFT.

Foram realizados encontros mensais englobando toda a rede de Santa Maria, os quais contribuíram para 
o fortalecimento da rede local 

Realizar reunião com a rede social para articular ações de fortalecimento das políticas 
públicas

Foram realizados encontros mensais englobando toda a rede de Santa Maria, os quais contribuíram para 
o fortalecimento da rede local 
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Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Santa Maria

Realizar uma reunião por semestre com o 26º BPM e a 33ª Delegacia de Polícia
Foram realizados encontros mensais englobando toda a rede de Santa Maria, os quais contribuíram para 

o fortalecimento da rede local 

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Procuradoria Distrital dos Direitos do 
Cidadão

Participação no Grupo Nacional dos Direitos Humanos/Copedh Participou do Grupo Nacional dos Direitos Humanos/Copedh
Participação na Comissão Distrital de Direitos Humanos Participou de reuniões da Comissão Distrital de Direitos Humanos

Atuar na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o MPGO Atuou na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o MPGO
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.
Atuou 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.
Atuar na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o Instituto de 

Fiscalização e Controle
Atuou na gestão da execução do Termo de Cooperação Técnica com o Instituto de Fiscalização e Controle

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Taguatinga

 Realizar visitas/reuniões semestrais com as Delegacias de Polícia (12º, 17º, 21º e 38º)
As visitas previamente exigidas às Delegacias foram realizadas por promotores de Justiça, tanto no 1º quanto 

no 2º semestre letivo;

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa

Acompanhar a atuação do núcleo de mediação da Central Judicial do Idoso Realizado. A Promotora acompanha a atividade da CJI por e-mails, além de haver reuniões mensais.
Realização de pesquisas visando a mapear as situações de violência contra idoso para 

direcionar a atuação da Central e da Promotoria
Realizada pela CJI, a qual a Promotora é Coordenadora. Há, ainda, a elaboração do mapa da violência contra 

o idoso. 

Participação da PROJID na Comissão de Idosos e de Pessoas com deficiência
Tendo em vista que o próprio MPDFT nega a participação de todos os promotores de Justiça, 

promovendo sorteio entre eles para deferir o afastamento.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Corregedoria-Geral

Sediar reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos 
Estados e da União

As reuniões, bom como a inspeção, ocorreram de forma satisfatória

Prestar esclarecimentos e dar suporte à comissão da Corregedoria Nacional (CNMP) que 
realizará inspeção no MPDFT.

As reuniões, bom como a inspeção, ocorreram de forma satisfatória

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Secretaria do Conselho Superior Organizar eleições para lista sêxtupla para desembargador do TJDFT

Lista sêxtupla composta pela Procuradora de Justiça Eunice Pereira Amorim Carvalhido, Procurador de 
Justiça Diaulas Costa Ribeiro, promotor de Justiça Jonas Fernandes Pinheiro, Procurador de Justiça Vitor 

Fernandes Gonçalves e Procurador de Justiça Eduardo José de Oliveira Albuquerque, nesta ordem. Escolhido o 
Procurador Diaulas Costa Ribeiro ao cargo de Desenbargador do TJDFT.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Assessoria de Política Institucional

Realizar Termo de Cooperação com a rede setorial e intersetorial. Foram assinados 25 acordos. 
Implementar o projeto do Núcleo de Incentivo à Autocomposição no âmbito do MPDFT. Foi formado o grupo de Autocomposição, que está implementando o projeto
Realizar visitas a instituições que tenham experiência com métodos autocompositivos. Foram realizadas visitas ao TJDFT, à Cebramar, à AGU e à Defensoria Pública
Realizar um curso de formação em mediação para membros e servidores, com vagas 

para as instituições parceiras.
Foram realizados os cursos de mediação comunitária e de mediação familiar, com a participação de 

instituições parceiras, como TJDFT, Defensoria e Conselho Tutelar
Conhecer a experiência de outras instituições que atuam com métodos 

autocompositivos.
 Foram realizadas visitas ao TJDFT, à Cebramar, à AGU e à Defensoria Pública

Realizar reuniões internas com membros que tenham experiência com método 
autocompositivo.

Foram realizadas nove reuniões ao longo do ano.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Cerimonial

Participar das reuniões da Comissão de Trabalho de Cerimonial e Protocolo do Ministério 
Público dos Estados e da União – CTCemp

Em 2016 foram realizadas 2 reuniões do CTCemp. A chefe e a subchefe do Cerimonial participaram destas 
reuniões.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Participar do grupo informal de estudos de cerimonial do Ministério Público da União em 
Brasília 

Em 2016 foram realizadas 2 reuniões do CTCemp. A chefe e a subchefe do Cerimonial participaram destas 
reuniões.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
 Coordenadoria de Psicossocial Estabelecer parcerias com as equipes psicossociais do TJDFT

A equipe psicossocial do TJDFT colaborou com a CEPS no desenvolvimento de duas ações de capacitação 
durante o ano de 2016
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Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos
Secretaria de Atendimento à Saúde

Participação no curso de perícia de servidores com deficiência para fins de 
aposentadoria 

Curso realizado – participaram Dr. André Luis Silva Macedo Drª Maria Tereza C. M. Cerqueira Drª Elaine Silva 
das Flores

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenação dos Núcleos de Direitos 
Humanos

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

Distribuídos 100 exemplares da cartilha “Mulher, valorize-se: conscientizese de seus direitos” e 50 exemplares 
da cartilha “Violência sexual contra crianças e adolescentes: identificação e enfrentamento”.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenação dos Núcleos de Direitos 
Humanos

Acompanhar acordo celebrado com o Iesb em 2015, implementando, se 
necessário, rotinas que garantam a efetividade do acesso à justiça às vítimas dos 

crimes de racismo e injúria qualificada.
Tratativas realizadas com o Iesb. Termo de Cooperação Técnica entre o MPDFT e o Iesb em fase de assinatura.

Participar das reuniões de rede.
No primeiro semestre, duas palestras sobre o tema “Racismo e Injúria Racial” foram ministradas aos alunos 
do curso de direito. Ao todo, 448 alunos participaram. 21 vítimas de racismo/injúria racial foram atendidas 

pelo Núcleo de Prática Jurídica do Iesb no primeiro semestre.
Participar das reuniões mensais do Fórum Permanente de Discussão sobre 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criado em parceria com o Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem/UnB).

Participação nas reuniões da rede de enfrentamento à violência contra mulher.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado

Oferecer treinamentos específicos entre os órgãos parceiros
Oferecemos treinamento para TJDFT, PMDF, Controladoria do DF, Marinha do Brasil, CGU, Agefis e Ministérios 

Públicos Estaduais
Aquisição de novos sistemas de pesquisa e cadastramento de informações Adquiridos Microstrategy e QlikView

Realizar reuniões com Ministérios Públicos Estaduais, Polícias Civis e Secretarias de 
Segurança Pública 

Foram realizadas reuniões com Ministérios Públicos Estaduais

Estreitar parceria com o Ministério da Justiça por meio do convênio de replicação do 
Laboratório de combate à Lavagem de ativos

Em andamento

 Realizar Acordos de Cooperação técnica com outros MPs Foi realizado ACT com 3 Ministérios Públicos Estaduais

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

 Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Urbanística

Aperfeiçoar camada de informações do MP no sistema Terrageo
Inclusão de informações sobre ocupações irregulares em diversas áreas da região do DF, tais como: Incra 7, 

Incra 9, Morada dos Pássaros, Núcleo Rural Maranatha, Picag, entre outros.
Propor à API a assinatura de convênio para acesso aos dados do sistema de fiscalização 

da Agefis
Proposta em análise 

 Manter parceria com a 4a câmara de revisão do MPF, com a PR-DF e PRR 1 Parceria mantida.

Executar o projeto Preserva Brazlândia
Realização de evento de formação para professores das escolas públicas localizadas nas áreas rurais de 
Brazlândia; Realização do 1º Encontro sobre Sustentabilidade do Parque Veredinha; Início dos testes da 

ferramenta para smartphone.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos do Consumidor

Participar do Conselho do Procon Seis reuniões Procon/DF.
Participar das reuniões promovidas pela Senacon Duas reuniões com a Senacon

Grupo WhatsApp
Grupo formado por 30 participantes de vários estados para tratar de questões relativas ao direito do 

consumidor

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotoria de Justiça da Pessoa com 
Deficiência

Participar do Grupo Nacional de Direitos Humanos que assessora o Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais

A Promotora participou do GNDH dos dia 9 a 11 de novembro.

Realizar reuniões com órgãos competentes para possível ampliação da rede de 
atendimento

Realizada reunião com a Promodef, cujo diretor compõe o Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, 
em que foram tratadas estratégias de atuação da rede de proteção da pessoa com deficiência. 

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotorias de Justiça Criminais e 
Promotorias de Justiça do Tribunal do 

Júri

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.

As comunicações entre MPDFT e delegacias acontecem mensalmente pela maioria dos promotores e geraram 
maior celeridade no fluxo do trabalho, bem como a redução do número de inquéritos em baixa
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Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça de Planaltina

Manter parcerias com a Secretaria de Estado da Mulher, CRAS, Creas, Associações de 
moradores, Comando do 14º Batalhão da PM

Conselhos Tutelares, Coordenação Regional de Ensino, Delegacias de Polícia. - Atendimento/
orientação realizado pelos Analistas do Setor Psicossocial às vítimas de VD no CEAM às Quartas-Feiras

Realizar uma reunião por semestre com o 14º BPM e as 16ª e 31ª Delegacias de Polícia 4 Visitas de promotores de Justiça às Delegacias de Polícia (16ª e 31ªDP)

Realizar visitas a instituições parceiras
Visitas às Instituições parceiras pelo Sema/CPJPL; Participação nas reuniões da Rede de combate à violência 

em Planaltina realizada na última terçafeira do mês na CPJPL.

Realizar encontro com a s instituições parceiras. 
Visitas às Instituições parceiras pelo Sema/CPJPL; Participação nas reuniões da Rede de combate à violência 

em Planaltina realizada na última terçafeira do mês na CPJPL.

Participar efetivamente das reuniões da Rede Social de Planaltina
Visitas às Instituições parceiras pelo Sema/CPJPL; Participação nas reuniões da Rede de combate à violência 

em Planaltina realizada na última terçafeira do mês na CPJPL.
Desenvolver maior 

integração entre MPDFT e 
órgãos estratégicos

Câmaras de Coordenação e Revisão
Disponibilizar no portal da saúde as informações fornecidas pelas 

instituições conveniadas com o MPDFT 
Disponibilização de artigos

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Incluir ação Realização de seminário, palestra e reuniões

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Filiação 

Manter os Termos de Cooperação firmados com os Ministérios Públicos Estaduais, Imesc, 
Ampare

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Infância e da Juventude

Reuniões com as delegacias especializadas
Reuniões e fiscalizações são realizadas pelos promotores Infracionais, após são encaminhados os relatórios ao 

CNMP
Realizar reuniões entre MPDFT e demais operadores do sistema infantojuvenil Continua com articulação para o ano de 2017.

Articulação com o TJDFT e CNJ para a especialização da áreas cível continua com articulação para o ano de 2017. 

Fiscalizar a aplicação dos projetos político-pedagógicos elaborados pelas unidades
São fiscalizadas pelos promotores de Execuções de Medidas Socioeducativas,e cumpridas pelas Unidades de 

Internação, continua a fiscalização para o ano de 2017.

Articular com o Distrito Federal a ampliação de oferta de vaga de internação provisória 
Continua com articulação para o ano de 2017, para o que GDF oferte mais vagas para os adolescentes em 

internação provisória.
Desenvolver maior 

integração entre MPDFT e 
órgãos estratégicos Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Brasília II 

Ampliar a parceria com rede de atendimento às vítimas de crimes de abuso sexual Houve ampliação da parceria

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Definir o fluxo de atendimento de casos de maus tratos a crianças e adolescentes com 
Conselho Tutelar e outros órgãos que atuem junto a essa população

O fluxo de atendimento ainda não foi definido, porém diversas reuniões com a rede atendimento tem 
sido realizadas a cada dois meses

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Riacho Fundo

Realizar reuniões com a rede social Reuniões realizadas mensalmente
Promover reunião com as Administrações do Riacho Fundo Reunião realizada.

Promover reunião com as forças policiais Reunião realizada somente com o Delegado-Chefe da 29ª DP.

