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Apresentação da Instituição Pública 
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Trav. Padre Prudêncio nº. 154 - Campina - 66.019-080 
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Defensora Publica Geral do Estado do Pará 

 

VLADIMIR AUGUSTO DE CARVALHO LOBO E AVELINO KOENIG 

Sub- Defensor Publico Geral do Estado do Pará 

ANTONIO CARLOS ANDRADE MONTEIRO 

Corregedor Geral 

GERALDO ROLIM TAVARES JUNIOR 

Diretor Metropolitano 
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FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JÚNIOR 

Diretor do Interior 

ANDERSON SERRÃO PINTO 

Diretor Administrativo e Financeiro 

ROSSANA PARENTE SOUSA,  

Diretora da Escola Superior da Defensoria Publica 

 
ELABORAÇÃO DO PROJETO: 
 

Ana Cristina Vasconcelos Brabo 

Marcus Vinícius Gomes Holanda 

Norma Ribeiro Suely Valente  

Silvio Darley Pereira Fernandes,  

João Carlos Eizo Harada,  

Paula Regina Castro Martins 

André  Oliveira Bordalo 

Bruno Bonasser 

Bianca Leão 

 

Integrantes Gestores do órgão – área finalística e área meio. 

Paula Denadai – Coordenadora NIES. 

Clívia Croelhas – Coordenadora NAEM. 

Edernilson Barroso – Coordenador NEAH. 

Renan Correa Faraon – Coordenador da Regional do Lago Tucurui. 

Marcio Neiva Coellho – Coordenador da Regional Tocantins 

José Erickon Rodrigues - Coordenador da Regional do Carajás. 

Luciana Guedes – Coordenadora da Regional do Guamá. 

Paula Michelly de Brito – Coordenadora de Políticas Cíveis e da Infância e Juventude do 

Interior. 
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Alessandro Oliveira da Silva – Coordenador de Políticas Criminais Metropolitano. 

Ana Laura Sá – Coordenadora de Políticas Criminais do Interior. 

Vanessa Araújo – Coordenadora do NUDEP. 

Andre Martins Pereira – Coordenador do NACRI 

Anderson da Silva Pereira – Coordenador de Políticas Cíveis Metropolitano. 

Adriano Souto de Oliveira – Coordenador Cível Fazenda. 

Juliana de Oliveira – Coordenadora do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos. 

Arnoldo Peres Júnior – Coordenador do NUCON. 

Symone Filocreão – Coordenadora do NARE. 

Carlos dos Santos Sousa – Coordenador da Entrancia Especial. 

Marcos Leandro de Andrade – Coordenador da Regional do Baixo Amazonas. 

Ursula Diniz Mascarenhas – Coordenadora da Regional do Rio Capim.  

Jeniffer de Barros Rodrigues – Defensora Pública Geral. 

 Antonio Carlos de Andrade – Corregedor Geral. 

Geraldo Rolim Tavares Júnior – Diretor Metropolitano. 

Fabiano José Diniz Lopes Júnior – Diretor do Interior. 

Anderson Serrão – Diretor Administrativo. 

Rossana Parente Souza – Diretora da Escola Superior. 

Bruno Bonasser de Sá – Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 
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Sobre a Defensoria Pública do Estado do Pará 

A Defensoria Pública do Estado do Pará surgiu em 1983, para promover o serviço de 

assistência judiciária antes realizada pelo Ministério Público do Estado. No mesmo ano, a 

instituição foi regulamentada pela Lei Complementar nº 013 de 18 de junho de 1983, tendo 

como objetivo proporcionar o amplo acesso à Justiça aos cidadãos hiposuficientes do Pará. 

Três anos depois, o Governo do Estado promulgou o decreto nº 5.494 de 27 de junho de 1988, 

reestruturando administrativamente a Procuradoria Geral do Estado e a Defensoria Pública. O 

mesmo decreto criou funções gratificadas, desvinculou a instituição da Procuradoria e a 

subordinou ao chefe do Poder Executivo. 

Já em 07 de fevereiro de 2006, publicou-se a Lei Complementar nº 054 que reestruturou e 

regulamentou a Defensoria Pública, estabelecendo atribuições e o funcionamento de seus 

órgãos e unidades, em especial a formação de lista tríplice após a eleição interna para a 

escolha do Defensor Geral, cria o Conselho Superior da Defensoria Pública e restringe a 

ocupação da maioria dos cargos em comissão aos integrantes da careira, a criação de 

gratificações, além de dispor sobre a carreira de seus membros e a iniciativa para a criação de 

cargos. 

A Lei Estadual 7022, de 24 de Julho de 2007 passa a vincular a Defensoria Pública do Estado 

diretamente ao Gabinete da Governadoria do Estado, deixando de ser subsecretaria da 

Secretaria Especial de Defesa Social. 

A Lei Complementar 067/08 - Altera a Lei Orgânica Estadual, concedendo reajustes ao 

servidores do órgão e determinando o reajuste de 70% para 100% no percentual da 

gratificação de dedicação exclusiva incidente sobre o vencimento base dos membros da 

carreira. 

Desde o ano de 2008, a Defensoria já tem assegurada sua autonomia orçamentária e 

financeira prevista na Constituição Federal, através das Leis de Planejamento Orçamentário do 

Estado (PPA, LDO e LOA). 

A Defensoria Pública é hoje uma instituição em fortalecimento e estruturação, que conta com 

266 defensores públicos, 340 servidores e 407 estagiários, totalizando 1.013 colaboradores 

diretos além dos terceirizados, e atende à população de 12 regiões de integração do Estado. 
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Ao longo desses anos, vem desempenhando um papel relevante na garantia dos direitos dos 

cidadãos mais necessitados e na afirmação da dignidade humana. 

Dirigentes / Período de Gestão 

• Benedicto Wilfredo Monteiro: fundador da instituição 1983-1984. 

• Frederico Coelho de Souza: 1984-1985. 

• Paraguassú Éleres: 1985-1990. 

• Afonso Vítor Cardoso: 1990-1991.  

• Maria Sônia Rodrigues Lobo Gluck Paul: 1991 - 1994. 

• Antônio Régis Macedo: 1994-1995. 

• Italo de Almeida Mácola Júnior: 1995-1999; 2001-2002; 10-12/2002;01-03/2003. 

• Gledson Antonio do Nascimento Diniz: 1999-2001. 

• Alcides Alexandre Ferreira da Silva, na interinidade: 2003-2004. 

• Anelyse Freitas de Azevedo: 2004-2006. 

• Anelyse Santos de Freitas: 2006-2008. 

• Antonio Roberto Figueiredo Cardoso: 2008-2010 / 2010-2012 

• Luis Carlos de Aguiar Portela: 2012-2014 / 2014-2016  

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES: 2016-2018 
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ORGANOGRAMA ATUAL: 
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Apresentação do Plano 

 

A Defensoria Pública do Estado do Pará, dando continuidade a renovando suas ações 

organizacionais pautadas em estratégicas de melhoria organizacional, em 2017, elaborou o seu 

planejamento estratégico para os anos de 2017 a 2019, utilizando a metodologia que ora se 

apresenta. 

 

Conceitos Metodológicos 

Este novo ciclo de planejamento institucional agora está focado na busca em potencializar suas 

ações em determinadas áreas estratégicas da organização de forma a aumentar os resultados 

sociais a partir da implantação de iniciativas organizacionais de grande impacto.  Este novo 

planejamento está alinhado ao PPA – 2016 / 2019 da Defensoria Pública do Pará. 

 

Ações expectadas com a metodologia 

 

• DEFINIR EIXO DE ATUAÇÃO TEMÁTICA - (ÁREA TEMÁTICA DE ATUAÇÃO); 

• DEFINIR  OBJETIVO INSTITUCIONAL A ALCANÇAR PARA CADA TEMA  

 Contribui para viabilizar a Diretriz da Organização.  

 Resultado das ações no ambiente.  

 Mudança esperada com as ações - atividades / produtos no ambiente. 

 IDENTIFICAR AS INICIATIVAS PRIORITÁRIAS PARA CADA OBJETIVO (Ações prioritárias, 

consideradas como iniciativas estratégicas, que devem ser realizadas para alcançar o 

objetivo); 

 Implementar as estratégias por meio de instruções claras estabelecendo-se o que, 

como, quando, quem será o responsável, quanto custará e o cronograma a ser 

seguido. 

 DEFINIR AS METAS A ALCANÇAR EM CADA OBJETIVO INSTITUCIONAL  

 As técnicas são os instrumentos que operacionalizarão esta meta. 

 Deve ser: REALISTA, ESPECÍFICO E MENSURÁVEL. 
Modelo de Gestão do Plano 

• ELABORAÇÃO DAS MATRIZES ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO POR SUBGRUPOS. 

• ELABORAÇÃO DAS MATRIZES ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO POR SUBGRUPOS. 
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ÁREA TEMÁTICA DE ATUAÇÃO: 

OBJETIVO INSTITCIONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE FAZER ? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PRA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI 

FAZER? 

QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

1.         1.  

2.  

3. 
2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

n.         
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ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PLANEJAMENTO 

 

PLANO PLURIANUAL – PPA 

 

A Defensoria Pública do Estado do Pará, no ano de 2015 deu segmento a elaboração com 

autonomia plena no Programa, política pública, denominado Defesa de Direitos Judicial e 

Extrajudicial em todo Estado do Pará, inclusa no PPA 2016-2019, em execução. 

 

Este programa conta com 11 ações de apoio administrativo, ou seja, que segundo o 

Manual do Orçamento do Estado do Pará - 2015 significam aquelas ações que contemplam as 

despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais, embora contribuam para a 

consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passíveis de apropriação. E 8 

ações finalísticas que são as quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à 

sociedade. Perfazendo um total de 19 ações contidas Defesa de Direitos Judicial e Extrajudicial 

em todo Estado do Pará a cargo desta Defensoria para os 4 anos que se seguem. 

 

Este PPA 2016-2019, somente para a Defensoria estão assegurando um orçamento total 

para os 4 anos no valor de R$ 665.176.512,00 que inicialmente já estão aprovados para a 

instituição realizar mais de 500 mil atendimentos nos quatro anos de sua execução, serão  

serviços programados nas 19 ações representadas pela ações do Núcleo de atendimento 

especializado da Criança e do Adolescente – NAECA, Núcleo da Mulher, Núcleo da Família 

Consumidor, Criminal, Ações de Direitos Coletivos, , e outros mais, representando um 

montante de gastos estimados mais de meio bilhão de reais que circularão em recursos 

públicos do Estado e Governo Federal por esta instituição. 

Conquistar autonomia é isso, elaborar, aprovar, executar, monitorar e avaliar a execução 

dessa política pública de atendimento ao cidadão carente na capital e todo o interior do 

Estado do Pará. 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 

 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, garante a autonomia da Defensoria Pública do 

Estado do Pará em vários artigos, o tratamento diferenciado da Instituição nos rol do 

chamados outros poderes constitucionais é um avanço significativo que outras defensorias 

públicas no Brasil ainda não obtiveram.  

O artigo 17, inciso VIII, garantiram entre 2012 e 2017, com o percentual de 1,64% da 

Receita Líquida Resultante de Impostos o orçamento com valores  compatíveis a realização de 

todas as ações programadas no PPA 2016-2019 e garante a expansão para os próximos 

orçamentos até a adequação futura na despesa de pessoal objeto de Projeto de Lei 

Complementar Federal que propõem alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, com 

proposta de garantia de limite de 2% do Total de despesas dos Orçamentos dos Estados para 

pagamento da folha das Defensorias Públicas do Brasil. 

Na divisão entre os poderes a LDO definiu no geral os seguintes limites orçamentários. 

GRÁFICO II – DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE OS PODERES. 

 

FONTE: LDO 2017 
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

 
A Lei Estadual nº 8.458, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa 

do Estado do Pará para o exercício de 2017, contemplou a Defensoria Pública com um 

orçamento inicial de R$ 145.830.609,00.  

 

 

PROGRAMA DEFESA DE DIREITOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL EM TODO ESTADO DO PARÁ 

  

O novo Programa DEFESA DE DIREITOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL EM TODO ESTADO DO 

PARÁ,  materializa a melhoria continuada no atendimento ao cidadão, com ênfase ao 

atendimento humanizado, por ser uma das prioridades identificadas no Planejamento da 

Instituição. No programa também estão reestimadas prioridades e ações de gestão que 

precisam expandir interna e externamente para promover os serviços deste órgão essencial a 

justiça do estado. 

RELATÓRIO DE GESTÂO e AVALIAÇÃO DO PPA 2016-2019 
 

PRODUTIVIDADE - AÇOES DO PROGRAMA – ANO 2016 

 

 A Defensoria Pública do Estado do Pará cuja missão é “Garantir Assistência Jurídica 

integral, gratuita, judicial e extrajudicial, aos legalmente necessitados, prestando-lhes a 

orientação e a defesa em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, 

priorizando a conciliação e a promoção dos direitos humanos”, centraliza suas atividades 

no Programa: Defesa de Direitos Judicial e Extrajudicial em todo Estado do Pará o qual 

obteve o status de avaliação final 2016: BOM, de acordo com Sistema de Gestão de 

Programas do Estado do Pará – GP Pará. 
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AÇÕES DO PROGRAMA: 

 

Aparelhamento das Unidades DPPA: Esta ação tem como objetivo dotar de infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Defensoria Pública. Inclui-se 

compra de equipamentos e mobiliário. Neste sentido buscando dar maior suporte a área 

finalística e melhoria no atendimento e conforto nos Núcleos e principalmente na espera 

dos assistidos foram realizados processos licitatórios para aquisição de equipamentos de 

informática ,refrigeração e moveis que foram entregues nos Núcleos de Ananindeua, 

Belém/Icoaraci),Marituba,Castanhal,Capanema,Benevides,Maraba,Paraubebas,Paragomina

s e Redenção.    

 

Assistência e Orientação Jurídica Criminal e Penitenciária: Através do Núcleo de 

Atendimento Criminal (NACRI), a Defensoria Pública presta assistência àqueles que 

respondem a processo criminal em todas as fases do processo. Dentre as atividades 

destacam-se os mutirões carcerários os quais tem por objetivo promover os direitos 

fundamentais nas áreas prisionais através da garantia do devido processo legal com a 

revisão das prisões de presos definitivos e provisórios e a inspeção nos estabelecimentos 

prisionais do Estado do Pará. 
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Em relação a defesa criminal ,a Defensoria Publica passou a atuar junto as varas que 

estavam sem atendimento e hoje conta com atuação em todas as varas criminais .No 

âmbito da execução penal a Defensoria Publica passou a atuar pela primeira vez no 

Complexo Penitenciário  Americano, demanda antiga e de extrema importância para o 

cumprimento de uma das sus funções Institucionais, outro grande avanço foram os 

atendimentos concentrados ,nas Centrais de triagem de presos provisórios da Cremação e 

de São Braz. Com 16.255 atendimentos. 

 

 

Atendimento pessoas envolvidas com a violência doméstica: atendimento à mulher vítima 

de violência doméstica, através do Núcleo Especializado à Violência Doméstica (NAEM) o 

qual presta atendimento através de uma equipe multidisciplinar. Essa ação, inclusa no PPA 

anterior (2012-2015), permanece no PPA atual (2016-2019) tendo em vista que, embora 

todos os avanços obtidos pela nossa civilização, a violência às mulheres continua em 

frequente, notadamente no núcleo familiar. Com base nos atendimentos realizados pelo 

NAEM ,onde constatou-se o crescimento da demanda no casos de feminicidios instituiu-se 

uma equipe multifuncional especializada para tomar frente junto aos casos de feminicídio 

com a integração e alinhamento das ações desenvolvidas pelo Núcleo de atendimento 

Especializado ao Homem Agressor de Violência Domestica (NEHA) a fim de que sejam 

evitadas reincidências ,por meio de praticas restaurativas. Instituiu-se o agendamento pelo 

telefone e a parceria com o Pro Paz Mulher. Atendendo a 3.400 pessoas. 
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Atuação da Defensoria nas Regiões de Integração do Estado: com essa ação a Defensoria 

viabiliza recursos para garantir o atendimento gratuito, prestando assistência jurídica 

individual ou coletiva em todas as Regiões de Integração do Estado tanto na capital quanto 

no interior do Estado. Desta forma despesas como locação, serviços postais, despesas com 

abastecimento de energia, fornecimento de água, telefonia fixa e móvel, compra de 

material de consumo e materiais de expediente estão alocados nesta rubrica entre outros. 

Com a finalidade de viabilizar a atuação dos Defensores públicos em todo o Estado foram 

feitos atendimentos concentrados pela Diretoria do interior com mutirões de processos 

cíveis e criminais de Comarcas do Interior sem atuação de Defensores com a 

movimentação de 126 processos entre cíveis e penais .Instituiu-se a Força Estadual do 

Tribunal do Júri com a realização de 13 tribunais do júri nos munícipios de Tomé Açu , 

Inhangapi , Almerim,Bujaru,Cameta,Alenquer,Ipixuna do Pará, Garrafão do Norte, Cametá 

e Barcarena  e foram restabelecidos  o atendimento em 14 municípios que estavam sem 

atuação da Defensoria Publica.na regional Metropolitana ,a fim de promover melhorias no 

atendimento foi reestruturado o Núcleo de atendimento Referencial(NARE) padronizando 

o fluxo de entrada e atendimento dos assistidos .No Núcleo de Atendimento Especializado 

a Família (NAEFA) ocorreu a reestruturação com a lotação de mais Defensores Públicos e 

realização de mutirão para atender a demanda reprimida proporcionando maior  

celeridade no atendimento. Numero de atendimentos 100.317. 
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Atualização e Expansão do Parque de Tecnologia da Defensoria Pública: Nessa ação são 

deslocados recursos para Implementação do Sistema Integrado de Informação Tecnológica 

no âmbito das Unidades da Defensoria Pública, armazenamento de dados e comunicação 

em todo território paraense. Foram implantados e ampliados os sinais de Internet via 

PRODEPA viabilizando a implantação do SCPJ municípios de Abaetetuba, Marabá e 

Santarém. Foi criado o Sistema de Cálculo de divida de Pensão alimentícia ,a implantação 

do sistema de Suprimento de fundos e deu-se inicio ao processo de implantação de sinal de 

internet nos municípios de Bragança ,Redenção e Breves. 
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Construção de Prédios da DPPA: construção prédios próprios para a Defensoria Pública.  

 

 

Defesa das Populações Tradicionais e Grupos Vulneráveis Impactados pelos Grandes 

Projetos e Conflitos Agrários: Esta ação atende as demanda quanto as políticas 

governamentais de grande vulto com a finalidade de pesquisar, estudar, assessorar e 

propor medidas de atuação extrajudicial e judicial, com o intuito de garantir os direitos das 

populações hipossuficientes atingidas pelas obras de construção e implantações de 

grandes projetos e  tem também por finalidade a prevenção e resolução de conflitos 

agrários, através da mediação entre produtores e trabalhadores rurais, movimentos 

sociais, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos .O numero de 

atendimentos atingiu a 14.156 pessoas.  

 

 

Defesa dos Direitos do Consumidor: Tem como objetivo mediar os conflitos entre 

consumidores e fornecedores de serviços e produtos, visando à conciliação e a prevenção. 

Esse serviço é oferecido, principalmente, através do Núcleo Especializado do Consumidor 

(NUCON).Com a missão de resguardar os direitos violados do consumidor  o Núcleo teve 

atuação de destaque nas ações implementadas junto a rede Celpa principalmente junto as 
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negociações de cobrança de contas abusivas ,atuação intempestiva  junto as operadoras de 

telefonia e na orientação dos assistidos prejudicados durante a greve bancaria. Com 10.956 

atendimentos. 

 

 

Nomeação de Defensores e Servidores: Atender a população carente em todo estado do 

Pará, nos 144 municípios. 

 

Participação em Eventos e Curso de Qualificação Externos: Essa ação viabiliza a 

capacitação de servidores e defensores em cursos,  e outros eventos,  ministrados pela 

instituição.Com 835 pessoas capacitadas.  
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Promoção de Evento e Capacitação pela Escola Superior da Defensoria Pública: Essa ação 

viabiliza a promoção de cursos de capacitação, seminários, congressos promovidos pela 

instituição para o público interno ( servidores e defensores) e para o público externo ( 

sociedade em geral).Tendo como foco principal o desenvolvimento das prestações de 

serviços e do atendimento com excelência foram realizadas vários eventos  com a premissa 

na valorização e desenvolvimento pessoal e  profissional dos atores envolvidos. Com a 

realização de 18 eventos.  

 

 

 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e adolescente: Atendimento integral, 

psicossociopedagógico, especializado no atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, ou, ainda a quem for atribuída prática infracional, 

extensivo aos familiares. Para esta ação são disponibilizados recursos para locação, diárias 

e serviços de manutenção. Varias ações foram realizadas com o intuito na melhoria do 

atendimento foi instaurado o procedimento administrativo preparatório para atuação da 

tutela coletiva que tem como objeto garantir o respeito aos direitos do adolescente 
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privado de liberdade destacando: habitar alojamento em condições adequadas ,atuação na 

tutela coletiva sobre  a criação de procedimento de integração para atender crianças e 

adolescentes que estão em tratamento  de desdrogadição,fortalecimento dos vínculos 

profissionais com as unidades de acolhimento, parceria com o Moviecom para a realização 

do “NAECA vai ao cinema “,parceria com a companhia TATOO PARK para realização de 

evento no dia das crianças .Numero de atendimentos 9.391. 