 Participação no Conselho Gestos do Instituto Federal do Riacho Fundo 1
Participação, como representante da Rede Social Riacho em Ação, no Conselho Gestor, de forma participativa e 

deliberativa.
Participação na rede de proteção a mulher do DF e Entorno, bem como a participação 
no grupo de trabalho de ações em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha

Participação efetiva, resultando em parceria na elaboração da cartilha “Vamos Conversar?”, bem como na 
organização de outros eventos sobre o tema violência de gênero

Construção de documento, em parceria com a rede do Riacho Fundo, para viabilizar o 
fomento de um Creas para a região.

Documento construído. Outras fases do processo para 2017

 Criação e alimentação da pagina, no facebook, da Rede do Riacho em Ação.
Criação da página “www.facebook.com/rededoriachoemacao” e alimentação sua sistemática, contribuindo 

para o repasse de informações de temas pertinentes ao interesse da comunidade do Riacho Fundo.
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Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Riacho Fundo

Fomentar o planejamento, a execução e o lançamento da cartilha da Rede Social do 
Riacho Fundo 1.

Cartilha da Rede Riacho em Ação com pré-lançamento no dia 19/8/2016, durante evento sobre Feminicídio, e 
lançamento oficial e divulgação no dia 1º/10/2016, durante evento realizado em parceria com a rede social, no 
qual foram disponibilizados diversos serviços de interesse da comunidade, entre eles a Ouvidoria do MPDFT.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Reuniões mensais para:  a) trocar informações e apresentar das dificuldades de cada 
setor na prestação de serviços à comunidade;   b) discutir os problemas da comunidade 

e buscar soluções conjuntas para minimizar o sofrimento dos cidadãos;  c) lutar 
conjuntamente pela melhoria dos serviços oferecidos à comunidade;  d) reivindicar 

conjuntamente parcerias e serviços essenciais para a cidade;

11 reuniões da Rede Intersetorial com a participação de representantes das Promotorias de Família e da 
chefe de Setor do Psicossocial a fim de mapear as necessidades vivenciadas pela comunidade local; 3. 4 

(quatro) reuniões realizadas pelas promotoras de Justiça, atuantes nas Promotorias de Violência Doméstica 
e promotoras de Familia com o Conselho Tutelar, Regional de Saúde, Regional de Ensino e 30ª Delegacia de 

Polícia.
Desenvolver maior 

integração entre MPDFT e 
órgãos estratégicos

Chefia de Gabinete da Procuradoria 
Geral para Assuntos Parlamentares 

Participação nas audiências públicas Participação concretizada em aproximadamente 20 audiências públicas
Apresentação de notas técnicas em Projetos de Lei Nota técnica apresentada sobre a Reforma do CPP (PL 8045/2010)

Apresentação de Sugestões de Propostas Legislativas ou emendas aos projetos de leis Emenda apresentada ao PLN 18/2016 – PLOA

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

Contato frequente com as forças policiais e visitas periódicas a Delegacias de Polícia e a 
Unidades da Polícia 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 Políciais da região 
administrativa, por meio de contatos constantes, realização de reunião, além da efetivação de três visitas à 
26ª Delegacia de Polícia e à 32ª Delegacia de Polícia pelos promotores de Justiça Criminais e promotores de 
Justiça Especiais Criminais e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, de duas 

visitas à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2) pelos promotores de Justiça Infracionais de Defesa 
da Infância e Juventude e uma visita ao 11º Batalhão de Polícia Militar pela Coordenadora Administrativa de 

Samambaia.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

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.

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 11/3/2016, com a participação de 22 pessoas, e o segundo em 6/9/2016, com 21 

participantes, além de terem sido realizadas visitas às 24 entidades cadastradas.

Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Participar de eventos sobre o tema

Participação no dia 24/8 da Ação global realizada pelo Creas para as pessoas em situação de rua, com 
participação de 20 pessoas; Palestra no dia 13/9 para População em situação de rua que tratou sobre a busca 

pelo reconhecimento como sujeito de direitos na região administrativa do Gama realizada, evento para 30 
pessoas.

Realizar reunião com representantes do movimento de defesa dos direitos da população 
em situação de rua

Reunião no dia 10/5 com Secretaria de Segurança pública do DF para tratar sobre as vulnerabilidades sociais 
das pessoas em situação de rua. Reunião no dia 14/7 com o Creas para organizar a ação global para as 

pessoas em situação de rua, com a participação de representantes de 6 órgãos públicos;

Participar de eventos com estudantes universitários de assistência social
Palestra no dia 4/5 aos aluno da UCB, para 40 alunos; Palestra no dia 10/5 aos alunos da Fac Evang para 50 

alunos, em comemoração ao Dia do Assistente Social.

Contribuir com a elaboração de material informativo
Reunião no dia 14/10 com o NED para elaboração do material informativo. Reunião no dia 17/11 para 

conclusão do material informativo.

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

Visita nos dias 8/4 e 21/10 dos promotores criminais a 18ª DP para o controle externo da atividade 
policial; Visita no dia 19/8 dos promotores cíveis ao Departamento de Polícia Especializada em razão dos 
feitos de execução de alimentos. Reunião nos dias 29/4, 30/6, 25/7 com 16º Batalhão para tratar sobre 

demandas de segurança na Comunidade; Na reunião do dia 30/6 foi tratado sobre a perturbação do sossego 
causada por som automotivo na região; Reunião no dia 2/6 com a Delegacia de Homicídios para tratar sobre 
Homicídios praticados por gangues em Brazlândia. Visita no dia 15/12 da Delegada Chefe da 18ª DP a CPJBZ, 

Assunto POP de Rua

Realizar reunião com Magistrados e Defensores públicos
Reunião no dia 21/1 com o Juiz do Juizado Especial para tratar sobre a suspensão condicional do processo em 

violência Doméstica;
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Desenvolver maior 
integração entre MPDFT e 

órgãos estratégicos

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Participar de reuniões e eventos com as instituições parceiras

Palestra no dia 27/6 sobre a atuação do MP e atribuições do Promotor do Júri e profissionalização aos alunos 
de ensino médio do CED Incra 8 para 400 alunos entre 15 e 18 anos. Visita dia 25/7 ao Hospital Regional 
de Brazlândia para tratar sobre informações de laudos de processos do Júri. Palestra no dia 16/9 sobre a 

atuação do MP e atribuições do promotor de Justiça aos alunos de ensino médio da Regional de ensino, com 
distribuição do Gibi “Turma da Mônica e o Ministério Público” bem como apresentação do vídeo institucional 
do MPDFT. Participação no dia 17/10 na reunião do Conselho de Classe para tratar sobre a Vulnerabilidade 

familiar do aluno Cauã Gustavo Soares, local Escola Parque da Natureza. Registrada em ata

Visitar as instituições cadastradas no Sema
Visitas realizadas nos dias 18/2, 25/2, 3/3, 28/6 e 1º/9 para acompanhamento, controle e recadastramento das 

instituições parceiras

 Realizar reuniões mensais

6 Reuniões Ordinárias nos dias 23/2; 27/4; 30/6; 1º/9; 1º/12 para tratar sobre o parcelamento irregular na 
região administrativa de Brazlândia, na reunião do dia 1º/12 foi feito um balanço das atividades realizadas 
bem como apresentação do cronograma para o ano de 2017. Todas registradas em ata. Reunião nos dias 

21/10 e 24/10 realizada para tratar de assuntos referentes a ao 1º Encontro sobre sustentabilidade do Parque 
Veredinha em Brazlândia. Registrada em Ata.

Participar dos eventos relacionados ao Projeto

2 Encontros no dia 14/9 para sensibilização dos educadores da regional de ensino de Brazlândia acerca 
do projeto Preserva Brazlândia, com participação de 500 professores. Evento no dia 4/11 I Encontro Sobre 

Sustentabilidade do Parque Veredinha em Brazlândia, com objetivo de conscientizar a comunidade local sobre 
a importância da preservação da Fauna, Flora e recursos hídricos na região. O evento contou com stands para 
exposição, apresentações artísticas (Teatro, música, dança, oficinas e palestras). Participaram do evento 50 

órgão públicos, produtores rurais, 400 alunos da Regional de Ensino e comunidade local.

Contribuir na elaboração o material de divulgação

Reuniões nos dias 4/3; 15/3 com a Subcomissão das associações, para criação e elaboração da cartilha e 
folder para ser entregue para os produtores rurais. Reuniões nos dias 15/3, 17/5, 3/6, 17/8 com a Subcomissão 

da educação para criação e elaboração de cartilha que foi entregue a 500 professores da regional de 
ensino no dia 14/9. Edição e elaboração da Logomarca da Comissão Preserva Brazlândia Confecção das 

Camisetas e dos Banners de identificação do Evento do Parque Veredinha

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores 
Serviço de Gestão Ambiental  Realizar oficinas temáticas de artesanato. Oficinas realizadas.

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores 

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária - PDOT

Buscar uma maior integração com as entidades responsáveis pela defesa da ordem 
tributária (CORF/PCDF, Sefaz e NÚCLEO FISCAL DA PGDF)

Criado GCORF – Grupo de Combate de Grandes Devedores que conta com a participação de representantes do 
MPDFT, SEFAZ/DF, PCDF, Procuradoria do DF; Corregedoria do DF.

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores 

Promotorias de Justiça Criminais e 
Promotorias de Justiça do Tribunal do 

Júri
 Realizar confraternizações entre as equipes da promotoria Foram realizados dois grandes eventos durante o ano: festa junina e confraternização de Natal.

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores Procuradoria Distrital dos Direitos do 
Cidadão

Participar dos seminários, simpósios e outras atividades promovidos pelas promotorias Participou dos seminários, simpósios e outras atividades promovidos pelas promotorias

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores 

Atuação conjunta em comissão ou grupos de trabalho com promotorias e órgãos 
externos

Atuação conjunta em comissão ou grupos de trabalho com promotorias e órgãos externos

Fortalecer a integração 
entre membros e 

servidores 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Taguatinga

Realizar reuniões periódicas, setorizadas, para acompanhar a execução dos 
procedimentos padronizados.

Diversas reuniões foram realizadas, bem como houve acompanhamento regular nas unidades, para 
o cumprimento dos procedimentos padronizados;

 Promover reuniões periódicas entre chefia e servidores para fins de troca de 
informações pertinentes ao ambiente de trabalho

Houve várias reuniões, para troca de informações, bem como ajustes relativos à rotina de trabalho;
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Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Ouvidoria

 Reestruturação Administrativa da Ouvidoria 

Solicitou-se à Secplan elaboração estudo de análise administrativa da Ouvidoria. Após a conclusão 
dos trabalhos, publicou-se em setembro de 2016 novo Manual de processos e procedimentos da Ouvidoria 

e em outubro de 2016 a API aprovou a nova Estrutura Administrativa da Unidade. Meta 100% concluída. 
Ressaltase que houve o pedido de substituição do sistema da Ouvidoria, porém o pedido ainda não foi 

atendido pela Administração superior

Solicitar substituição do sistema da Ouvidoria 

Solicitou-se à Secplan elaboração estudo de análise administrativa da Ouvidoria. Após a conclusão 
dos trabalhos, publicou-se em setembro de 2016 novo Manual de processos e procedimentos da Ouvidoria 

e em outubro de 2016 a API aprovou a nova Estrutura Administrativa da Unidade. Meta 100% concluída. 
Ressaltase que houve o pedido de substituição do sistema da Ouvidoria, porém o pedido ainda não foi 

atendido pela Administração superior

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Secretaria de Segurança Institucional
Licitar a blindagem de veículos oficiais a serem usados na condução de membros.

Não houve adesão à Ata de Registo de Preços nº 56/2015/MPDFT, pois a empresa recebeu penalidade de 
proibição de contratar com a Administração Pública e em razão de contingenciamento orçamentário.

Promover a renovação visual de pop ups e baners eletrônicos e a elaboração e 
encaminhamento de novos pop ups à Coordenadoria de Comunicação 

Foram editados folders com orientações de segurança e distribuídos nas Unidades em que ocorreram 
avaliações de segurança

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Cerimonial
Difundir o uso do Diretório do Cerimonial

Foi elaborado o calendário anual de eventos do Cerimonial, houve inclusão e exclusão de eventos deste 
calendário. O Diretório foi

Elaborar calendário anual de eventos do Cerimonial
Foi elaborado o calendário anual de eventos do Cerimonial, houve inclusão e exclusão de eventos deste 

calendário. O Diretório foi

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Corregedoria-Geral

Finalizar o mapeamento das rotinas operacionais da Corregedoria com o auxílio da 
Secretaria de Planejamento

Com o auxilio da Secplan, as rotinas operacionais foram mapeadas.