 

Realização de Ações Extrajudiciais de Cidadania: Ação da Defensoria Pública que tem por 

objetivo a orientação jurídica para a conscientização dos direitos e deveres do cidadão, 

mediação de conflitos por meio de acordo e soluções pacíficas. Estende-se esse 

atendimento a emissão de documentação básica e a extinção do sub registro. Esta ação 

está em parceria com outras ações governamentais. Esta ação tem atuação conjunta 

integrando a atuação do Balcão de Direitos ,NDDH e Pai Legal . O Balcão de Direitos em 

parcerias com outras Instituições é especializado no trabalho em prol de ações de 

cidadania para conscientização da população sobre seus direitos e seus deveres, realiza 

atendimento jurídico e a facilitação ao acesso a justiça através da emissão de documentos 

básicos bem como executa um convenio com a Secretaria de Direitos Humanos – SDH 

“Certidão de Nascimento um Direito Humano, um dever de todo Pará” com o objetivo de 

erradicar o sub registro de nascimento e realizou  33.136 atendimentos . A atuação do 

Núcleo de Direitos Humanos-NDDH passa a ser uma ação estratégica na garantia dos 

direitos humanos na perspectiva de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e 

direitos difuso em todas as estancias (Populações tradicionais (indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos e pescadores, LGBTI, deficientes, moradores de rua etc..) realizou 1,600 

atendimentos. O programa Pai legal tem como intuito garantir a cidadania plena da criança 

e do adolescente através do reconhecimento da paternidade disponibilizando o serviço de 

reconhecimento espontâneo ou através do exame de DNA de forma gratuita e não judicial 

e realizou 744 atendimentos. 
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Reforma e Manutenção de Prédios Sedes da DPPA: manutenção dos prédios que sedes da 

instituição em todas as Regiões de Integração. Visando a modernização e o conforto para 

melhor atendimento dos assistidos foram realizadas reformas e manutenções em diversos 

Núcleos metropolitanos e do Interior como a manutenção da Central de Atendimento, 

manutenção predial do NAECA , reforma e adaptações nas sedes de Icoaraci ,novas 

instalações do Núcleo de Tecnologia ,Informática e Comunicação, reforma e revitalização 

das sedes de Marituba e Barcarena entre outros.  

 

 

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA 2012 a 2016 
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Atendimentos Defensoria Capital e Interior - 2012 a 2016 

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITADA INTERIOR TOTAL

  2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITADA 143.720 169.067 147.631 234.865 164.890 695.283

INTERIOR 354.425 522.068 384.893 317.796 167.354 1.579.182

TOTAL 498.145 691.135 532.524 552.661 332.244 2.274.465
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O Projeto do Planejamento Estratégico Focal – PEF 2017-2019 
Objetivos e Metas na Metodologia de Matriz Focal 

Matriz Temática de Atuação   (VISÃO DE DIAGRAMA) 

Eixos de Atuação: Desjudicialização – Pessoas Encarceradas – Demandas de Massa – Gestão 

Administrativa  
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Planejamento estratégico focal – PEF 2017-2019 
 

Objetivo Geral:  

Elaborar o Planejamento Focado da Defensoria Pública do Estado do Pará de acordo 

com os quarto eixos de atuação: Desjudicialização, Pessoas Encarceradas, Demandas 

de Massa e Gestão Administrativa. 

Objetivos Específicos:  

Apresentar o PPA de 2016 à 2019 da Defensoria Pública do Estado do Pará alinhado ao 

PEF 2017-2019 

               Elaborar as Matrizes Temáticas, de acordo com cada eixo de atuação. 

            Elaborar as Matrizes Estratégicas de Atuação, estabelecendo um plano de ação para ser 

desenvolvido e  executado, conforme as matrizes temáticas. 

             Elaborar planilhas de custos através do resumo do Plano de Obras Institucional, Plano 

Diretor de Informática e Tecnologia de Informação, Plano de expansão de Recursos Humanos, 

Plano de Expansão da Escola Superior da Defensoria Pública e Plano de Comunicação 

Institucional, materializando os valores das ações estratégicas que demandarão captação de 

recursos adicionais ao Orçamento existente do Órgão. 

 Consolidar quadro de usos e fontes de recursos que financiarão a execução do Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO 

ÁREA TEMÁTICA DE ATUAÇÃO: PESSOAS ENCARCERADAS 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ÀS PESSOAS EM PRIVAÇÃO OU EM RISCO DE PRIVAÇÃO ESTATAL DE LIBERDADE. 
Projeto Atividade:  03.091.1445.8439 - Assistência e Orientação Jurídica  e Criminal  
                                         03.091.1445.8435 - Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 

O QUE FAZER? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 
FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 
 

INSUMOS 

MATERIAL HUMANO 

1. Desenvolver protocolo 
para produção de dados 
sobre a atuação da 
Defensoria Pública, bem 
como sobre aspectos dos 
sistemas prisionais, de 
medidas socioeducativas e 
de medida de segurança. 

1. Definir os dados 
relevantes. 
 
 
 
 
 
 
2. Definir metodologia 
para o levantamento. 
 

1. Desenvolver um 
diagnóstico de 
atuação da 
Defensoria Pública e 
de aspectos do 
sistema prisional. 
 
2. Com base no 
diagnóstico, traçar 
estratégias de 
atuação. 
 

 Até setembro de 
2017. 

- Rossana Parente.  
 
- Coordenadores de 
Políticas e de Núcleos 
Especializados. 
 
- Bruno Bonasse.  
 
- Luiz - Setor de 
estatística da 
Corregedoria. 

-  Protocolo 
desenvolvido e em 
funcionamento até 
dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistema de Protocolo.( 
Plano de Informática) 
 
- Parque tecnológico. ( 
Plano de Informática) 
 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes na 
DPE. 

2. Realizar visitas de 
informação e de inspeção 
frequente em todas as 
unidades prisionais e de 
internação. 

1. Estabelecer 
cronograma de visita e 
de inspeção da região 
metropolitana e 
interior, estabelecendo 
o grupo de 
Defensores que 
participará das 
inspeções, como 
serão compostos os 
subgrupos de 
atuação, quais as 
unidades a serem 
inspecionadas e 
protocolo de coleta de 
informações. 
2. Disponibilizar a 
estrutura apropriada 
(material: veículos, 
computadores, acesso 
à Internet e pessoal); 
3. Identificar as casas 
ainda não atendidas. 

1. Prestar 
assistência à 
pessoa 
encarcerada. 

Até dezembro de 
2017. 

- Anderson Serrão. 
 
-Vladimir Koenig.  
 
 
 

- Realizar vistas em 
100% das unidades 
prisionais e de 
internação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Veículos.(PA) 
 
- Computadores. 
(Plano de Informática) 
 
 
- Acesso à internet. 
(Plano de Informática) 
 
- Diárias. 
 
- Passagens. 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes na 
DPE. 
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O QUE FAZER? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 
FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 
 

INSUMOS 

MATERIAL HUMANO 

3.Criar grupo de estudo da 
execução penal. 

3.Reuniões periódicas 
com apresentação e 
discussão de teses; 

3. Uniformizar 
entendimentos e 
criar teses e 
enunciados de 
orientação. 

Até agosto de 2017. - Rossana Parente.  
 
- André Martins.  

- Uniformizar 100% 
dos atendimentos das 
unidades prisionais e 
de internação do 
estado. 
 

- Espaço físico para os 
encontros (auditório da 
DPE). 
 
- Recursos multimídia 
para as apresentações e 
discussões.  

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes 
na DPE. 

4. Atuar efetivamente nos 
Tribunais Superiores.  

1. Estabelecer um 
canal de comunicação 
entre os Defensores 
de base com a 
Entrância Especial. 
 
2. Atualizar as 
informações de 
localização e contato 
dos defensores no site 
da Defensoria. 
 
3. Priorizar o 
atendimento dos 
casos urgentes. 
 
4. Estabelecer 
critérios para recorrer. 

1. Integrar a atuação 
da Entrância 
Especial com as 
demais defensorias. 
 
2.Permitir a 
divulgação aos 
defensores do 
interior e capital de 
precedentes 
judiciais cujas teses 
favorecem os 
assistidos. 
 
3. Disponibilizar a 
criação de um grupo 
de Whatsapp entre 
as Coordenações. 

Até abril de 2018. - Geraldo Rolin. 
 
- Fabiano Lopes 
Júnior.  
 
- André Martins. 
 
- Bruno Bonasse.  
 

- Estabelecer um 
canal de comunicação 
entre 100% dos 
defensores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Veículos (Plano 
Administrativo). 
 
- Implantação de um 
grupo de comunicação 
entre os defensores 
gestores, por meio de 
comunicador 
instantâneo como 
Whatsapp. 
 
- Canal de 
comunicação. (Plano de 
Comunicação) 
 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes 
na DPE. 
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O QUE FAZER? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? 
(METAS) 

 

INSUMOS 

MATERIAL HUMANO 

5. Desenvolver práticas 
extrajudiciais aos egressos. 

1. Convênios com 
Sistema S, DEPEN, 
com empresas 
privadas, com governo 
estadual. 

1- Prestar assistência 
integral a pessoa 
encarcerada, inclusive 
depois de cumprida a 
pena. 
 

Até setembro de 
2017. 

- Rossana Parente. 
 
- Fabiano Lopes 
Júnior.  
 
-Geraldo Rolin. 

Atender 30% dos 
egressos. 
 
 
 
 

- Veículo (Plano 
Administrativo). 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes 
na DPE. 

6. Integrar a atuação do 
NAECA da capital com os 
dos interiores. 

1. Criação de canais 
de comunicação que 
visem o estreitamento 
do relacionamento 
entre as defensorias. 
 

1. Aperfeiçoar o 
atendimento às 
crianças, 
adolescentes e 
familiares. 
 
2. Dar suporte técnico 
aos defensores de 
referência. 

Até setembro de 
2017. 

- Carlos Eduardo 
Barros. 
 
- Paula Michelly De 
Brito. 
 
- Fabiano Lopes 
Júnior.  
 
 

Unificar a atuação e 
viabilizar o 
acompanhamento de 
100% dos adolescente 
internado na capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Veículo (Plano 
Administrativo). 
 
- Diárias  
 
- Passagens. 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes 
na DPE. 

7. Firmar convênio com 
PROPAZ e rede de 
assistência (CREAS e 
CRAS) com o intuito de criar 
alternativas à internação do 
adolescente. 

1. Elaboração dos 
convênios com as 
devidas contrapartidas 
dos interessados. 

1.  Aperfeiçoar o 
atendimento às 
crianças, 
adolescentes e 
familiares. 
 

Até setembro de 
2017. 

- Carlos Eduardo 
Barros. 
 
- Paula Michelly De 
Brito. 
 
- Fabiano Lopes 
Júnior.  
 

7- Criação de alternativas 
à internação do jovem. 

- Veículo (Plano 
Administrativo). 

Defensores,servidores e 
estagiários já atuantes 
na DPE. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Adolescentes em conflito com a Lei. 
Projeto Atividade: 03.091.1445.8435 - Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 

O QUE FAZER? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? 
(METAS) 

 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

8.Fomentar aplicação de 
medidas diversas da 
internação. 

 1. Mapear as Varas 
da Infância com alto 
índice de 
internação. 
 
2. Sugerir ao TJPA 
a criação de uma 
turma de 
julgamento 
especializada em 
matéria de Infância 
e juventude. 
 
3. Recorrer das 
decisões judicias 
em todos os graus 
de jurisdição. 
 
4. Melhorar a 
comunicação 
institucional com os 
órgãos de atuação 
da DPE, com 
Judiciário, 
Ministério Público e 
rede de assistência. 

- Evitar as 
internações em 
massa. 

- Início imediato 
da iniciativa 
estratégica e 
efetivação até 
dezembro de 
2017. 

- Jeniffer Rodrigues. 
 
- Geraldo Rolim 
 
- Fabiano Lopes 
Júnior. 

1. 100% de 
mapeamento das 
Varas da Infância com 
alto índice de 
internação. 
 
2. Sugerir a criação de 
01 Câmara de 
Julgamento no TJPA. 
 
3.100% de recursos em 
medidas de internação 
inadequada; 
 
4. 80% de melhoria na 
comunicação interna e 
externa. 
 
. 

- Plano de 
comunicação. 

Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 

9. Implementar ações 
que busquem a eficácia 
das medidas diversas da 
internação (PSC E LA). 

 1. Rearticulação da 
rede de proteção. 
 
2. Realizar 
parcerias com a 
iniciativa privada e 
órgãos públicos 
para acolhimento 
dos adolescentes 
que cumprem 
Liberdade Assistida 
- LA e Prestação de 
Serviço à 
Comunidade  -  
PSC. 
 
 

 - Reinserir o 
adolescente ao 
convívio social. 
 
- Oportunizar 
integração no 
mercado de 
trabalho. 

- Início imediato 
da iniciativa 
estratégica e 
efetivação até 
dezembro de 
2017. 

- Carlos Eduardo 
Silva. 
 
- Paula Michelly 
Brito. 
 
 
 

- Implantar a iniciativa 
em 100% dos NAECA 
no interior do estado. 

- Diárias  

 
- Passagens 

Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? 
(METAS) 

 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

9. Implementar ações 
que busquem a eficácia 
das medidas diversas da 
internação (PSC E LA). 

 1. Rearticulação da 
rede de proteção. 
 
2. Realizar 
parcerias com a 
iniciativa privada e 
órgãos públicos 
para acolhimento 
dos adolescentes 
que cumprem 
Liberdade Assistida 
- LA e Prestação de 
Serviço à 
Comunidade  -  
PSC. 
 
 

 - Reinserir o 
adolescente ao 
convívio social. 
 
- Oportunizar 
integração no 
mercado de 
trabalho. 

- Início imediato 
da iniciativa 
estratégica e 
efetivação até 
dezembro de 
2017. 

- Carlos Eduardo 
Silva. 
 
- Paula Michelly 
Brito. 
 
 
 

- Implantar a iniciativa 
em 100% dos NAECA 
no interior do estado. 

- Diárias  

 
- Passagens 

Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 

10 – Projeto: Melhoria da 
Regionalização do 
NAECA – Núcleo de 
Atendimento 
Especializado da Criança 
e Adolescente no Estado 
do Pará. 

- Projeto já 
elaborado. 
 
 

- Todo processo de 
execução está 
devidamente 
descrito no projeto. 

De novembro de 
2017 até outubro 
de 2018. 

- Carlos Eduardo 
Silva. 
 
- Paula Michelly 
Brito. 
 
- Paula Castro. 

- Atender, em doze 

meses, o mínimo de 
2.000 crianças e 
adolescentes no 
NAECA: Belém, 
Icoaraci, Abaetetuba, 
Ananindeua, 
Barcarena, Castanhal, 
Santarém, Altamira, 
Marabá, Redenção, 
Capanema, 
Paragominas e Breves. 

 

Plano de aplicação 
devidamente 
demonstrado no 
Projeto. 

 

11 – Criação de projeto 
do defensor regional da 
Criança e do 
Adolescente. 

Constará no projeto 
que está sendo 
elaborado. 

Constará no projeto 
que está sendo 
elaborado. 

Até agosto de 
2017. 

- Úrsula 
Mascarenhas.  

Constará no projeto 
que está sendo 
elaborado. 

Constará no projeto 
que está sendo 
elaborado. 

Constará no projeto 
que está sendo 
elaborado. 
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO 

 

ÁREA TEMÁTICA DE ATUAÇÃO: DESJUDICIALIZAÇÃO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Incorporar a desjudicialização enquanto valor institucional. 
Projeto Atividade: 03.091.1445.8438 Realização de ações Extrajudiciais de Cidadania (BALCÃO, PAI LEGAL,NDDH, ACORDOS EXTRAJUDICIAIS E OUTROS) 
                                03.128.1445.8445 - Promoção de Evento e Capacitação pela Escola Superior da Defensoria 

O QUE FAZER? 
(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO 
FAZER? 

QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

 
1. Promover acolhimento 
humanizado ao assistido. 

1. Identificar servidores 
de referência 
(mapeamento de 
pessoas) com aptidão 
para que sejam 
qualificados.  
 
2. Realizar Curso de 
Capacitação para nas 
práticas de 
desjudicialização, por 
meio da Defensoria 
Pública e agentes das 
demais Instituições 
parceiras, tanto para o 
público interno, como 
propagação para a 
sociedade civil.  
 
3.Realizar Capacitação 
de acolhimento por 
meio dos métodos de 
resolução de conflitos 
com as diretrizes da 
desjudicialização. 
 
4. Identificar Núcleos 
Regionais do Interior 
em que haja 
necessidade de 
deslocamento dos 
profissionais de 
referência. 
 
 
 

- Diminuir processos 
judicializados e, por 
consequência, a 
litigância. 
 
- Aprimorar as 
práticas de 
desjudicialização 
realizadas não 
apenas por Defensor 
Público, mas por 
servidores/estagiários 
 

1. Iniciativa 
estratégica 
permanente. 
 
- Realizar 
capacitação uma 
vez por bimestre 
no período de 
2017 até 2020.  
 

1-Paula Denadai e 
Juliana Oliveira. 
 
2-Rossana Parente. 
 
3-Paula Denadai. 
 
4- Coordenadores e 
Gerentes da Defensoria 
Pública do Pará. 
 
 

70%, dos 
atendimentos 
realizados pela 
DPE. 

- Espaço físico para 
realização das 
reuniões. 
 
- Contratação de 
profissional 
especializado no 
tema da 
Desjudicialização 
para ministrar 
capacitações. 
 
- Diárias.  
 
- Passagens.  
 
 

- Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 
 
- Profissional 
especializado no 
tem em questão. 
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O QUE FAZER? 
(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO 
FAZER? 

QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

 
2. Criar um fluxo de 
atendimento. 

 
1. Divulgar a 
desjudicialização. 
 
2. Criar um fluxograma 
desde primeiro 
atendimento (triagem) 
até o atendimento final. 
 
3. Realizar o 
acolhimento dos 
assistidos conforme as 
diretrizes da 
desjudicialização. 
 
 

 
1. Otimizar rotina de 
atendimento, 
aumentando 
eficiência e focando 
na desjudicialização.  
 
2. Satisfazer o 
assistido, à medida 
em que o empodera, 
garantindo resultado 
prático, efetivo e 
célere. 
 
3. Racionalizar o 
gasto orçamentário. 
 
4. Humanizar 
atendimento. 
 
 

 
1.Março de 2018. 
 
2.Março/2019. 
 
3.Março/2020. 

 
1.- Rossana Parente. 
 
2 - Paula Denadai. 
 
3 - Coordenador (a) de 
cada Núcleo da DPE. 
 

 
1 - 40% dos 
atendimentos da 
DPE.  
 
 
2-60% dos 
atendimentos da 
DPE. 
 
 
3 - 70% dos 
atendimentos da 
DPE. 

 
 

- 

- Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? 
(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PRA QUE FAZER? QUANDO 
FAZER? 

QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

3. Realizar 
atendimentos 
concentrados e 
criação de pautas 
específicas. 

1. Capacitação pela 
Escola Superior para 
criação de uma rotina 
de pauta para 
atendimentos 
concentrados. 
 
2. Abrir pauta específica 
pelo 129, NARE e NPJ. 
 
3. Fazer o agendamento 
de acordo com vagas 
ofertadas por cada 
Núcleo. 
 
4. Repassar as pautas 
para os Núcleos 
responsáveis, de tal 
forma a evitar 
coincidências de pautas 
entre diferentes 
Núcleos. 
 
5. Criar um fluxograma 
desde primeiro 
atendimento (triagem) 
até o atendimento final. 
 
 

1. Evitar 
coincidências de 
pautas. 
 
2. Ofertar a 
desjudicialização no 
momento de entrada 
do assistido. 
 
3. Tornar a DP como 
órgão autônomo de 
resolução de 
conflitos. 
 
4. Viabilizar o 
atendimento 
concentrado.  
 
5. Otimizar rotina de 
atendimento, 
aumentando 
eficiência e focando 
na desjudicialização.  
 
 

- Até janeiro de 
2019. 

 

1 - Rossana Parente. 
 
2 – Paula Denadai. 
 
 

 60% dos 
atendimentos 
concentrados. 
 
 
 
 
 
 

- Sistema Disk 129. 
(Plano de 
Informática). 

- Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? 
(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE FAZER? QUANDO 
FAZER? 

QUEM VAI FAZER? QUANTO A 
ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

  
4.Premiação/promoçã
o por merecimento. 