Elaborar e encaminhar minuta do Provimento nº 15/2004 (Provimento Geral da 
Corregedoria) para o presidente da Comissão

O Provimento foi atualizado por meio da Resolução 223-2016-CSMPDFT

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

A criação do Report Service foi iniciada em 2016 e terá continuidade no ano de 2017

 Aperfeiçoar rotina para gerenciamento das informações necessárias à emissão da 
certidão de regularidade de serviço.

Rotina concluída

Instituir rotina de prestação de informações e cadastro dos procedimentos disciplinares 
no Sistema de Informatização Nacional de Natureza Disciplinar – SINND, do CNMP

O Sistema está sendo alimentado conforme surja a demanda

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Secretaria de Comunicação

Aprimorar o Plano Semestral de Publicidade
Obs: Decidiu-se pelo cancelamento do Plano Semestral de Publicidade por ele não trazer os resultados 

esperados.
 Elaboração de Proposta de Governança em Comunicação Social Proposta elaborada e apresentada à API.

Implementar reunião mensal de pauta da Secom, envolvendo todas as suas Divisões
Reunião de pauta implementada: dessa forma, as unidades têm trabalhado mais integradas e estão se 

antecipando às efemérides para pautar a imprensa.
Criar o Plano de Gestão da Publicidade, documento que permitirá entender 
as necessidades e sentimentos individuais da equipe, permite feedbacks, 

compartilha diretrizes que proporcionam continuidade em projetos e indica prioridades 
de execução na gestão

Plano de Gestão da Publicidade criado.

Aperfeiçoar a plataforma de registros de atendimento do jornalismo (OTRS) com a 
possibilidade de emissão de relatórios

Funcionalidade de emissão de relatório solicitada.

 Solicitar implementação do OTRS na Divisão de Publicidade e na Divisão de Multimídia  Solicitação realizada.
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Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Secretaria de Comunicação

Organização do controle de jobs da Divisão de Publicidade separando as categorias de 
pedidos para posterior padronização de condutas

Organização implementada.

 Implementar ronda no Diário Oficial da União Checagem diária do DOU implementada.
Gerenciar atividades para acompanhamento das tarefas em desenvolvimento pela 

equipe da Divisão de Publicidade
 Reunião de minuto implementada.

Utilizar o whatsapp no relacionamento com os membros, servidores e com a imprensa Contatos realizados.
Implementar um sistema de gerenciamento de imagens (em foto e vídeo) Impplentação de conta no Google Fotos.

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Secretaria de Planejamento

Elaborar Matriz de Estruturação para fundamentação da Estruturação e Mapeamento de 
Processos sob demandas da Administração Superior

Verificar com a Tânia a quantidade de matrizes elaboradas

Implementar sistema de controle de projetos Implantação de ferramenta de controle de projetos (Alfresco)
Revisar processos e procedimentos da Secplan Manual publicado

Realizar estudo para adoção de metodologia para acompanhamento do mapeamento 
dos processos

Realizado

 Implantar estrutura de acompanhamento do diagnóstico situacional Implantação de metodologia para acompanhamento do diagnóstico situacional

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Chefia de Gabinete do PGJ
Requisitar ao DTI elaboração de novo sistema de Aviso de Remoção Global

O novo Sistema de Aviso de Remoção Global já foi elaborado e implementado em junho de 2016, por meio do 
Aviso de Remoção Global de Promotoria n.º 01, de 15/6/2016, onde foram disponibilizados para remoção 58 

Promotorias de Justiça.
Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Criar nova rotina de recebimento de formulários de férias e/ou afastamentos somente 
por meio digital (tabularium ou e-mail)

Todos os formulários de férias e/ou afastamentos já estão sendo encaminhados à Chefia de Gabinete da PGJ 
por meio do Tabularium

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Coordenadoria de Psicossocial  Participar de reuniões com o DTI Foram realizadas três conversas com o DTI 

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Coordenadoria de Documentação e 
Informação

Classificar e Avaliar o acervo das unidades administrativas (arquivos setoriais). 
Prestada 138 assistências técnico-arquivísticas às unidades setoriais, resultando na transferência 

para a Seção de Controle de Acervo de 1.907 caixas-arquivo contendo acervo das áreas meio e fim do 
MPDFT. Aproximadamente 248 metros lineares de documentos

 Eliminar a documentação desprovida de valor secundário custodiada pelas unidades 
administrativas (arquivos setoriais). 

Eliminadas 59 caixas-arquivo, aproximadamente 8 metros lineares, contendo documentos desprovidos 
de valor secundário. 

 Remover o acervo de pessoal (código 020), custodiado pela Seção de Controle de 
Acervo, para a Seção de Arquivo do SGP. 

Removidas 240 caixas-arquivo contendo documentos de cunho pessoal.

Avaliar o acervo atingido pela inundação da sala de guarda da Seção de Controle 
de Acervo, visando a selecionar e propor o descarte dos documentos em que a 

recuperação for inviável do ponto de vista econômico e da destruição/contaminação 
sofrida.

Descartadas 586 caixas-arquivo, aproximadamente 76 metros lineares, contendo documentos. 

 Desarquivar, secar, higienizar, digitalizar e registrar no Tabularium os documentos 
atingidos pela inundação da sala de guarda da Seção de Controle de Acervo. 

Tratadas 441 caixas-arquivo, aproximadamente 57 metros lineares, contendo documentos atingidos 
pela inundação. Foram produzidas __ digitalizações e __ microfilmes. Esses documentos são registrados 

no Tabularium sob demanda.

 Realizar o descarte de obras obsoletas. 
Foi realizada o descarte de 2.408 livros. Todos as obras foram doadas a entidade de utilidade pública - Casa 

de Ismael – Lar da Criança.

 Disponibilizar o Informativo Legislativo Consolidado Mensal – Federal e Distrital.
Informativo Legislativo Consolidado Mensal (Federal e Distrital) disponibilizado. Meio de divulgação de 

normas federais e distritais publicadas em seus respectivos Diários Oficial.

Projeto Produção intelectual dos membros do MPDFT  
Projeto intelectual dos Membros do MPDFT apresentado e estruturado junto a Secplan. Estabelecimento 

das fases para futura implantação.
 Revisar e atualizar a lista de periódicos e sinalizar as estantes de armazenamento. Revisão e atualização da lista de periódicos. Sinalização das estantes de armazenamento concluída. 

Reiterar o pedido de mapeamento das rotinas da Digip (Publicação, Expedição e 
Digitalização).

Pedido reiterado. Contudo as rotinas não foram mapeadas pela Secplan. Este procedimento somente será 
efetuado após a elaboração do projeto de qualidade total. O Projeto depende da disponibilidade da Secplan. 
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Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Coordenadoria de Documentação e 
Informação

 Reiterar o pedido de elaboração do projeto de qualidade total.
Pedido reiterado. A Digip encaminhou o esboço do projeto conforme solicitado pela Secplan. O 

Projeto depende da disponibilidade da Secplan.
 Reiterar a solicitação da ampliação da equipe de digitalização. A Equipe foi ampliada por meio do concurso de remoção

 Reiterar a solicitação da ampliação do espaço físico da Digip e da Dibi. Solicitação da DIBI realizada. Está em andamento a mudança de layout da Unidade

 Divulgar o sistema CDI Serviços.
Promovida campanha de divulgação, via e-mail marketing, visando apresentar as novas facilidades 

do sistema. 

 Ampliar a utilização do SPE
O uso do sistema foi ampliado. Atualmente todas as Promotorias das Regiões Administrativas utilizam o 

SPE para o envio de notificações.
 Reiterar o pedido de avaliação dos serviços da Digip junto aos usuários. A avaliação dos serviços da Digip depende da realização do projeto de qualidade total (Ação 14).

 Elaborar o manual de digitalização da Digip.
Proposta encaminhada à Coordenadoria de Documentação e Informação em dezembro/2016. 

A institucionalização será realizada em 2017. 
Normalização e formatação de publicação institucional - Obra comemorativa dos 10 anos 

da Coordenadoria dos Núcleos de Direitos Humanos (CNDH) 
Normatização e formatação realizada. Obra coordenada por Dr. Thiago André Pierobom de Ávila, 

contém informações processuais e artigos de temas referentes aos Direitos Humanos.

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Urbanística

Manutenção e melhorias do Wikiprourb Inserção das atualizações de leis referentes à atuação das Prourbs.

 Reformular página da Prourb na Intranet Página reformulada.

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária

Atualizar e validar as rotinas de trabalhos das unidades internas
Ao longo de 2016 foram feitas duas reuniões objetivando aprimorar as rotinas de atuação das PDOTs.  

Os temas tratados foram implementados.
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 PICs instaurados no âmbito das PDOTs são instruídos com relatórios elaborados pelo Setor de Apoio, 
consolidando informações dos contribuintes e realizando cruzamentos de dados, objetivando uma maior 

eficácia e racionalização das investigações.

Realizar análise e diagnóstico de necessidades das unidades internas

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Filiação 

Implementar recebimento de dados dos Cartórios por meio de Calc/Excel. 
As demandas apresentadas em 2016 foram parcialmente atendidas, existindo deficit em  relação à falta de 

pessoal, notadamente estagiários de nível superior e técnicos administrativos.
 Manter recebimento de dados da Secretaria de Segurança Pública por meio de Calc/

Excel. 

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Promotoria de Justiça de Fundações e 
Entidades de Interesse Social 

Solicitar confecção do Manual de Normas e Procedimentos à API Manual de processos e procedimentos realizado e confecção do diagnóstico prevista para janeiro
Digitalizar estatutos e atas das Fundações e Associações Estatutos e atos digitalizados – 305 Associaçãoes e Fundações

Aprovação e publicação da Portaria 303 e 304 Publicadas em 30/3/2016

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Gama

Reiterar a solicitação para a elaboração do Manual de Processos e Procedimentos para a 
Secplan

 manual elaborado

Realizar reuniões/encontros com os servidores para discussão de temas pertinentes às 
rotinas de trabalho

Realizadas reuniões semanais de junho a julho com a Divisão de Análise Administrativa e setores.

Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

 Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Solicitar expansão do quadro de servidores Técnico administrativo, Transporte e 
Segurança e Analistas.

Em 2016 não houve expansão do quadro de serivodores embora reforçada a necessidade de mais servidores 
para melhor atender a demanda desta Coordenadoria nas áreas destacadas, no dia 31/8/2016 na visita da 

Procuradoria Geral Itinerante
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Buscar maior celeridade 
das rotinas operacionais

Secretaria do Conselho Superior

Organizar eleições para lista sêxtupla para desembargador do TJDFT Eleição organizada e realizada no sitema VOTUS, a contento sem intercorrências, conforme cronograma.
Organizar as sessões do Conselho Superior Ocorreram 12 (doze) sessões ordinárias e 11 (onze) sessões extraordinárias. Totalizando 23 sessões.

Organizar as eleições para o CSMPDFT

As eleições ocorreram em setembro de 2016, para preenchimento de 4 vagas. Eleitos os Procuradores 
Benis Silva Queiroz Bastos, José Frimo Reis Soub, Antonio Ezequiel de Araujo Neto e José Valdenor 

Queiroz Junior. O Conselheiro José Valdenor Queiroz Junior e Adauto Arruda de Morais, renunciarm ao 
mandato para concorrer ao cargo de Corregedor. O conselheiro Petronio Alves Calmon Cardoso Filho assumiu 
a titularidade na vaga do Conselheiro José Valdenor Queiroz Junior; a vaga do Conselheiro Adauto Arruda de 

Morais, na ausência de suplente, será suprida em nova eleição em 2017.

Organizar as eleições para lista trìplice para o cargo de Procurador Geral de Justiça
Lista trílplice composta pelos promotores de Justiça Leonardo Roscoe Bessa, Dênio Augustode Oliveira 

Moura e Nardel Lucas da Silva, nesta ordem. Reconduzido o Promotor Leonardo Roscoe Bessa ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça.

Organizar as promoções por antiguidade e merecimento ao cargo de promotor de Justiça Foram realizadas 9 (nove) promoções de promotores de Justiça Adjunto ao cargo de Promotor de Justiça.

Divulgar os avisos de vagas para afastamento de longa e curta duração para mestrado/
doutorado ou dissertação e tese

Foram publicados 4 avisos. Aviso nº 01, de 28/1/16, com 2 (duas) vags para afastamento de curta 
duração para o 2º semestre do ano de 2016.Aviso nº 2, de 14 de julho de 2016, com 2 (duas) vags 

para afastamento de curta duração, para o 1º semestre de 2017. Aviso nº 3, 1 (uma) vaga para frequentar 
curso offerecido pela ESMPU. Aviso nº 4, de 7 de dezembro de 2016, com 2 (duas) vagas para afastamento 

de curta duração e 1 (uma) para frequentar curso da ESMPU.

Racionalizar as atribuições 
existentes

Assessoria de Política Institucional
 Definir, em conjunto com o Comitê Estratégico de Estruturação da Atividade Fim, as 

atividades a serem desenvolvidas em 2016.

 Foi aprovada no CSMPDFT a proposta de regulamentação da Lei de Ofícios no MPDFT, de autoria do Comitê, em 
maio de 2016. Foram extintos 39 ofícios com cláusulas de substituição provisória e criados 34 ofícios de apoio 

operacional. Também foram criados 5 ofícios com atribuições definidas.

Racionalizar as atribuições 
existentes

Chefia de Gabinete do PGJ

Divulgar por meio de comunicados a implantação da Lei de Ofícios
Foram encaminhados aos membros, via e-mail e disponibilizados na Intranet do MPDFT, no Quadro de Avisos, 

informações sobre a implantação da Lei de Ofícios, no âmbito do MPDFT.

Divulgar por meio de tutoriais o novo sistema de Remoção Global, após implantação da 
Lei de Ofícios

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.

Divulgar por meio de reuniões setoriais (Coordenadorias Administrativas) a implantação 
da Lei de Ofícios

A Administração Superior do MPDFT se reuniu com os Coordenadores Administrativo e Secretários Executivos, 
na sala de reunião do Conselho Superior do MPDFT, onde foi apresentado os tópicos da Resolução n.º 205, de 
25/9/2015, que regulamenta a implantação da Lei de Ofícios no âmbito desta Instituição. Foi debatido sobre a 
criação, distribuição e redistribuição de ofícios, além das hipóteses de substituição e possíveis substituições 

cumulativas.

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 25/9/2015.

Lotar todos os membros como titulares de ofícios

No dia 1º de julho de 2016, foi encerrado o Aviso de Remoção Global de Promotoria n.º 1/2016, que lotou 
todos os membros ainda não titulares de Promotorias de Justiça. Foram efetivadas 110 movimentações, com 
o preenchimento dos 51 ofícios inicialmente disponíveis e a liberação de outras 59 vagas em decorrência das 

remoções.
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Aprimorar a comunicação 
interna

Ouvidoria

Elaborar em parceria com a Comunicação Social campanha de divulgação interna e 
externa dos trabalhos pela Ouvidoria

Concluímos a campanha de divulgação da Ouvidoria: #SOMOSTODOSOUVIDORES# . Produziu-se 3 peças 
publicitárias (Folders, cartazes, vídeo) . A 1ª destinadas a todos colaboradores do MPDFT. A 2ª destinada aos 
Membros, Servidores, Estagiários. A 3ª destinada ao público anterior. Reforçados por email marketing, mídia 

indoor (elevadores) e por matéria jornalística veiculada na intranet. Meta 100% concluída
Escolher, mensalmente, um integrante do MPDFT, que se utilizou dos canais da Ouvidoria 

para registrar sua manifestação, para o evento denominado “Café com Ouvidor” 
No ano de 2016 foram realizados 7 edições do projeto “Café com o Ouvidor” e 7 edições do projeto “Promotor 

Parceiro”. Meta 100% concluída 
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”

No ano de 2016 foram realizados 7 edições do projeto “Café com o Ouvidor” e 7 edições do projeto “Promotor 
Parceiro”. Meta 100% concluída 

Elaborar a cada trimestre o Boletim Informativo da Ouvidoria 
Foram elaborados e divulgados no ano de 2016 3 Boletins Informativos e 3 Súmulas trimestrais. Meta 100% 

alcançada
Produzir súmulas trimestrais com os principais temas abordados nas manifestações 

registradas pelos usuários da Ouvidoria. 
Foram elaborados e divulgados no ano de 2016 3 Boletins Informativos e 3 Súmulas trimestrais. Meta 100% 

alcançada

Aprimorar a comunicação 
interna

Assessoria de Política Institucional

Implementar a rádio do MPDFT.  O estúdio concluído. Alguns programas e entrevistas já foram gravados, irão ao ar em fevereiro/2017
Promover encontros temáticos, em parceria com outras unidades do MPDFT Foram realizados 2 encontros temáticos (5/4/2016 e 6/5/2016)

Instituir no âmbito do MPDFT a Comissão de Gestão do Teletrabalho. A Portaria/PGJ nº 225/2016 instituiu a Comissão
 Definir as unidade-piloto para implantação do teletrabalho A Portaria/PGJ nº 418/2016 institui as unidades-piloto

Realizar avaliações trimestral sobre a unidades-piloto do teletrabalho Foi realizada uma avaliação trimestral

Aprimorar a comunicação 
interna

Cerimonial
Realizar reuniões pré e pós eventos As reuniões pré e pós eventos se tornaram rotinas nas atividades do Cerimonial.

Divulgar informações sobre o Cerimonial na Intranet As reuniões pré e pós eventos se tornaram rotinas nas atividades do Cerimonial.

Aprimorar a comunicação 
interna

Secretaria de Comunicação

Realizar de pesquisa de endomarketing (comunicação interna) Pesquisa realizada na Intranet de 21/11 a 12/12.
Reformulação da Intranet (+ Newsletter MPDFT Hoje)  Projeto de reformulação da Intranet elaborado. A implementação será realizada em 2017.

Aprimoramento de forma e conteúdo do material veiculado no mídia indoor Layouts mais elaborados, conteúdos com linguagem adaptada ao público interno e veiculação de vídeos.

Aperfeiçoamento da comunicação acessível com o público interno
Implementação de ferramenta de acessibilidade: Inserção de texto acessível em todos os e-mails 

marketing enviados ao público interno.
Aprimorar a comunicação 

interna
Chefia de Gabinete da PGJ

Divulgar na intranet, na página da Chefia de Gabinete, informações acerca da Lei de 
Ofícios

Foram encaminhados aos membros, via e-mail e disponibilizados na Intranet do MPDFT, no Quadro de Avisos, 
informações sobre a implantação da Lei de Ofícios, no âmbito do MPDFT.

Aprimorar a comunicação 
interna

Secretaria de Orçamento e Finanças Divulgar as ações/atribuições do DOF na intranet Publicação de pop-ups na intranet divulgando os relatórios de custos e de gestão do MPDFT

Aprimorar a comunicação 
interna

Coordenadoria de Documentação e 
Informação

 Atualizar as informações disponibilizadas na página da CDI na intranet. Informações atualizadas mensalmente. 

Aprimorar a comunicação 
interna

Secretaria de Atendimento à Saúde

Divulgar via e-mail, mídia indoor, pop up na intranet e jornal mural Foram divulgados: Prevenção odontológica, vacina antigripal, cadastramento de atestado médico

Divulgar os projetos e programas da Dipres
Todos os projetos, programas e ações elencados no item 1 foram divulgados via intranet, e-mail ou mídia 

indoor.
Promover maior divulgação do Manual de Procedimentos de Concessão de Licenças 

Médicas
Foi feito o manual de como cadastrar licenças médicas, e divulgado na intranet

Aprimorar a comunicação 
interna

Secretaria Executiva de Medidas 
Alternativas

Criação de teaser pela comunicação social sobre as atividades do cema para membros e 
servidores

Foi realizada a criação do teaser e isso facilita a divulgação e identificação da coordenadoria;

Divulgar, por meio da intranet as atribuições da Sema
A publicidade tem sido feita trimestralmente e os procedimentos e estatísticas tornaram-se conhecidos junto 

ao público interno

Divulgar informações do retrato interativo de penas e medidas alternativas 
A publicidade tem sido feita trimestralmente e os procedimentos e estatísticas tornaram-se conhecidos junto 

ao público interno
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Aprimorar a comunicação 
interna

Promotorias de Justiça Criminais e 
Promotorias de Justiça do Tribunal do 

Júri

Manter comunicação via e-mail com servidores e membros e realizar reuniões com a 
equipe de trabalho.

A comunicação interna via e-mail é feita semanalmente, enquanto que as reuniões entre chefia e servidores 
ocorrem bimestralmente ou na medida da necessidade.

Aprimorar a comunicação 
interna

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Patrimônio Público e Social 

Fazer reunião de controle das rotinas Atualização de lançamentos no sisproweb e correções

Realizar auditoria nos procedimentos internos Verificação de principais erros e falhas no registro de movimentos no Sisproweb

Aprimorar a comunicação 
interna

Corregedoria-Geral
Criar grupo de whatsapp para comunicação dos Chefes de Divisão de Controle de Feitos, 

seus susbstitutos e a Corregedoria-Geral.
Grupos estão em funcionamento

Aprimorar a comunicação 
interna

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.

Atividades e materiais divulgados. Aumento de 32% no alcance das publicações em relação ao ano anterior.

Produzir obra comemorativa aos 10 anos de atuação judicial do NED (publicar livro 
sobre as denúncias de racismo e injúria qualificada oferecidas pelo MPDFT desde a 

criação do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação).

Conteúdo da obra (artigos e pesquisas) produzido e encaminhado para diagramação. Lançamento previsto 
para o início de 2017.

Atualizar a página dos núcleos na intranet do MPDFT. Página atualizada com informações relevantes sobre a atuação dos núcleos.
Aprimorar a comunicação 

interna
Promotoria de Justiça de Defesa dos 

Direitos do Consumidor
 Incluir novos TACs e Recomendações digitalizados no site Inclusão é contínua

Aprimorar a comunicação 
interna

Promotoria de Justiça da Pessoa com 
Deficiência

 Elaboração de cartilha contendo atribuições da PROPED e informações às pessoas 
com deficiência de seus direitos Realização de evento para apresentação da cartilha 

e conscientização dos membros e servidores da casa quanto ao tratamento da pessoa 
com deficiência 

Em razão da edição da LBI, considerou-se maior aprofundamento da lei para elaboração da cartilha. Meta a 
ser realizada em 2017, sem compromisso de finalização. 

Aprimorar a comunicação 
interna

Promotoria de Justiça Criminal de 
Defesa dos Usuários dos Serviços de 

Saúde

Atualizar as atribuições da Pró-Vida na internet/intranet
A Promotoria alcançou maior visibilidade na imprensa local e nacional, em razão do trabalho desenvolvido na 
defesa dos usuários dos serviços de saúde, mormente em relação aos casos referentes à Máfia das Próteses

Divulgar para o público externo pelo menos (04) quatro atuações em casos específicos
A Promotoria alcançou maior visibilidade na imprensa local e nacional, em razão do trabalho desenvolvido na 
defesa dos usuários dos serviços de saúde, mormente em relação aos casos referentes à Máfia das Próteses

Aprimorar a comunicação 
interna

Coordenadoria de Psicossocial

Criar e desenvolver do projeto para oferecer aos membros informações e 
esclarecimentos sobre o trabalho da SEPS (“Roda de Conversa”)

Foi realizada em dez/2016 reunião com os promotores da violência doméstica.

Esclarecer aos servidores sobre o trabalho realizado pela SEPS ( “Conhecendo o 
Psicossocial”)

Realizado encontro com os Secretários Executivos da CPJs

Realizar visitar aos SETPS descentralizados (“Psicossocial Itinerante”) A chefia da CEPS realizou visitas semestrais a todos os SETPS 

Conciliar a independência 
funcional do membro com 
as diretrizes da instituição

Corregedoria-Geral
Iniciar estudos para compilação das decisões da Corregedoria e órgãos superiores para 

registro de precedentes em matéria disciplinar.
Os estudos foram iniciados em 2016 e os precedentes já estão sendo publicados na página da Corregedoria, 

na Intranet.