1. Publicação de nota 
de elogio no Diário 
Oficial com referência 
ao Núcleo de 
atuação; 
 
2. Indicar critérios 
norteadores do 
merecimento para 
posterior 
regulamentação, 
dentre os quais: 
existência de vagas, 
inexistência de 
penalidade 
administrativa, 
promoção por 
atuação extrajudicial, 
comarca de difícil 
acesso; comarca e de 
difícil provimento. 
 

1. Estimular a 
realização das 
práticas de 
desjudicialização. 
 
2. Instituir o valor da 
desjudicialização no 
espírito do(a) 
Defensor(a) 
Público(a). 
 
3. Criar critérios 
objetivos para 
promoção por 
merecimento. 

- Até Agosto de 
2017.  

1 – Jeniffer Rodrigues. 
 
2 - Defensores em 
ação conjunta com a 
Corregedoria. 

100% da DPE.   
 
 

- 
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO 

EIXO DE ATUAÇÃO DEMANDA DE MASSA 
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Garantir à população carente e/ou em estado de vulnerabilidade, atendimento jurídico integral, gratuito, eficiente, célere e de 
qualidade. 
 
ÁREA ATUAÇÃO: Registros públicos e cidadania 
Projeto Atividade:  03.091.1445.8438 - Realização de Ações Extrajudiciais da Cidadania (BALCÃO, PAI LEGAL, NDDH , ACORDOS EXTRAJUDICIAIS E OUTROS) 

O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

1. Facilitar o registro 

extemporâneo 

extrajudicial, bem como a 

retificação extrajudicial. 

 

1. Criar uma rede 

integrada entre os 

Cartórios do Estado e a 

DPPA. 

- Promover a 

cidadania. 

- Início imediato da 

iniciativa estratégica 

e efetivação até 

junho de 2017. 

- Carlos Eduardo Silva. 

- Paula Michelly Brito. 

- Symone Filocreão. 

1. 40% de 

desjudicialização das 

ações referidas. 

 

2. Reduzir para até 

01 (um) dia a 

expedição da 

Certidão 

 

Sistema de 

informação (Plano 

de informática). 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

2. Agilizar expedição de 

Certidão Previdenciária. 

1. Estabelecer um canal 

direito entre a DPE e os 

órgãos de previdência. 

- Subsidiar futuras 

ações cíveis. 

-  Início imediato da 

iniciativa estratégica 

e efetivação até 

junho de 2017. 

- Jeniffer Rodrigues. 

- Geraldo Rolim. 

- Fabiano Lopes Júnior. 

3. Criar guichês de 

acolhimento no NARE e 

Núcleos, com o 

indicativo de Como 

Posso Ajudar? 

1. Disponibilizar 

servidores e estagiários 

capacitados para o 

acolhimento, bem como 

para orientação, 

encaminhamento e 

solução de pequenas 

demandas. 

2. Capacitar servidores e 

estagiários na área de 

excelência no 

atendimento ao público.  

 

1. Melhorar o 

acesso do 

assistido aos 

serviços da DPE. 

 

2. Humanizar o 

atendimento da 

DPE. 

Até dezembro de 

2017. 

- Symone Filocreão. 

 

- Anderson Serrão. 

- Implantação de 01 

guichê volante de 

acolhimento por 

núcleo. 

- Camisas com o 

indicativo Como 

Posso Ajudar? 

 

- Cursos de 

Capacitação. 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Família 
Projeto Atividade:  03.091.1445.8438 - Realização de Ações Extrajudiciais da Cidadania (BALCÃO, PAI LEGAL, NDDH , ACORDOS EXTRAJUDICIAIS E OUTROS) 

 O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

4. Otimizar o acesso às 

ações de alimentos, 

guarda, investigação de 

paternidade (capital e 

interior). 

1. Realizar atendimentos 

concentrados, por 

matéria. 

 

2. Realizar mutirões 

mensais na sede da 

DPE e nos bairros. 

 

 

1. Reduzir o prazo 

dos 

agendamentos. 

 

2. Promover a 

pretensão dos 

assistidos de 

forma célere. 

  

Até junho de 2017 

(Capital). 

 

Até dezembro de 

2017 (interior). 

- Alessandra. 

 

- Paula Denadai. 

 

-Fabiano Lopes. 

 

1. Diminuir a espera 

do assistido para 

atendimento por no 

máximo 01 (um) mês.  

 

 

 

Sistema Disk 129 

(Plano de 

informática). 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

5.Ampliar o número de 

defensores, servidores e 

estagiários para atuar no 

NAEFA. 

1. Nomear e contratar 

Defensores, servidores e 

estagiários 

Melhorar o 

atendimento no 

NAEFA. 

Até dezembro de 

2017. 

- Jeniffer Rodrigues 

 

- Anderson Serrão 

Necessidade de 

2(dois)defensores 

públicos da capital e 

2 (dois) estagiários. 

 

- 

Necessidade de 

2(dois)defensores 

públicos da capital 

e 2 (dois) 

estagiários. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Relações de consumo. 

Projeto Atividade: 03.092.1445.8437 - Defesa dos Direitos do Consumidor 

O QUE FAZER? (INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? (METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

6. Humanizar a pauta de 

agendamentos diminuindo o 

tempo de espera do 

assistido e viabilizando a 

solução via métodos 

consensuais. 

 

 

1. Mapeamento quantitativo 

e qualitativo das demandas 

do NUCON. 

2.  Especialização dos 

agendamentos via central 

(pauta sustentável). 

3.  Organização da equipe 

defensores e estagiários. 

4. Implementação de 

mutirão permanente de 

demandas de massa. 

5.  Contatar empresas com 

grandes números de 

reclamações e demais 

órgãos de proteção ao 

consumidor. 

6. Ampliar o numero de 

vagas para agendamento 

 

- Para cumprir a 

missão 

constitucional da 

Defensoria Pública 

insculpida no art. 

134, CF/88, 

garantindo a 

resolução da 

pretensão das 

demandas relativas 

de consumo de 

forma judicial ou 

extrajudicial. 

1. Até maio de 2017 

(execução em 15 dias) 

2. Até maio de 2017 

(execução em 15 dias) 

 

3.Até junho de 

2017(execução em 45 

dias) 

4. Até abril de 2017 

(execução 

permanente) 

5. Até setembro de 

2017. 

 

6.  Até maio de 2017. 

- Cássio Bitar.  1. Estabelecer tempo 

máximo de espera para 

agendamento de 30 

(trinta) dias. 

 

2.  Aumentar a 

capacidade de 

atendimento para 30 

(trinta) assistidos/dia. 

 

3.  Viabilizar a 

propositura de ações 

coletivas. 

 

- Ônibus do Balcão de 

Direitos. 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

7. Fomentar a criação de 

canais diretos de 

negociação (a exemplo do 

CELPA) com outros 

fornecedores. 

1. Mapear o quantitativo e 

qualitativo das demandas do 

NUCON. 

 

2. Contatar e firmar 

parcerias com os 

fornecedores com grande 

número de reclamações. 

- Para cumprir a 

missão 

constitucional da 

Defensoria Pública 

insculpida no art. 

134, CF/88, 

garantindo a 

resolução da 

pretensão das 

demandas relativas 

de consumo de 

forma judicial ou 

extrajudicial. 

- Até setembro de 

2017. 

 

- Cássio Bitar Aumentar em 80% a 

resolução dos conflitos 

de consumo, mediante a 

negociação via canal 

direto, desjudicializando 

as demandas 

consumeristas. 

- Sistema de 

informação. (Plano de 

informática). 

 

 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

8. Implantar a pauta 

sustentável nos núcleos. 

 

 

 

1 – Mapear as demandas 

de baixa complexidade 

com grande volume em 

cada um dos núcleos. 

 

2 – Implantar 

agendamento com pauta 

específica. 

 

3 – Realizar mutirões 

mensais  de 

adiantamento para 

controle da pauta. 

 

4 – Treinamento de 

estagiários e servidores e 

padronização de 

modelos para estes 

casos de massa.  

 

 

 

- Otimizar os 

recursos humanos 

existentes, 

diminuindo a 

tensão e 

sobrecarga na 

pauta de 

demandas 

complexas e 

peculiares. 

 

- Diminuir o tempo 

entre o 

agendamento e o 

atendimento na 

DPE. 

 

- Até setembro de 

2017. 

- Cássio Bitar. 

 

- Rossana Parente. 

1. Organizar 02 

mutirões mensais em 

cada regional. 

 

 

2. Aumentar em 30% 

a capacidade de 

atendimento em cada 

núcleo.  

 

- Sistema de 

agendamento. 

(Plano de 

informática). 

 

 

-Espaços de 

atendimento 

adequados. 

 

 

Selecionar equipe 

composta por 

estagiários, um 

servidor e um 

defensor 

supervisor. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Serviços Públicos Essenciais. 
Projeto Atividade: 03.091.1445.8438 - Realização de Ações Extrajudiciais da Cidadania  (BALCÃO, PAI LEGAL, NDDH,ACORDOS EXTRAJUDICIAIS E OUTROS) 
PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA DA DEFENSORIA PUBLICA 
  

O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANOS 

9. Cindir o Núcleo 

Cível/Fazenda priorizando 

a especialização. 

 

 

Providenciar proposta de 

Resolução ao Conselho 

Superior da Defensoria 

Pública. 

Otimizar a 

atuação na forma 

de Núcleo 

especializado. 

- Até junho de 2017. - Adriano Pereira. Aumentar 30% dos 

atendimentos 

realizados no 

núcleo 

especializado. 

 

- 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

10. Otimizar os 

atendimentos nos casos 

de saúde. 

 

1. Criar espaço físico 

adequado para equipe 

multidisciplinar, 

defensores e servidores. 

 

2. Criar uma rede 

integrada para resolução 

de forma extrajudicial e 

mais célere das 

questões de saúde. 

 

1. Humanizar o 

atendimento. 

 

2. Agilizar a 

satisfação da 

pretensão do 

assistido. 

1.  Até junho de 

2017. 

 

2. Até setembro de 

2017. 

-Adriano Souto. 

 

- Anderson Serrão. 

Aumentar em 30% 

os  

atendimentos nos 

casos de saúde. 

-  Mobiliário para 

equipar o espaço fisco 

adequado. (Plano 

administrativo). 

 

- Computadores 

(Plano de informática). 

 

- Impressora 

(Plano de informática). 

 

 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

11. Otimizar o 

atendimento das 

questões referentes as 

demandas de serviços 

públicos. 

1. Criar canal direto 

(linha direta e meio 

eletrônico) com 

prestadores de serviços 

e órgãos públicos – ex.  

CODEM / SEAD/ 

COHAB/ Cartórios 

extrajudiciais. 

1. Humanizar o 

atendimento, 

priorizando a 

solução 

extrajudicial e 

agilidade no 

atendimento. 