Conciliar a independência 
funcional do membro com 
as diretrizes da instituição

Câmaras de Coordenação e Revisão

 Promover audiências públicas Realizado Encontro Institucional sobre a Lei Brasileira de Inclusão
Realizar visitas às Coordenadorias Administrativas a fim de divulgar a atuação das 

câmaras 
4ª CCìvel Especializada e promotores da área de família

Convidar os promotores de justiça para participar das sessões das câmaras 
Realizada Audiência Pública Interna para tratar do Relatório de visitas aos órgãos policiais; Realizadas visitas 

a 16 Promotorias de Justiça

Assegurar a continuidade 
dos projetos e esforços 

intergestão 
Secretaria de Planejamento

Criar canal de aproximação e divulgação dos resultados da Gestão Estratégica Utilização periódica da lista de multiplicadores para divulgação das ações realizadas e seus resultados

Aprimorar a divulgação dos resultados gestão estratégica Elaboração do relatório dinâmico
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Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade
Ouvidoria

Visitar todos os serviços de triagem e apurar as falhas, colher sugestões de melhorias 
A Ouvidoria visitou todos os 15 Serviços de Triagem das Promotorias das cidades. Relatório Consolidado das 

principais demandas entregue ao PGJ. Meta 100% concluída

Capacitação permanente dos integrantes da Ouvidoria como cursos voltados ao 
atendimento ao público 

A Ouvidoria promoveu 4 cursos, sendo 3 de capacitação em atendimento ao público e 1 curso de mediação 
de conflitos voltado para os servidores da Ouvidoria e Serviços de Triagem e servidores da SE/DF. Além da 

participação dos servidores da Ouvidoria nos cursos de Lei de Acesso à Informação e Ouvidoria.

Capacitação dos servidores dos Serviços de Triagem das Coordenadorias, por meio de 
cursos setoriais

A Ouvidoria promoveu 4 cursos, sendo 3 de capacitação em atendimento ao público e 1 curso de mediação 
de conflitos voltado para os servidores da Ouvidoria e Serviços de Triagem e servidores da SE/DF. Além da 

participação dos servidores da Ouvidoria nos cursos de Lei de Acesso à Informação e Ouvidoria.
Em parceria com a Secretaria de Educação, indicar em cada escola um aluno que 

representará os demais, elegendo-o como “Jovem Ouvidor”
A ação foi realizada (projeto foi concluído), porém a execução não ocorreu no ano de 2016. Meta 50% 

concluída 
Aprimorar o 

relacionamento do MPDFT 
com a sociedade

Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

Atualizar a página da Prodema na Internet Publicações via comunicação social

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade
Secretaria de Segurança Institucional Manter uma comunicação e informações precisas e oportunas na internet

E-mails foram enviados oportunamente, para orientar e informar o público interno, sobre eventos no MPDFT 
bem como assunto de segurança pública que possam afetar suas rotinas de trabalho.

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade
Assessoria de Política Institucional

Buscar parceria com os meios de comunicação.
Foram realizados dois cursos à distância em parceria com a ESMPU (mediação escolar e mediação de conflitos) 
e outros dois presenciais no MPDFT (mediação comunitária e formação de facilitadores das Oficinas de Pais e 

Filhos).

Realizar treinamento para membros, servidores e parceiros do MPDFT em métodos 
autocompositivos

 Foram realizados dois cursos à distância em parceria com a ESMPU (mediação escolar e mediação de 
conflitos) e outros dois presenciais no MPDFT (mediação comunitária e formação de facilitadores das Oficinas 

de Pais e Filhos).

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade
Secretaria de Comunicação

MPDFT Multimídia (matérias com vídeo e/ou sonora no Portal do MPDFT)
Jornal da RGE, vídeos de projetos (Atividades Mil, Crime Zero; Concurso Cultural de Samambaia, Portas 

Abertas; Adolescente Aprendiz; Fluxo para acolhimento institucional de crianças e adolescentes; Repensar 
Histórias; etc), tutoriais; vídeos e/ou áudios com entrevistas com os promotores.

Conhecer a presença digital do MPDFT Relatório com o diagnóstico da presença digital realizado.

Aprimorar a presença do MPDFT no Twitter
Aumento do número de postagens no Twitter (no mínimo, três tuítes de cada matéria publicada no site, 

agendamento de publicações, postagens com imagem – média de três novos seguidores por dia). Aumentamos 
de 138 posts em 2015 para 919 posts em 2016, um crescimento de 566%.

Aprimorar a presença do MPDFT no Facebook

Inclusão do botão Fale Conosco no perfil do MPDFT no Facebook: ao clicar a pessoa será direcionada para a 
página da Ouvidoria no nosso site); Verificação de página: confirmação pelo Face de que temos uma página 
autêntica; Ícones das redes sociais nas matérias do portal foram para o final do texto; Criação de eventos 
no Face para as palestras e seminários. Aumentamos de 8.639 curtidas em 2015 para 11.991 em 2016, um 

crescimento de 39%.
Consolidar a estrutura de rádio web do MPDFT por meio da aquisição de equipamentos 

e montagem de um estúdio
Equipamentos adquiridos, estúdio montado, incluindo a criação e a implementação da identidade visual do 

espaço e da própria rádio em si;Podcasts pilotos gravados (projeto MPDFT no Ar)
Criar canal do MPDFT no Youtube Canal no Youtube: www.youtube.com/mpdftoficial

 Produção e veiculação da campanha “#EuDefendoBrasília”, em comemoração ao 
aniversário da cidade

Vídeo da campanha: www.youtube.com/watch?v=u5kd9cC5DT4

Produção e veiculação da campanha “10 anos da Lei Maria da Penha”  Vídeo da campanha: www.youtube.com/watch?v=k9Xc4Z6XmTk
Aprimorar o 

relacionamento do MPDFT 
com a sociedade

Secretaria de Apoio Administrativo
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 ambientepreparado pela STI no Portal da Transparência no sítio do MPDFT na internet, 

com todas as informações disponíveis até o momento de fechamento desse painel.

https://www.youtube.com/mpdftoficial
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
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Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Filiação

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

Realizar atendimentos coletivos das mães de menores civilmente identificados no DF 
sem a paternidade estabelecida no RG. 

Realizar atendimentos coletivos das mães dos menores registrados nos diversos 
Cartórios de Registro Civil do DF sem a paternidade estabelecida; 
Realizar entrevistas para a Imprensa falada, escrita e televisiva 

Realizar palestras nos atendimentos realizados.
Aprimorar o 

relacionamento do MPDFT 
com a sociedade

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Urbanística

Realizar seminário com tema a ser definido Seminário sobre Cidadania e Qualidade de Vida

Publicar cartilha sobre ordem urbanística Elaboração e distribuição de 600 cartilhas.

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Promotoria de Justiça de Defesa da 
Ordem Tributária

Tornar público os resultados de ações promovidas pelas PDOTs nos órgãos de 
comunicação

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 Os servidores já estão fazendo cursos voltados para o atendimento ao público. 

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça da Ceilândia

Fomentar reuniões com a Central de Triagem e Atendimento ao Cidadão/Ouvidoria para 
troca de informações e uniformização de rotinas no atendimento ao público externo. 

Reuniões realizadas entre as equipes da Ouvidoria e do Setor de Triagem e Encaminhamento do Cidadão na 
CPJCE, mês de junho e outubro/2016.

Realizar campanhas de cunho social
Foi realizada campanha a fim de ajudar o Projeto Associação Despertar Sabedoria do Sol Nascente e 7 

famílias em situação de vulnerabilidade.

Dar continuidade às reuniões com a Rede Social 

Setor de Análise Psicossocial compareceu mensalmente às reuniões da Rede Social de Ceilândia. 
Foi realizado um encontro, dia 29.9.16, no Ed. Sede da CPJCE com a participação de membros, servidores 

e integrantes da referida Rede. Foi realizada reunião, em 23.07.2016, com agentes de polícia lotados no Setor 
de Atendimento à Mulher nas Delegacias de Polícia de Ceilândia, para tratar da Rede de Violência Doméstica.

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Gama

Realizar palestras em escolas e instituições locais sobre temas pertinentes à atuação do 
MPDFT

 2 palestras pelo Promotor Edimar Carmo da Silva e 3 palestras pela Promotora Carolina Rebelo Soares sobre 
as 10 Medidas contra a Corrupção em escolas do Gama; 2 palestras pela Promotora Marlouve Moreno S. Santos 

para servidores das UAMAS/Secretária da Criança na Vara da Infância e Juventude.

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos do Consumidor

 Encaminhar resultados dos feitos para divulgação na Internet Foram feitos os mais relevantes

Tornar público os resultados de ações promovidas pela Prodecon nos órgãos de 
comunicação da sociedade.

TAC com a Cascol; Condenação da GOL por cancelamentos indevidos de vôos; Condenação da Claro NET 
por oferta discriminatória de promoções entre clientes novos e antigos; HBM Assessoria de Crédito teve 

bens bloqueados e prometeu reduzir juros do financiamento; Forja Taurus; ACP para discutir os critério da 
denominada tarifa de contingenciamento instituída pela ADASA;

Disponibilizar links de interesse do consumidor no portal do MPDFT  Link de acesso aos TACs realizados pelo Prodecon
Incluir novos TACs e Recomendações digitalizados no site Inclusão é contínua 

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Paranoá

Realizar audiência sobre os efeitos nocivos das drogas para os autores do fato. Duas audiências coletivas realizadas com participação do promotor atuante no respectivo juizado.
Realizar palestras na escolas de orientação para enfrentamento à violência e 

criminalidade
Parte integrante do projeto “O Que você tem a ver com a Corrupção”.

Desenvolver o projeto “A Vida Tem Valor no Trânsito” Três palestras realizadas
Solicitar a impressão de 500 exemplares da cartilha “Guia Rápido do Cidadão – Paranoá/

Itapoã”.
A quantidade disponível já foi suficiente

Realizar palestras de orientação aos egressos do sistema prisional. Três palestras realizadas
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Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Paranoá

Desenvolver junto à Secplan o projeto “Você tem outra opção”, que visa prestar 
orientação para a ressocialização dos egressos do sistema prisional.

Três palestras realizadas

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

Parte integrante do projeto “O que você tem a ver com a corrpução?“

Realizar visitas domiciliares aos interditados, tutelados e curatelados.
Do total de 214 feitos, foi realizada visita a envolvidos em 58 deles, totalizando cerca de 27% dos casos 

sob acompanhamento

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Taguatinga

 Participar de reuniões realizadas no âmbito da atuação desta Unidade Administrativa, 
tais como: redes sociais, Conselhos Comunitários e Conselhos de Segurança.

Houve a participação de servidores em diversas reuniões com a rede social local, bem com 
conselhos tutelares, comunitários e de segurança;

 Dar continuidade à capacitação dos servidores nas ações voltadas ao atendimento ao 
público

Alguns servidores participaram de todas as reuniões realizadas pela Ouvidoria/MPDFT, a fim de aprimorar 
o atendimento ao público;

Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Realizar Palestras sobre o tema Bate-papo no dia 1º/9 sobre prevenção ao uso indevido de drogas aos alunos do Centro olímpico.

Participar de Eventos sobre o tema / Seruq
Palestra nos dias 28/4, 2/6, 25/8 sobre legalidade da Lei 11.343 para os usuários/autores atendidos pelo 

Seruq/TJDFT.

Distribuir material sobre o tema
Foram entregues 200 exemplares para o Centro Olímpico de Brazlândia, o material foi disponibilizado pelo 

Senad.

Renovar o TAC de proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos
Reuniões nos dias 31/5, 8/8, para tratativas da renovação do TAC. o TAC foi assinado no dia 26/8 durante 

Audiência Pública, todas as reuniões e audiência pública registradas em ata
Participar de Entrevistas Midiáticas Entrevista no dia 2/9 do Dr. Paulo Vinicius Quintela para a Rede Record de Televisão.

Coordenar as reuniões de abertura e encerramento anual da Rede Social
Duas reuniões nos dias 2/2 e 6/12, que foram coordenadas pela CPJBZ. A reunião do dia 2/2 para abertura 
dos trabalho para 2016, a reunião do dia 6/12 foi feito o encerramento com levantamento das atividades 

realizadas e entrega dos cartazes com cronograma para o ano de 2017. Todas registradas em ata.

Participar das reuniões e eventos da Rede Social
Oito reuniões ordinárias nos dias 1º/3, 5/4, 3/5, 7/6, 2/8, 6/9, 4/10 e 8/11 para tratar de assuntos demandados 

pela sociedade, realizadas, todas registradas em ata; Reuniões nos dias 6/4, 6/5, 6/8 para promover a 
organização do 2º encontro regional da Redes do DF com a Sedestmidh e FioCruz

Elaborar material visual Foi elaborado o cronograma anual com a tiragem de 300 exemplares e 3 banners.
Atualizar o Blog da Rede Social Atualização mensal

Participar de eventos sobre o tema

Participação no dia 24/8 da Ação global realizada pelo Creas para as pessoas em situação de rua, com 
participação de 20 pessoas; Palestra no dia 13/9 para População em situação de rua que tratou sobre a busca 

pelo reconhecimento como sujeito de direitos na região administrativa do Gama realizada, evento para 30 
pessoas.

Realizar reunião com representantes do movimento de defesa dos direitos da 
população em situação de rua

Reunião no dia 10/5 com Secretaria de Segurança pública do DF para tratar sobre as vulnerabilidades sociais 
das pessoas em situação de rua. Reunião no dia 14/7 com o Creas para organizar a ação global para as 

pessoas em situação de rua, com a participação de representantes de 6 órgãos públicos;

Participar de eventos com estudantes universitários de assistência social
Palestra no dia 4/5 aos aluno da UCB, para 40 alunos; Palestra no dia 10/5 aos alunos da Fac Evang para 50 

alunos, em comemoração ao Dia do Assistente Social.

Contribuir com a elaboração de material informativo
Reunião no dia 14/10 com o NED para elaboração do material informativo. Reunião no dia 17/11 para 

conclusão do material informativo.

Visitar as instituições cadastradas no Sema
Visitas realizadas nos dias 18/2, 25/2, 3/3, 28/6 e 1º/9 para acompanhamento, controle e recadastramento das 

instituições parceiras
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Aprimorar o 
relacionamento do MPDFT 

com a sociedade

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Participar de eventos e reuniões com instituições não governamentais e comunidade

Duas reuniões nos dias 26/1 e 4/2 sobre Segurança Rural; Solenidade no dia 8/6 em comemoração ao Dia 
do Pastor e homenagem ao coordenador administrativo pela atuação junto a sociedade; Participação no 

dia 10/6 na Auditoria cívica na saúde, realizada nas unidades básicas de saúde na região administrativa de 
Brazlândia e organizada pelo IFC; Participação no dia 17/6 no Baile da Terceira Idade Ossi na composição 
do corpo de jurados; Roda de conversa no dia 2/9 sobre processo de apuração dos crimes ocorridos na 

área rural de Brazlândia, reunião realizada no Rancho Paraná Incra 06; Reunião do Conseg no dia 13/10 no 
Salão da Igreja Católica do Incra 08 para tratar de assuntos como falta de policiamento no Incra 08, utilização 
da Praça Central por Usuários de Drogas, Destinação de área para o Batalhão e outros assuntos pertinentes, 

com participação de 30 pessoas da comunidade local. Reuniões nos dias 19/10 e 5/12 sobre o caso da família 
oares (mãe e 7 filhos), que estão em situação de abrigamento no Lar de Eurípedes devido a condição de 

vulnerabilidade familiar e o agravamento do quadro de saúde mental da genitora das crianças;

Elaborar um informativo sobre as atividades desenvolvidas pela CPJBZ
Foram confeccionados 2 exemplares nos meses de maio e outubro e distribuídos 2000 exemplares para a 

comunidade local

Realizar reuniões

6 Reuniões Ordinárias nos dias 23/2; 27/4; 30/6; 1º/9; 1º/12 para tratar sobre o parcelamento irregular na 
região administrativa de Brazlândia, na reunião do dia 1º/12 foi feito um balanço das atividades realizadas 
bem como apresentação do cronograma para o ano de 2017. Todas registradas em ata. Reunião nos dias 

21/10 e 24/10 realizada para tratar de assuntos referentes a ao 1º encontro sobre sustentabilidade do Parque 
Veredinha em Brazlândia. Registrada em Ata

Participar dos eventos relacionados ao Projeto

2 Encontros no dia 14/9 para sensibilização dos educadores da regional de ensino de Brazlândia acerca 
do projeto Preserva Brazlândia, com participação de 500 professores. Evento no dia 4/11 I Encontro Sobre 

Sustentabilidade do Parque Veredinha em Brazlândia, com objetivo de conscientizar a comunidade local sobre 
a importância da preservação da Fauna, Flora e recursos hídricos na região. O evento contou com stands para 
exposição, apresentações artísticas (Teatro, música, dança, oficinas e palestras). Participaram do evento 50 

órgão públicos, produtores rurais, 400 alunos da Regional de Ensino e comunidade local.

Contribuir na elaboração o material de divulgação

Reuniões nos dias 4/3; 15/3 com a Subcomissão das associações, para criação e elaboração da cartilha e 
folder para ser entregue para os produtores rurais. Reuniões nos dias 15/3, 17/5, 3/6, 17/8 com a Subcomissão 

da educação para criação e elaboração de cartilha que foi entregue a 500 professores da regional de 
ensino no dia 14/9. Edição e elaboração da logomarca da Comissão Preserva Brazlândia; Confecção das 

camisetas e dos banners de identificação do Evento do Parque Veredinha

Viabilizar os recursos 
necessários para 
atendimento das 

demandas institucionais

Chefia de Gabinete da Procuradoria 
Geral para Assuntos Parlamentares 

 Viabilizar recursos para construção de uma nova promotoria
Emenda Obtida no valor de R$10.017.360,00 (Dez milhões, dezessete mil, trezentos e sessenta reais) para 

construção da Promotoria de Justiça de Brazlândia

Viabilizar a obtenção de recursos suplementares, orçamentários
Aprovação do PLN 6/2016 – Que suplementa em R$ 1.484.000,00, a reforma da Promotoria de Justiça 

de Taguatinga; e do PLN 37/2016 que suplementa os auxílios alimentação, pré-escola, a rubrica Defesa 
do Interesse Público no Processo judiciário e a Construção das Promotorias Brasília II em R$ 8.292.386,00.

Viabilizar os recursos 
necessários para 
atendimento das 

demandas institucionais.

Secretaria de Orçamento e Finanças Realizar reunião de conscientização das áreas envolvidas Reunião com as áreas envolvidas estabelecendo diretrizes e levantando as demandas.
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Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Secretaria de Segurança Institucional

Dar continuidade nos treinamentos de segurança:   -Curso de condução operacional de 
veículos  -Curso de armamento de tiro  -Curso de operação de armas taser

Foram ministrados pela SSI, em coordenação com a Secretaria de Educação Corporativa: 3 cursos de Formação 
de Técnicos de Segurança Institucional, 3 cursos de operação de armas taser e 1 curso de armamento, 

munição e tiro. 

Implementação e efetivação do termo de cooperação com a PMDF, visando integração 
nas atividades de treinamento na área de segurança e inteligência

O termo de cooperação tratando de treinamento e integração de ações de inteligência foi assinado pelas 
instituições envolvidas. 

Elaborar manual do agente de segurança pessoal O manual do agente de segurança pessoal encontra-se me fase de elaboração. 
Apresentar projetos de curso:  -de condução operacional de veículos  -de armamento e 

tiro e  -de segurança pessoal para autoridades
Está sendo desenvolvido para 2017 projeto de treinamento de defesa pessoal e armamento, munição e tiro 

para Membros. 

Capacitar servidores para atuar como brigadistas voluntários 
Foi realizado uma pesquisa para que os servidores se voluntariassem. Como a norma que rege a implantação 
de brigadistas voluntários exige 10% do total de pessoas (membros e servidores) e houve apenas a adesão 

de 10 servidores, a capacitação ficou inviável.

 Realizar treinamento de abandono com Público Interno
Foi realizado uma pesquisa para que os servidores se voluntariassem. Como a norma que rege a implantação 
de brigadistas voluntários exige 10% do total de pessoas (membros e servidores) e houve apenas a adesão 

de 10 servidores, a capacitação ficou inviável. 

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Assessoria de Política Institucional Concluir o mapeamento das competências gerenciais e específicas. 

 A entrega dos resultados do mapeamento das competências gerenciais foi realizada em novembro para a API 
e dezembro para a Secor. As competências específicas serão mapeadas somente em 2017.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Cerimonial

Desenvolver evento de capacitação para os servidores sobre o trabalho de cerimonial e 
protocolo

Em 2016 não houve participação de servidores do Cerimonial em cursos específicos de cerimonial 
e protocolo, em virtude de dificuldades financeiras do MPU.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Secretaria de Comunicação

Capacitação em mídias sociais e redação publicitária
Devido às restrições orçamentárias só foi possível a realização dos cursos de comunicação digital (mídias 

sociais) e redação publicitária.
 Realizar visitas técnicas a áreas de comunicação social de outros órgãos públicos para 

benchmarking
Foram visitados: TST, PMDF, PGR e CGU.

 Realizar visitas técnicas a museus para ampliar as referências visuais e artísticas
Foram visitadas as exposições “Frida Kahlo: conexões entre mulheres surrealistas no México” e a “Mondrian e 

o Movimento de Stijl”. 

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes
Coordenadoria de Psicossocial

Oficinas, cursos, seminários (temas já elencados pela equipe)
Psicossocial em Situação de Maus-Tratos contra Crianças e Adolescentes” e o seminário “Intervenção 

Psicossocial com Homens Autores de Violência Doméstica”
Apoiar grupo de trabalho do serviço social e da psicologia para discutir o fazer 

profissional
Apoio da CEPS à “Ação em Psicodinâmica do Trabalho” e as atividades dela decorrentes 

 Metodologia de atendimento aos homens em VD
Foi criado grupo de trabalho envolvendo analistas vinculados à Ceps para o desenvolvimento da 

metodologia de atendimento aos homens em VD 

Realizar encontros setoriais com todo o corpo técnico vinculado à SEPS
Foram realizados 6 encontros setoriais com todo o corpo técnico, além de 2 encontros envolvendo a 

Assessoria de Políticas Psicossociais

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Secretaria de Educação Corporativa

Definir, com a Administração Superior, os programas/projetos prioritários para o ano de 
2016

Plano de capacitação validado pelo Cegep e prioridades definidas e validadas

Elaborar o cronograma das ações de capacitação do ano de 2016 Cronograma elaborado

Realizar o planejamento instrucional das ações de capacitação.
Foram realizados os planejamentos instrucionais dos cursos de formação inicial e oficinas das competências 

comuns do MPDFT.
Executar as ações de capacitação Realizadas 388 ações internas e externas de capacitação
Avaliar as ações de capacitação. Todas as ações de capacitação foram avaliadas. Média das avaliações: 4,6 (critério: 1 a 5)

Divulgar a cartilha para todos os integrantes do MPDFT
Plano de Capacitação foi lançado e divulgado no evento Mês da Competência e encontra-se disponibilizado 

na Intranet
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Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes
Secretaria de Educação Corporativa

 Agendar reunião com a SEADE a fim de estabelecer critérios para participação de 
servidores em eventos externos, no ano de 2016

Critérios definidos em reunião realizada. Não houve a alteração de critérios.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Secretaria de Apoio Administrativo Solicitar a realização do curso de formação para os técnicos de segurança e transporte.

Foi solicitado a realização de cursos de segurança por meio de reuniões entre a SG, SDA e Secor. 
Como desdobramento todos os técnicos de transporte realizam o curso básico de segurança.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

 Capacitar servidores em conjunto com a rede social de Samambaia sobre questões 
relacionadas à exploração sexual contra crianças e adolescentes 

Realização, em 13/5/2016, do Ciclo de Debates sobre Abuso Sexual contra crianças e adolescentes no âmbito 
familiar. O evento foi direcionado aos servidores do MPDFT e aos integrantes da rede social de Samambaia e 
contou com palestras e debates entre os participantes. Foram abordados os seguintes temas: (a) dinâmica 
do abuso sexual contra crianças e adolescentes, (b) intervenção psicossocial com crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, e (c) intervenção psicossocial com o autor de violência sexual intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes. 

Promover grupos de estudo para aperfeiçoamento dos servidores e estagiários do 
Setores Psicossocial e Psicossocial Infanto-Juvenil.