1. Até dezembro de 

2017. 

 

 

-Adriano Souto. 

 

- Symone Filocreão. 

Aumentar em 50% 

os  

atendimentos 

referentes as 

demandas de 

serviços públicos. 

- Sistema de 

Informação (Plano de 

informática). 

 

 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANOS 

 

2. Reuniões periódicas 

com os agentes 

envolvidos. 

 

2. Manter a rede 

em contato direto. 

12. Renovar o parque de 

informática. 

Aquisição de maquinas, 

equipamentos e 

programas, bem como 

contratação de equipe 

capacitada. 

 

Melhorar a 

comunicação e 

agilizar o 

atendimento aos 

assistidos 

- Até dezembro de 

2017 

- Jeniffer Rodrigues. 

 

- Anderson Serrão. 

Aumentar em 30% 

o parque de 

informática da DEP.  

 

 

- Computadores. 

(Plano de informática). 

 

- Impressoras. (Plano 

de informática). 

 

- Software de 

utilização específica 

(Plano de informática). 

 

 

Técnicos 

especializados na 

área de ciência da 

comunicação e 

tecnologia da 

informação. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Regularização Fundiária. 
Projeto Atividade: 03.422.1445.8440 - Defesa das Populações Tradicionais e Grupos Vulneráveis Impactados pelos Grandes Projetos e Conflitos Agrários  

O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? 

(METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

13. Fortalecer Grupo de 

Trabalho. 

-Fomentar participação 

dos defensores públicos. 

  

- Especialização da 

atuação em 

demanda 

estratégica. 

 

- Até setembro de 

2017. 

- Jeniffer Rodrigues.  Grupo de 
Trabalho 
fortalecido até 
setembro de 
2017. 

              - Defensores, 
servidores e 
estagiários já 
atuantes na DPE. 

14. Protagonizar a 

Regularização 

Fundiária Urbana. 

1. Mapear as áreas de 

atuação. 

 

2. Catalogar e organizar 

os Centros Comunitários. 

 

3. Realizar convênios e 

parcerias com órgãos de 

regularização fundiária, 

inclusive com a criação 

de canais diretos. 

- Especialização da 

atuação em 

demanda 

estratégica. 

- Até dezembro de 

2017. 

-Juliana Oliveira. 

 

1. Mapear 100% 

das áreas de 

atuação na 

Regularização 

Fundiária Urbana. 

 

2. Catalogar e 

organizar 100% 

dos Centros 

Comunitários 

- Sistema de 

comunicação (Plano 

de Informática). 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Grandes empreendimentos e desastres ambientais. 
 
Projeto Atividade: 03.422.1445.8440 - Defesa das Populações Tradicionais e Grupos Vulneráveis Impactados pelos Grandes Projetos e Conflitos Agrários 

O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? (METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

15. Mapear/identificar 

municípios sensíveis a 

existência de litígios com 

grandes 

empreendimentos e/ou 

desastres (ou sua 

iminência). 

1. Abertura de chamada 

para que todos os 

defensores 

públicos/Regionais 

informem a existência 

de litígio com grande 

empreendimento. 

2.Análise das 

informações da 

chamada, com 

respectiva publicidade; 

3. Identificação dos 

eixos de atuação, com 

respectiva publicação. 

 

- Implementar as 

ações da DPE 

nos municípios do 

Estado.  

1 .Até  junho de 

2017 

 

 

2. Até junho de 

2017 (30 dias para 

execução da 

análise). 

3. Até junho de 

2017 (30 dias para 

a execução da 

identificação). 

4. Até agosto de 

2017. 

 

- Rossana Parente. 

 

 

- Coordenadores de 

Regionais. 

 

 

100% dos 

mapeados/identificados, 

com os respectivos 

eixos de atuação. 

 

 

 

 

- 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

16. Realizar curso de 

formação, a partir dos 

eixos temáticos 

identificados. 

 

1. Elaborar programação 

a partir de atuação 

estratégica da 

Defensoria. 

2.  Convidar 

profissionais de 

referência para ministrar 

o curso. 

3 - Disponibilizar 

material didático; 

 

- Qualificar o 

corpo funcional da 

DPE. 

1. Identificar os 

cursos que devem 

ser realizados até 

agosto de 2017.  

- Rossana Parente. 

 

 

1. Qualificação de 

100% dos Defensores 

Públicos de 

referência/participantes 

2. Criar órgão de 

atuação especializado 

em 100% das 

Regionais e Região 

Metropolitana.  

 

 

 

- 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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O QUE FAZER? 

(INICIATIVA 

ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PARA QUE 

FAZER? 

QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A 

ALCANÇAR? (METAS) 

INSUMOS 

MATERIAIS HUMANO 

17. Elaborar protocolo de 

atuação. 

 

Grupo de Trabalho  

Oficinas. 

- Alinhar os 

procedimentos de 

atuação da DPE. 

 - Até Fevereiro de 

2018. 

- Defensores que 

participarão do curso 

de formação. 

 

- Anderson Serrão. 

- Orientar 100% do 

Corpo funcional da 

DPE. 

 

- Impressão dos 

manuais. (Plano 

Administrativo). 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 

18. Criar um grupo de 

atuação interdisciplinar 

em demandas de grandes 

projetos.  

 

1. Instituição por 

portaria, com definição 

de objetivos, produto, 

atividades e prazo 

determinado, com 

possibilidade de 

renovação; 

 

2. Definir como 

integrante: Entrância 

Especial, Defensores do 

Interior, Diretoria do 

Interior e Diretoria 

Metropolitana, Escola 

Superior, Setor de 

Perícias e avaliações, 

NDDH. 

 

3. Viabilizar estudos e 

discussões 

permanentes, com 

reuniões periódicas. 

 

- Ampliar e 

aprimorar a 

atuação da DPE 

- Até Junho de 

2018. 

 

 

 

 

 

- Jeniffer Rodrigues. 

 

- Rossana Parente. 

 

- Cássio Bitar. 

 

-Andreia Macedo 

Barreto. 

 

- 100% das Unidades 

das Defensorias 

Atendidas.  

- Espaço físico 

para realização 

das reuniões. 

 

- Diárias. (Plano 

Administrativo). 

 

- Passagens. 

(Plano 

Administrativo). 

Defensores, 

servidores e 

estagiários já 

atuantes na DPE. 
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO 

EIXO DE ATUAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA 

O QUE FAZER ? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PRA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? (METAS) Programa PPA 2016-2019 ( Ações e Projetos) 

1.Construir a sede de Carajás 

1. Aprovação do projeto, 

Expandir o 
atendimento da 
população da 
região 

Junho de 2018 
Diretor Administrativo 
Anderson Serrão 

1.        Projeto aprovado Construção  de prédios da DPPA (7594) 

2. Licitação da obra,  1. Março de 2017 1. André Bordalo 2.         Obra licitada   

3. Apresentar medição 
para a liberação dos 2/3 
restantes dos recursos da 
emenda,  

2. Junho de 2017 2. Luciana Regeardo 3.        Medição concluída   

4. Viabilização dos 
recursos complementares 
para a conclusão da obra; 

3. Junho de 2017 3. André Bordalo 4.        Emenda liberada   

5. Início e 
acompanhamento da obra 

4. Janeiro de 2018 4. Jeniffer Rodrigues 
5.        Recursos 

viabilizados 
  

  
5. Julho de 2017 5. André Bordalo 6.        Obra iniciada   

    
  7.        Obra concluída   

2. Construir a sede de Abaetetuba 

1. Captar recursos  

Expandir o 
atendimento da 
população da 
região 

Junho de 2019 
Diretor Administrativo 
Anderson Serrão 

1.        Recursos captados Construção  de prédios da DPPA (7594) 

2. Licitação do projeto 
1.        Janeir

o de 2018 
1.        Jeniffer 

Rodrigues 
2.        Projeto licitado 

  

3. Licitação da obra 
2.        Fever

eiro de 2018 
2.        Luciana 

Reggiardo 
3.         Obra licitada 

  

4. Início e 
acompanhamento da obra  

3.        Abril 
de 2018 

3.        Luciana 
Regiardo 

4.        Obra iniciada 

  

  
4.        Julho 

de 2018 
4.        André 

Bordalo 
5.        Obra concluída 

  

3. Construir sede de Icoaraci (Belém) 

1. Captar recursos  Expandir o 
atendimento da 
população da 
região 

Junho de 2020 
Diretor Administrativo 
Anderson Serrão 

1.        Recursos captados Construção  de prédios da DPPA (7594) 

2. Licitação do projeto 
1.        Janeir

o de 2019 
1.        Jeniffer 

Rodrigues 
2.        Projeto licitado 
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O QUE FAZER ? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PRA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? (METAS) Programa PPA 2016-2019 ( Ações e Projetos) 

3. Licitação da obra 
2.        Fever

eiro de 2018 
2.        Luciana 

Reggiardo 
3.         Obra licitada 

  

4. Início e 
acompanhamento da obra 

3.        Abril 
de 2019 

3.        Luciana 
Regiardo 

4.        Obra iniciada 

  

  
4.        Julho 

de 2019 
4.        André 

Bordalo 
5.        Obra concluída 

  

4. Construir sede de Castanhal 

1. Captar recursos  

Expandir o 
atendimento da 
população da 
região 

Dezembro de 2020 
Diretor Administrativo 
Anderson Serrão 

1.        Recursos captados Construção  de prédios da DPPA (7594) 

2. Licitação do projeto 
1.        Janeir

o de 2019 
1.        Jeniffer 

Rodrigues 
2.        Projeto licitado 

  

3. Licitação da obra 
2.        Fever

eiro de 2018 
2.        Luciana 

Reggiardo 
3.         Obra licitada 

  

4. Início e 
acompanhamento da obra 

3.        Abril 
de 2019 

3.        Luciana 
Regiardo 

4.        Obra iniciada 

  

  
4.        Deze

mbro de 2019 
4.        André 

Bordalo 
5.        Obra concluída 

  

5.Aparelhar Sede de Carajás 

1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado e 
itinerante 

1.        Junho 
de 2018 

Diretor Administrativo Sede mobiliada Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

2. Disponibilizar veículo 
modelo caminhonete 

2.        Setem
bro de 2019 

Anderson Serrão Veículo adquirido 

  

6.Aparelhar Sede de Mosqueiro 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Junho de 2018 
Diretor Administrativo 

Sede mobiliada 
Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão   

7.Aparelhar NAEM 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Junho de 2017 
Diretor Administrativo 

Sede mobiliada 
Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão   

8.Aparelhar NDDH 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 

Junho de 2017 Diretor Administrativo Sede mobiliada Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 
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humanizado Anderson Serrão   