Realização de dois grupos de estudos, que promoveram a capacitação, a integração, a troca de experiências 
e a discussão sobre temas como maus tratos contra crianças e adolescentes e avaliação psicossocial de 

crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Os outros três grupos de estudos programados não 
ocorreram, em decorrência da redução do quadro de estagiários, que acarretou um incremento de trabalho.

 Promover o acolhimento coletivo dos estagiários de nível médio, visando a capacitação 
e integração destes na CPJSA 

Foi realizado o acolhimento no dia 7/1/2016 de quinze estagiários, com a devida capacitação, socialização 
entre eles e a integração destes na Coordenadoria.

Realizar evento para a promoção da saúde e do bem-estar na Unidade

Foram realizados três eventos de promoção da saúde e do bem estar na própria Coordenadoria, quais sejam: 
a) Workshop “Compreendendo a sua dor”, no dia 29/9/2016, com 24 participantes; b) Oficina de Origami, no 
dia 7/12/2016, com a participação de 24 pessoas; c) Atividade Relaxante (massagem), no dia 19/12/216, para 
8 participantes. Tais iniciativas proporcionaram a satisfação dos integrantes da Unidade que não tiveram que 

se deslocar para o Edifício-Sede para participar de eventos dessa natureza. 

Desenvolver 
conhecimentos, 

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.

1. Seminário “Assédio Sexual: evitando a reprodução de relações violentas”. 2. Seminário “Avaliação de 
risco nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher”. 3. Mesa-redonda para debater a cultura 
de estupro no Brasil, precedida de exibição do filme “Filhas da Índia”. 4. Oficina de trabalho “Investigação 

Criminal com Perspectiva de Gênero no âmbito da Violência Doméstica”, realizada em parceria com a 
ESMPU. 5. Oficina de trabalho “Atuação do Ministério Público nos casos de Feminicídio”, realizada em 

parceria com a ESMPU.

Realizar evento sobre crimes de ódio.
Seminário “Direitos da Criança e do Adolescente e a Promoção da Igualdade Racial”, realizado em parceria 

com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades para discutir sobre o racismo na infância.
Realizar curso de capacitação para formação e aperfeiçoamento de 

conhecimentos técnicos para atuação de alunos e professores do Núcleo de Prática 
Jurídica do Iesb.

2 palestras sobre o tema “Racismo e Injúria Racial” ministradas aos alunos e professores do curso de direito.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Corregedoria-Geral

Aperfeiçoar rotina de relização periódica de treinamento de servidores para utilização do 
Sisproweb

O treinamento foi realizado durante encontros no ano de 2016 e continuará a acontecer no ano de 2017

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Secretaria do Conselho Superior Capacitar todos os servidores para uso do Tabularium

Atualmente a Secretaria do Conselho conta com 5 (cinco) servidores, e todos estão capacitados a lidar com o 
novo sistema Tabularium.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado 

Oferecer capacitação às instituições parceiras Em andamento
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Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Secretaria Executiva de Medidas 
Alternativas

Realizar encontros setoriais, com todos os servidores que atuam nos SeMAs Foram realizados 3 encontros setoriais durante o ano

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Promover a capacitação dos estagiários do Setor Psicossocial. Participação em 4 Seminários oferecidos pelo MPDFT.

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Participar de cursos, seminários, palestras com vistas à educação continuada dos 
profissionais do Setor Psicossocial.

Participação em 10 eventos de qualificação

Desenvolver 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes 
Utilizar a política de feeedback aos servidores e estagiários do Setor Psicossocial Uso no trato diário.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional
Serviço de Gestão Ambiental

 Promover, com parceria da Secretaria de Educação Corportativa, um curso interno sobre 
“Compras Públicas Sustentáveis” por meio de instrutoria interna.

O curso foi realizado no período de 4 a 6 de abril, com carga horária de 12 horas, na modalidade presencial, 
conforme Edital SEADE nº 11/16, e ministrado pelo instrutor Frederico Augusto Ribeiro, servidor da PGR.

 Solicitar ao PGJ a publicação de Portaria Normativa que estabeleça orientações e 
procedimentos para a racionalização do uso de material de consumo no MPDFT

A Portaria 463/2016 foi publicada em 19/9/2016.

 Solicitar ao Secretário-Geral a publicação de uma Portaria Normativa que institua GT 
responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano de Logística Sustentável no 

MPDFT
A Portaria 956/2016 foi publicada em 11/11/2016.

Distribuir blocos artesanais confeccionados a partir de folhas de rascunho inutilizadas e 
doadas pelas áreas 

Desde o início da campanha, em abril, foram doadas 98.802 folhas e confeccionados/entregues 5.000 blocos.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional
Secretaria de Gestão de Pessoas

Publicar no DGPedia os conteúdos de todas as matérias afetas ao DGP. Publicado 80% das matérias afetas à SGP
 Divulgar os dados gerenciais dos estagiários no DGPedia. Dados incluídos na ferramenta SGPedia, disponível na Intranet

Otimizar o procedimento de solicitação e análise de adicional de qualificação. Procedimentos foram otimizados no Sistema Mentorh e no formulário de solicitação do adicional.
Regulamentar o recesso de estagiários. Portaria Normativa PGJ nº 461/2016

 Implementar as pastas funcionais digitalizadas. Portaria Normativa nº 466/2016

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional
Secretaria de Atendimento à Saúde Executar o Programa de Saúde e Qualidade de Vida

1.1) Aulas de Yoga e Meditação no Edifício Sede – 315 aulas, número de participantes: 90 
1.2) Aulas de Ginástica Laboral em Sobradinho, Planaltina, Ed. Sede e São Sebastião – 1344 aulas, número de 

participantes: 114 
1.3) Aulas de Zumba no Ed. Sede – 20 aulas, número de participantes: 80 

1.4) Oficina de Origami no Ed. Sede e Samambaia: 3 aulas, número de participantes: 45 
1.5) Quick Massage no Ed. Sede e Samambaia. Número de sessões: 10 

1.6) Palestra “Compreendendo a sua Dor”, no Ed. Sede e Samambaia. Número de participantes: 37 
1.7) Palestra sobre Amamentação, no Ed. Sede. Número de Participantes: 15 

1.8) Palestra “Emagrecer - Mitos e Fatos”, no Ed. Sede. Número de Participantes: 145 
1.9) Workshop “Flexibilidade Natural”, no Ed. Sede. Número de Participantes: 25 
1.10) Palestra Por uma Vida sem Do r, no Ed. Sede. Número de participantes: 43 

1.11) Palestra “Prevenção do Glaucoma”, no Ed. Sede. Número de Participantes: 26 
1.12) Palestra sobre Violência Doméstica, em São Sebastião. Número de participantes: 30 

1.13) Projeto Tecendo o Amanhã: Realizadas duas turmas do curso de Preparação para Aposentadoria. Número 
de participantes: 32 

1.14) Projeto Tecendo o Amanhã: Palestra “Decisões Financeiras no início da Carreira”, no Ed. Sede. Número de 
Participantes: 50
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Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional
Secretaria de Atendimento à Saúde

Executar o Programa Despertar
2.1) Oficinas do Programa Despertar no Riacho Fundo, Sobradinho e Paranoá. Número de Participantes: 27 

pessoas 
2.2) Palestra “Papeis dos pais no cuidado dos filhos e uso de drogas”, no Ed. Sede. Participantes: 69

Programa de aleitamento materno a ser desenvolvido pela Seção de Enfermagem Os atendimentos individuais foram realizados até junho de 2016.
Implementar campanha de prevenção a cárie e doença periodontal Foram realizados 132 atendimentos.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brasília II 

Valorizar os servidores implantando política de elogios nos assentamentos. Foram expedidos 19 elogios aos Servidores da PJ Brasília II.

Realizar integração por meio de reuniões e confraternizações. Foram realizadas diversas reuniões e confraternizações entre os Servidores da PJ Brasília II.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia

Realizar encontros semanais de oração com o grupo católico Foram realizados 25 encontros ao longo do ano
Realizar encontros semanais de oração com o grupo evangélico Foram realizados 33 encontros ao longo do ano

Realizar atividades de ginástica laboral Foram realizados 90 encontros ao longo do ano
Promover encontros trimestrais para confraternização Foram realizados 04 encontros mais 2 encontros extras

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Núcleo de Investigação e Controle 
Externo da Atividade Polícial e Núcleo 

de Combate à Tortura
Realizar confraternizações de aniversários de Membros, Servidores e Estagiários.

As confraternizações permitiram aproximar mais o efetivo de servidores e membros, em momentos informais 
e de diversão

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Gama

Promover a adoção de medidas visando a melhoria dos indicadores de clima 
organizacional: instituir canal para colher críticas e sugestões

 os servidores e estagiários participaram das oficinas do 1º Comppetente 2016; os estagiários de nível médio 
participaram da oficina “Meu Projeto de Futuro” realizado na PJ da Infância e Juventude;

 Elaborar menção elogiosa para servidores que se destacaram por meio de Memorando 
a ser encaminhado ao Departamento de Gestão de Pessoas, solicitando o registro de 

elogio nos assentamentos funcionais.
feitas 20 menções elogiosas a servidores e 5 para estagiários de nível médio;

 Realizar eventos de integração entre membros, servidores e terceirizados
1 festa junina; 1 confraternização de final de ano; 12 festas para aniversariantes; 10 eventos esportivos 

(futebol) com membros, servidores e terceirizados

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça da Ceilândia

Manter as confraternizações dos aniversariantes Confraternizações realizadas.

Realizar reuniões setorizadas entre chefes e servidores a fim de estimular e aperfeiçoar 
a boa convivência no ambiente de trabalho 

Realizadas reuniões entre a chefia da unidade, gestores e colaboradores

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça do Núcleo Bandeirante

Aulas de Jiu-jitsu 
Projetos encerrados no ano de 2016, tendo em vista os cortes orçamentários, o que inviabilizou a 

continuidade, uma vez alguns dos participantes eram terceirizados.

Realização de jogos semanais de futebol entre servidores e terceirizados
Projetos encerrados no ano de 2016, tendo em vista os cortes orçamentários, o que inviabilizou a 

continuidade, uma vez alguns dos participantes eram Terceirizados.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça de Planaltina 

Realizar uma confraternização por bimestre Comemoração dos aniversariantes do bimestre feita pela CPJPL.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Samambaia

Realizar atividades visando a integração entre servidores, promotores de justiça, 
estagiários e terceirizados 

Realização de dois eventos de confraternização, nos meses de junho e dezembro, entre a maioria dos 
integrantes da Unidade, propiciando a aproximação entre todos e melhoria do clima na Coordenadoria.
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Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Santa Maria

Realizar reuniões intersetoriais e entre as promotorias
Ao longo do ano foram promovidas reuniões intersetoriais, que foram proveitosas não só para solucionar 
problemas, como para aprimorar o atendimento ao público, vez que houve maior visibilidade das funções 

desempenhadas por cada um dos setores. 

Promover encontros externos para fortalecer a integração entre membros e servidores 
(almoços)

Ao longo do ano foram promovidas reuniões intersetoriais, que foram proveitosas não só para solucionar 
problemas, como para aprimorar o atendimento ao público, vez que houve maior visibilidade das funções 

desempenhadas por cada um dos setores. 

Realizar um encontro interno por Mês(festa de aniversariantes do Mês) para fortalecer a 
integração entre todos da coordenadoria

Ao longo do ano foram promovidas reuniões intersetoriais, que foram proveitosas não só para solucionar 
problemas, como para aprimorar o atendimento ao público, vez que houve maior visibilidade das funções 

desempenhadas por cada um dos setores. 
Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional
Secretaria de Orçamento e Finanças Realizar Festa Junina 6. Promover encontros de integração com Pizza Realização de festa junina e 6 encontros de integração (pizza, lanches, etc).

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de São Sebastião

Implementar a política de elogios funcionais 

Elogios formais períodicos para servidores que se destacaram; elogio a alguns funcionários terceirzados que 
desempenharam com esmero suas atribuições e a uma estagiária de nível médio que vem se destacando 

desde o início de seu contrato de estágio, concluimos o evento com um almoço em comermoração ao dia da 
Secretária (o) como forma de valorização da (o) profissional e homenageamos os terceirzados e estagiária que 

receberam elogio formal.

Criar eventos que promovam a integração das pessoas 

Comemoração bimestral dos aniversariantes; Semanalmente oferecida meditação e/ou ginastica laboral para 
todos membros, servidores e terceirizados, em parceria com a Dipres; Realizada a Semana da Saúde no 

mês de agosto (23 a 26/8) em parceria com a Dipres; 02 Oficina de enfeites natalinos para terceirizados e 
servidores em parceira com o Projeto Padre Gailhac; Confraternização Natalina.

Promover a escuta ativa dos indivíduos, de modo a conhecer suas dificuldades e 
insatisfações profissionais 

Gestão de portas abertas para ouvir e orientar os colaboradores em todas demandas apresentadas;

Buscar a melhor adequação entre o perfil do servidor e as atribuições do cargo Pertinência do perfil profissional com as atribuições desenvolvidas
Implementar a política do feedback aos servidores, estagiários e terceirizados Realizado

Estimular a participação dos servidores em eventos de capacitação promovidos pelo 
MPDFT

Participação de servidores em vários eventos externos e internos e deferidos, no ano de 2016, 150 dias de 
licença capacitação para 04 servidores que pleitearam o afastamento.

Promover um ambiente 
de trabalho agradável e 

profissional

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de 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)
Diversos eventos foram realizados em datas comemorativas, para melhor integração no ambiente de trabalho;

Encaminhar a Secretaria de Gestão de Pessoas elogio aos servidores comprometidos com 
a função pública. 

Elogios foram encaminhados para a Secretaria de Gestão de Pessoas, a fim de demonstrar reconhecimento aos 
servidores destaque;

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 competências; Sisproweb e cursos referentes à GAS;

Promover cultura de 
orientação para resultados

Secretaria de Comunicação

Utilizar técnicas que permitirão decidir como aplicar recursos materiais, humanos, 
tecnológicos e financeiros disponíveis para obter os resultados desejados, e que 

construam com os integrantes da equipe objetivos e metas da sua unidade de trabalho 
alinhados a estratégia da organização.

 Técnicas implementadas: trinta dias, voltada para foco em resultados e metodologia do sim e não para auxílio 
na tomada de decisão de continuidade de projetos.

Promover cultura de 
orientação para resultados

Secretaria de Planejamento

Realizar revisão geral de indicadores com a AGINF para apresentação à Administração 
Superior para aprovação da alteração de indicadores

Revisão realizada, atualização de guardiões conforme alteração da estrutura administrativa

Realizar Visitas a todas as Coordenadorias Visitas realizadas e IRFs apresentados para cada coordenadoria
Reunião com a Administração Superior para definição de Guardiões e revisão do Projeto Definição do Guardião para Patrimônio Público Protegido 
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Promover cultura de 
orientação para resultados

Secretaria de Educação Corporativa
Definir as ações de capacitação do plano que terão avaliação de impacto

Foram realizadas avaliações de impacto tanto em oficinas do Mês das Competências quanto de alguns outros 
cursos internos.

Avaliar o impacto das ações de capacitação Realizado
Elaborar relatórios consolidados das atividades realizadas pela Secor Foram elaborados relatórios parciais ao longo de 2016.

Promover cultura de 
orientação para resultados

Secretaria de Perícias e Diligências

 Reduzir os prazos de exame de processos de prestações de contas oriundos das PJs 
de famílias. 

Houve redução de cerca de 10%, no prazo dos exames periciais nos processos, porém, a pesquisa de 
satisfação será feita no início de 2017. 

Realizar pesquisa de opinião interna em relação aos serviços prestados pelo DPD 
Houve redução de cerca de 10%, no prazo dos exames periciais nos processos, porém, a pesquisa de 

satisfação será feita no início de 2017. 

Promover cultura de 
orientação para resultados

Secretaria de Orçamento e Finanças Detalhar as unidades na apuração do relatório quadrimestral.

Inclusão das seguintes Unidades no Relatório de Custos: Corregedoria-Geral, Secretaria-Geral, Conselho 
Superior do MPDFT, Assessoria de Políticas Institucionais, Cerimonial, Secretaria de Comunicação, Secretaria 
de Educação Corporativa, Seção de Controle de Diárias e Passagens, Secretaria de Licitação e Secretaria de 

Segurança Institucional.

Promover cultura de 
orientação para resultados

Coordenadoria das Promotorias de 
Justiça de Brazlândia 

Realizar reuniões

Reunião no dia 25/1 ente os promotores de justiça para definir a criação de oficios e distribuição dos 
feitos. Reunião dia 16/2 com todos os servidores para deliberar sobre assuntos administrativos. Reunião dia 
11/5 com todos os servidores para tratar da portaria 427/16 do PGJ que trata sobre horário de funcionamento 
do MPDFT Reunião no dia 1/8 realizada entre os promotores para tratar de assuntos relativos a substituição 
cumulativa e férias dos membros e teletrabalho dos servidores, registrada em ata; Reunião 4/7 com todos 
os servidores para tratar sobre a alteração das titularidades das promotorias. Reunião 12/7 com os setores 
de análise processual e psicossocial para tratar sobre o teletrabalho Reunião dia 25/7 com secretários de 
promotorias para tratar sobre redistribuição de feitos; 2 Reuniões nos dias 26/9 e 6/10 com secretários de 
promotorias para ajustes na alimentação dos atos praticados conforme previsto na tabela de taxonomia do 
CNMP. Reunião dia 13/12 com os técnicos de segurança para tratar da implantação do núcleo de segurança 

nas Coordenadorias.
Promover cultura de 

orientação para resultados
Secretaria de Gestão de Pessoas Realizar reuniões periódicas no DGP. Realizada reuniões quinzenais com os chefes de Divisão da SGP.

Compatibilizar quadro 
funcional com demandas 

institucionais

Secretaria Executiva de Medidas 
Alternativas

Solicitar lotação no Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas das 
unidades que possuem apenas um servidor 

A solicitação foi realizada e o layout foi definido. Aguardando manifestação superior

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 Reunião realizada na PGR

Coordenadoria Administrativa das 
Promotorias de Justiça de Planaltina 

Aprimorar o Cargo de Segurança Institucional e Transporte nas PJs. 
Memorando encaminhado pela CPJPL à Procuradoria-Geral com a solicitação de criação dos Setores de 

Segurança nas Coordenadorias Administrativas.
Coordenadoria Administrativa das 

Promotorias de Justiça de Planaltina 
Implantar o Setor de Segurança Institucional na Promotoria.

Memorando encaminhado pela CPJPL à Procuradoria-Geral com a solicitação de criação dos Setores de 
Segurança nas Coordenadorias Administrativas.

Secretaria do Conselho Superior Realizar as 3 fases do Concurso para promotor de Justiça adjunto Todas as etaps foram concludas. Restando 33 aprovados. Somente quatro tomaram posse até a presente data.
Total de iniciativas

Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Secretaria de Educação Corporativa

Prever, no Plano de Capacitação, ações educacionais a distância, no sistema moodle. No ano de 2016 foram realizadas ações iniciais para implementação da educação à distância
 Disponibilizar a página da Secor na intranet Página da Secor na Intranet foi disponibilizada e divulgada

Divulgar a página para os servidores do MPDFT Página da Secor na Intranet foi disponibilizada e divulgada.
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Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Corregedoria-Geral

Aprimorar parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb.
O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

Fomentar a integração dos sistemas informatizados do MPDFT que possam impactar os 
resultados estatísticos.

O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

Realizar pesquisa nos órgãos afins 
O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

Aprimorar rotina de trabalho da Comissão gestora do NEOSISPRO e das respectivas 
subcomissões.

O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

Prestar suporte à Comissão do PJe / eGab no aspecto correicional e de estatística no 
cenário de feitos eletrônicos.

O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

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.

O aprimoramento dos parâmetros para a definição dos movimentos no Sisproweb continuará no ano de 2017. 
O suporte ao Pje também continuará a acontecer em 2017, bem como a integração dos sistemas de cadastro 

de membros no âmbito do MPDFT

Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Secretaria de Gestão de Pessoas

Implementar o contracheque interativo no DGPOnline.
Estudos realizados, entretanto a implementação da ação depende de disponbilidade orçamentária 

e financeira.

Viabilizar a utilização do sistema Mentorh pela Corregedoria-Geral.
Foram concedidos acesso e orientação acerca das funcionalidades do Mentorh aos servidores da 

Corregedoria-Geral
Regulamentar as atribuições das unidades que utilizam o sistema Mentorh. Minuta de portaria elaborada

Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Grupo de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado

Adquirir software e hardware para a aquisição, tratamento, carga, análise e difusão da 
informação

Microstrategy e ClickView

Realizar programa de conscientização e capacitação para eficiência e eficácia na 
utilização dos softwares e hardwares

Em andamento

Adquirir/desenvolver novo sistema de GED e workflow Microstrategy e ClickView

Possuir sistemas de 
informação integrados, 

personalizados e 
atualizados

Coordenadoria de Documentação e 
Informação

 Propor requisitos e especificações evolutivas para o sistema Tabularium, visando a 
contemplar a modalidade digital do Procedimento de Gestão Administrativa no âmbito 

do MPDFT. 

Especificações técnicas relacionadas à gestão documental encaminhadas à STI e Procedimento de Gestão 
Administrativa (PGEA) contemplado no sistema Tabularium

Implantar a Taxonomia da área administrativa aprovada pelo CNMP (Resolução 63) no 
sistema Tabularium. 

Tabelas unificadas implantadas no sistema Tabularium a partir de 10 de outubro de 2016.

Solicitar a STI o desenvolvimento de um sistema de controle online de doações/
permutas do projeto “Ciranda do Livro”. 

Solicitação realizada. Utilização do Google Drive como ferramenta de controle online de doações/permutas 
do projeto “ Ciranda do Livro”.

 Auxiliar a STI no processo de aquisição do sistema de Biblioteca.
Foram repassadas à STI as informações técnicas bibliográficas, para a elaboração do Termo de Referência e do 

Estudo Técnico, com vistas à contratação de um sistema para a Biblioteca.
 Reiterar o pedido de aquisição do sistema de gerenciamento de malotes Pedido reiterado. Atualmente, o sistema está sendo modelado pelo servidor Rodrigo Aliotti, da STI.

Elaborar e publicar o Manual do Usuário do sistema Tabularium (versão 2.0).
Versão 2.0 do manual aprovada pela Comissão Gestora do Tabularium em reunião realizada em 
8/6/2016. Documento publicado na Intranet. Promovida campanha de divulgação do manual.

TOTAL DE INICIATIVAS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 810
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Operações que tiveram movimentação em 2016

• Gaeco – Caixa de Pandora: Gaeco obtém a condenação por improbidade administrativa de seis envolvidos em esquema de corrupção, entre eles ex-governadores do DF

• PDOT – Operação Hi-Fi: MPDFT investiga empresas fantasmas que sonegavam impostos com ajuda de contadores.

• Prodecon – Segunda fase da Operação Dubai: MPDFT investiga cartel que atua no mercado de revenda de combustíveis no DF. Mandados cumpridos.

• Operação Átrio: MPDFT ajuíza ação de improbidade contra empresários e ex-administradores de Taguatinga e Águas Claras

• CI-Gaeco – Deflagrada a Operação Drácon, que investiga esquema criminoso de pagamento de propina na Câmara Legislativa do DF.

• Operação Fake Job: organização criminosa é denunciada por golpe contra desempregados

• Prosus – Deflagrada a Operação Mr. Hyde, que investiga a máfia das próteses

• Deflagrada a Operação Trackcare, que investiga a confecção e o uso de atestados médicos falsos. Mandados de condução coercitiva e busca e apreensão cumpridos.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8255-caixa-de-pandora-ministerio-publico-consegue-mais-uma-condenacao-por-improbidade-administrativa
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8306-mpdft-investiga-empresas-fantasmas-que-sonegavam-impostos-com-ajuda-de-contadores
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8468-segunda-fase-da-operacao-dubai-e-deflagrada
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8721-operacao-atrio-mpdft-ajuiza-acao-de-improbidade-contra-empresarios-e-ex-administradores-de-taguatinga-e-aguas-claras
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/component/search/?searchword=Dr%C3%A1con&searchphrase=all&Itemid=785
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8723-operacao-fake-job-sete-pessoas-sao-denunciadas-por-golpe-contra-desempregados
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/component/search/?searchword=Mr. Hyde&searchphrase=all&Itemid=785
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/component/search/?searchword=Trackcare&searchphrase=all&Itemid=785
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