9.Aparelhar NEAH 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Setembro de 2017 
Diretor Administrativo 

Sede mobiliada 
Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão   

parelhar NARE (Central e Sede) 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Abril de 2018 
Diretor Administrativo 

Sede mobiliada 
Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão   

11.Aparelhar Sede do Lago Tucuruí 
1. Disponibilizar veículo 
modelo caminhonete  

Viabilizar 
atendimento 
itinerante 

Setembro de 2019 
Diretor Administrativo Sede mobiliada Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão Veículo adquirido   

12. Aparelhar Sede do Marajó 
1. Estruturar mobiliário 

Viabilizar 
atendimento 
humanizado e 
itinerante 

Setembro de 2019 
Diretor Administrativo Sede mobiliada Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

2. Disponibilizar veículo  Anderson Serrão Veículo adquirido   

13. Aparelhar Sede do Tocantins 1. Estruturar mobiliário 
Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Junho de 2019 
Diretor Administrativo 

Sede mobiliada 
Aparelhamento das unidades DPPA (8441) 

Anderson Serrão   

14. Reformar Terceiro andar do 
prédio sede 

1. Estruturar os gabinetes 
do NAEM e do NDDH 

Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Junho de 2017 
Diretor Administrativo 

Reforma concluída 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

Anderson Serrão   

15. Reformar prédio da Campos Sales 
– NEAH 

1. Estruturar os gabinetes 
do NEAH 

Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Setembro de 2017 
Diretor Administrativo 

Reforma concluída 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

Anderson Serrão   

16. Reformar prédio da Campos Sales 
– NTI 

1. Estruturar NTI 
Viabilizar 
atividade do NTI 

Setembro de 2017 
Diretor Administrativo 

NTI estruturado 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

Anderson Serrão   

17.Reformar térreo prédio Sede 
1. Estruturar Nare 
conforme o projeto já 
elaborado 

Viabilizar 
atendimento 
humanizado 

Abril de 2018 
Diretor Administrativo 

Reforma concluída 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

Anderson Serrão   
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18. Reformar sétimo andar prédio 
sede (sala de imprensa) 

1.  Levantar necessidades Viabilizar 
comunicação 
externa da 
Defensoria 

Dezembro de 2017 

Diretor Administrativo 

Sala de imprensa criada 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

2. Providenciar plotagem  Anderson Serrão 
  

19. Reformar sistema hidráulico e 
sanitário do prédio sede 

1. Elaborar projeto Viabilizar 
adequação e 
modernização do 
sistema hidráulico 
e sanitário 

Abril de 2018 

Diretor Administrativo 

Sistema hidráulico e sanitário 
modernizado 

Reforma e manutenção de prédios sedes da DPPA 
(8442) 

2. Elaborar cronograma de 
obras 

Anderson Serrão   

3. Executar obras     

20.Providenciar impressoras 

1. Licitar compra 

Viabilizar 
atendimento  

Dezembro de 2017 – 
100 unidades novas 

Diretor Administrativo 

Quantitativo de impressoras 
adequado à necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 30 
unidades novas  

Anderson Serrão 

  

3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 30 
unidades novas 

1.        Luciana 
Reggiardo 

  

4. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 30 
unidades novas 

2.        Norma 

  

5. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória  

  
3.        Jeniffer 

Rodrigues 
  

    4.        Jeniffer 
Rodrigues   

    5.        Bruno 
Bonasser   

21.Providenciar computadores 
modelo desktop 

1. Licitar compra 

Viabilizar 
atendimento  

Dezembro de 2017 – 
100 unidades novas 

Diretor Administrativo 

Quantitativo de computadores 
adequado à necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 30 
unidades novas  

Anderson Serrão 
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3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 30 
unidades novas 

1.        Luciana 
Reggiardo 

  

4. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 30 
unidades novas 

2.        Norma 

  

5. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória 

  
3.        Jeniffer 

Rodrigues 
  

    4.        Jeniffer 
Rodrigues   

    5.        Bruno 
Bonasser   

22. Providenciar computadores 
modelo notebook 

1. Licitar compra 

Viabilizar 
atendimento  

Dezembro de 2017 – 
100 unidades novas 

Diretor Administrativo 

Quantitativo de computadores 
adequado à necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 30 
unidades novas  

Anderson Serrão 

  

3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 30 
unidades novas 

1.        Luciana 
Reggiardo 

  

4. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 30 
unidades novas 

2.        Norma 

  
5. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória 

  
3.        Jeniffer 

Rodrigues 
  

    4.        Jeniffer 
Rodrigues   

    5.        Bruno 
Bonasser   

23. Providenciar internet móvel para 
todos os defensores públicos 

1. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira Viabilizar 

atendimento  
Maio de 2017 

Diretor Administrativo 100% de defensores contemplados 
com internet móvel 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Efetuar compra Anderson Serrão   
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3. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

1.        Norma 

  

  
2.        Anders

on Serrão 
  

  3.        Jeniffer 
Rodrigues   

24. Providenciar scanners 

1. Licitar compra 

Viabilizar 
atendimento  

Junho de 2017 – 50 
unidades novas 

Diretor Administrativo 

Quantitativo de scanners adequado à 
necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 20 
unidades novas  

Anderson Serrão 

  

3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 20 
unidades novas 

1.        Luciana 
Reggiardo 

  

5. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 20 
unidades novas 

2.        Norma 

  

6. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória 

  
3.        Jeniffer 

Rodrigues 
  

    
4.        Anders

on Serrão 
  

    5.        Jeniffer 
Rodrigues   

    6.        Bruno 
Bonasser   

25. Renovar e ampliar Data Center 

1. Elaborar projeto 

Assegurar a 
manutenção do 
sistema da 
Defensoria Pública 

Dezembro de 2019 

Subdefensor Geral  

Data Center renovado e ampliado 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Vladimir Koenig 

  

3. Realizar contratação 
1.        Bruno 

Bonasser   
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  2.        Norma   

  
3.        Jeniffer 

Rodrigues   

26. Adquirir dois nobreaks de 10 KVA 

1. Apresentar ata 

Assegurar 
continuidade do 
funcionamento do 
sistema em caso 
de interrupção do 
fornecimento de 
energia elétrica 

Dezembro de 2017 

Subdefensor Geral 

Assegurar o suporte do Data Center 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Vladimir Koenig 

  

3. Realizar contratação 
4.        Bruno 

Bonasser   

  5.        Norma   

  6.        Jeniffer 
Rodrigues   

27. Adquirir 100 nobreaks 

1. Licitar compra 

Viabilizar 
atendimento  

Dezembro de 2017 – 
100 unidades novas 

Diretor Administrativo 

Quantitativo de nobreaks adequado 
à necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 30 
unidades novas  

Anderson Serrão 

  

3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 30 
unidades novas 

6.        Luciana 
Reggiardo 

  

4. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 30 
unidades novas 

7.        Norma 

  

5. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória 

  
8.        Jeniffer 

Rodrigues 
  

    9.        Jeniffer 
Rodrigues   

    10.     Bruno 
Bonasser   

28. Adquirir insumos de informática 1. Licitar compra 
Viabilizar 
atendimento  

Dezembro de 2017 – 
100 unidades novas 

Subdefensor Geral 
Quantitativo de insumos adequado à 
necessidade do serviço 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 
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2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Dezembro de 2018 – 30 
unidades novas  

Vladimir Koenig 

  

3. Efetuar contratação 
Dezembro de 2019 – 30 
unidades novas 

11.     Luciana 
Reggiardo 

  

4. Elaborar plano de 
distribuição dos 
equipamentos novos 

Dezembro de 2020 – 30 
unidades novas 

12.     Norma 

  
5. Elaborar plano de 
manutenção preventiva e 
reparatória 

  
13.     Jeniffer 

Rodrigues 
  

    14.     Jeniffer 
Rodrigues   

    15.     Bruno 
Bonasser   

29. Nomear 6 defensores públicos 

1. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Expandir o 
atendimento 

Novembro de 2017 

Defensora Geral 

6 Defensores nomeados 

Nomeação de Defensores e Servidores (8444) 

2. Publicar portaria Jeniffer Rodrigues   

  1.        Norma   

  2.        Jeniffer 
Rodrigues   

30. Realizar concurso para servidores 

1. Realizar levantamento 
da necessidade de 
reposição de servidores na 
capital 

Assegurar 
continuidade e 
qualidade na 
prestação do 
serviço 

1.        Deze
mbro de 2017 

Defensora Geral 

52 Servidores nomeados 

Nomeação de Defensores e Servidores (8444) 

2. Realizar levantamento 
da necessidade de 
servidores nas sedes de 
Regional e comarcas de 
maior demanda 

2.        Deze
mbro de 2017 

Jeniffer Rodrigues 

  

3. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

3.        Março 
de 2018 

1.        Anders
on Serrão 

  

4. Elaborar e publicar 
edital 

4.        Março 
de 2018 

2.        Anders
on Serrão 

  



 
51 

O QUE FAZER ? (INICIATIVA 
ESTRATÉGICA) 

COMO FAZER? PRA QUE FAZER? QUANDO FAZER? QUEM VAI FAZER? QUANTO A ALCANÇAR? (METAS) Programa PPA 2016-2019 ( Ações e Projetos) 

5. Realizar certame  
5.        Maio 

de 2018 
3.        Norma 

  

6. Nomear aprovados  
6.        Deze

mbro de 2019 
4.        Jeniffer 

Rodrigues 

  

    5.        Jeniffer 
Rodrigues   

    6.        Jeniffer 
Rodrigues   

31. Nomear 30 assessores jurídicos 

1. Realizar plano de 
distribuição dos 
assessores jurídicos 

Assegurar 
continuidade e 
qualidade na 
prestação do 
serviço 

Dezembro de 2018 

Defensora Geral 

30 assessores nomeados 

Nomeação de Defensores e Servidores (8444) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

Jeniffer Rodrigues 

  

3. Nomear assessores 
1.        Jeniffer 

Rodrigues   

  2.        Norma   

  3.        Jeniffer 
Rodrigues   

32. Capacitar corpo funcional 

1. Elaborar plano de 
capacitação Assegurar a 

qualificação 
permanente do 
corpo funcional 

1.        Maio 
de 2017 

Rossana Parente 
Souza 

70% do corpo funcional capacitado 

Promoção de evento e capacitação pela Escola 
Superior da Defensoria Pública (8445) 

2. Executar plano de 
capacitação 

2.        Deze
mbro de 2019 

  

33. Executar plano de comunicação 
1. Cumprir os objetivos 
constantes do plano 

Fortalecer imagem 
institucional 

Dezembro 
de 2017 

Bianca 100 % do plano executado  Operacionalização das Ações Administrativa (8458) 

34. Estruturar sala de transmissão 
para veiculação de cursos online 

1. Elaborar projeto 
Expandir alcance 
dos eventos da 
Defensoria 

Dezembro 
de 2017 

Rossana Parente 

100% de eventos disponibilizados 

Promoção de evento e capacitação pela Escola 
Superior da Defensoria Pública (8445) 

2. Providenciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

1.        Bruno 
Bonasser 
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3. Efetuar aquisição de 
equipamentos 

2.        Norma   

  
3.        Anders

on Serrão 
  

35. Desenvolver softwares 

1. Elaborar projetos: mapa 
de férias e licença prêmio, 
controle de contratos, 
suprimento de fundos, 
controle de processos da 
corregedoria, 
agendamento online, 
aplicativo de relatório 

Dar suporte a 
atuação das 
unidades 

Maio de 
2018 

Bruno Bonasser 100% dos softwares desenvolvidos 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

  

36. Aquisição de softwares: antivírus, 
Coreal Draw, Photoshop, autocad, 
ilustrator, premier 

  

Viabilizar 
atividades da 
assessoria de 
comunicação, 
engenharia e NTI 

Dezembro 
de 2018 

Subdefensor Geral 

100% dos produtos adquiridos 

Atualização  e  expansão do Parque  de tecnologia 
da DPPA (8443) 

1.        Elaborar 
termo de referência 

Vladimir Koenig 

  

2.        Provide
nciar viabilidade 
orçamentária e financeira 

1.        Bruno 
Bonasser 

  
3.        Efetuar 

compra 
2.        Norma 

  

  
3.        Anders

on Serrão 
  

 

 

 



 

 

PLANO DE OBRAS 
 

O Plano Institucional de Obras da Defensoria Pública do Estado do Pará, servirá como 

ferramenta de auxílio à implementação das decisões definidas pela Gestão e pelo 

Planejamento Estratégico focal, considerando as prioridades da Defensoria Pública e do 

Governo do estado. 

 

Idealizado pela Defensora Pública Geral, formatado e alimentado pela Gerência de 

Perícias e Avaliações com auxílio do NUPLAN, o Plano Institucional de Obras permite e 

continua permitindo a realização de obras nas Sedes e Núcleos da Defensoria Pública na 

Capital e interior do Estado.  

Foram colhidas sugestões de realização de pequenas, médias e grandes intervenções 

de engenharia e arquitetura em todo o Estado. Feito tal levantamento, iniciou-se a fase de 

elaboração de planilha de gastos, para que fosse possível compatibilizar as demandas com o 

respectivo planejamento orçamentário e financeiro. Após o levantamento, o Comitê Gestor do 

Planejamento Estratégico Focal, em reuniões com periodicidade mensal, avalia o cronograma 

das obras, bem como define possíveis alterações, posto que o Plano deve ter a flexibilidade 

necessária para se adaptar a novas demandas nos novos contextos que viessem a surgir.  

 

Com o Planejamento como um todo, o Plano de Obras prevê metas de curto, médio e 

longo prazo, e por isso, mesmo possui prazos dilatados ou curtos, a depender da magnitude do 

empreendimento e/ou reforma a ser executado, a realização ou não de prévio procedimento 

licitatório, etc.  

 RESUMO DE OBRAS 

DESCRIÇÃO VALOR 

1- Obras 
Executadas e 
em Execução 

 R$       646.457,84  

2 - Obras Previstas  R$3.827.887,16  

  FONTE: GERÊNCIA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES 
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Descrição Valor estimado – em r$ 
Construir a sede de carajás 

 3.432.498,70 

Construir a sede de abaetetuba 
 2.571.216,70 

Construir a sede de icoaraci 
 2.114.256,95 

Construir a sede de castanhal 
 2.794.534,22 

Aparelhar sede de carajás 
                                              439.973,00 

Aparelhar sede de mosqueiro 
 45.492,04 

Aparelhar naem 
 74.027,95 

Aparelhar nddh 
 91.238,12 

Aparelhar neah 
 65.833,48 

APARELHAR NARE (Central e Sede) 
 576.951,30 

Aparelhar sede marajó 
 139.761,00 

Aparelhar  sede do tocantins 
 249.320,00 

Reformar prédio da campos sales (nti) 
 33.124,10 

Reformar térreo do prédio sede 
 80.623,50 

Reformar 7 andar prédio sede (sala de imprensa) 
 20.287,82 

Reformar sistema 
 7.650,84 

Renovar e ampliar data center 
 6.702,32 

Estruturar sala de transmissão para veiculação de 

cursos online 
 118.687,85 

TOTAL  12.862.179,91 

 

 

Estrutura padrão das Defensorias Públicas  

Em face da proposta do planejamento estratégico que visa à modernização e a 

padronização da Defensoria Pública, os núcleos regionais, Núcleos Metropolitanos e os 

núcleos setoriais e especializados deverão ter uma padronização permanente na sua estrutura 
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objetivando promover um maior aprimoramento da política de atendimento humanizado aos 

assistidos e uma melhor estrutura de trabalho para os Defensores e Servidores Públicos. 

Espaço físico das defensorias 

 

 

 As instalações dos núcleos regionais, Núcleos Metropolitanos e os núcleos setoriais e 

especializados devem ser amplas, com fachadas bem iluminadas e sinalizadas de forma a 

facilitar o acesso da população observando as especificações constantes na legislação vigente, 

em especial no que se refere à acessibilidade. 

A instalação das Defensorias deve compreender, no mínimo: 

a. Área para recepção - A recepção deverá ter no mínimo 75,00 m², para comportar no 

mínimo 60 

assistidos e deve ser ampla, pois servirá como sala de espera e triagem, onde será 

realizado o atendimento inicial aos assistidos, momento em que será identificada cada 

demanda 

seja judicial ou extrajudicial e também abrigará pontos para o disk Defensor e baias de 

atendimento. 

b. Área para atendimento jurídico - O atendimento jurídico será 

realizado por um Defensor Público auxiliado por um estagiário que estiver vinculado 

ao defensor em uma (01) sala individual medindo no mínimo 12,00m2 

com espaço suficiente para realizar conciliação nas demandas em que for 

possível promovê-la. 

     c. Área para a equipe técnica - A equipe técnica, deverá ser composta por 3 (três) 

profissionais, sendo: psicólogo (a), assistente social e pedagogo (a), com salas individuais de no 

mínimo 11,00 m². 

d. Área para a coordenação- A coordenação deve ter área mínima de 40,00 m², que seria 

suficiente para  comportar um gabinete para coordenador, sala para secretário (a), sala para 

estagiários (as) e banheiro. 
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e. Área para a secretaria- A secretaria deve ser composta por duas salas interligadas 

entre si, sendo a primeira destinada a sua função precípua, medindo no mínimo 

20,00m2, e a outra destinada ao arquivo, medindo no mínimo 10,00m2. 

f. Área de apoio - A área de apoio deve ser composta por uma sala para 

o almoxarifado medindo no mínimo 16,00m2, e outra para a copa/cozinha medindo, 

também, no mínimo 16,00 m2. 

g. Área Comum - A área comum das defensorias deve ser composta de 

- 1 (uma) sala para reuniões medindo no mínimo 30,00 m2, para receber uma mesa de, 

no mínimo, 12 (doze) lugares e com espaço para dar estrutura aos ocupantes dessa 

sala. 

- Estacionamento com o número máxima de vagas de garagem para Defensores e 

Servidores, sendo uma das vagas reservada especificamente para veículo oficial do 

órgão. 

 - 2 (dois) conjuntos de banheiros, sendo um conjunto para assistidos, próxima a área 

de recepção e um conjunto para Defensores e Servidores em ambiente interno do 

Núcleo/Sede. O conjunto de banheiros dos assistidos deve ser composto de banheiro 

masculino, banheiro feminino, ambos com no mínimo 8,50 m² e banheiro P.N.E., com 

no mínimo 2,50 m². O conjunto de banheiros dos Defensores e Servidores deve ser 

composto de banheiro masculino e banheiro feminino, ambos com no mínimo 3,20 m². 

h. Rampa de acesso vertical ou elevador – Sempre que necessário, o Núcleo/Sede será 

equipado por rampa de acesso vertical ou elevadores, permitindo o acesso de 

portadores de necessidades especiais à andares superiores. 

 

Infraestrutura para o funcionamento 

Equipamentos 

Os equipamentos mínimos, necessários ao funcionamento de uma defensoria regional, 

Núcleos Metropolitanos ou de um núcleo setorial e especializado, são classificados por 
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categorias de acordo com cada área de trabalho. A relação deve sempre observar a inovação 

tecnológica de modo que obtenha o melhor e mais avançado equipamento. 

Informática- A especificação prevê que os equipamentos de informática, neste item descrito, 

serão distribuídos em observância à logística de cada área de trabalho sendo: 

a. Área da recepção: A área da recepção deverá conter no mínimo três 

computadores e uma impressora sendo esta multifuncional. 

b. Gabinete do defensor: Cada gabinete devera conter no 

mínimo dois computadores, um destinado ao defensor e o 

outro destinado ao estagiário, e uma impressora 

multifuncional. 

c. Área da equipe técnica: cada sala destinada à equipe 

técnica devera conter no mínimo um computador e uma 

impressora multifuncional. 

d. Área da coordenação: A área destina a coordenação 

devera conter no mínimo três (03) computadores, um (01) destinado ao 

defensor/coordenador, um (01) ao estagiário e o último para 

o secretário (a) da coordenação, além de uma impressora 

multifuncional. 

e. Área da secretaria: cada secretaria de núcleo deverá 

conter no mínimo três computadores, uma impressora 

multifuncional e um scanner. 

 Mobiliário- Os diferentes ambientes devem ser sinalizados adequadamente e ser de acesso 

fácil e seguro. Em todas as salas os móveis devem ser funcionais para atender às necessidades 

das atividades desenvolvidas, oferecendo aos defensores, servidores e assistidos o conforto 

necessário. A especificação prevê que os moveis neste item especificado serão distribuídos em 

observância à logística de cada área de trabalho sendo: 

a. Área da recepção: A recepção será composta no mínimo por três (03) armários 

pequenos e uma bateria de guichês com três (03) lugares sendo dois (02) 

lugares destinados ao atendimento e um (01) destinado a informações aos 
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assistidos. Além de uma (01) TV de LCD, um (01) bebedouro, 60 cadeiras para 

os assistidos aguardarem o atendimento, painel de senhas e sistema de som 

para chamada dos assistidos, dois (02) aparelhos telefônicos, duas (02) mesas 

de 60x80 e duas cadeiras acolchoadas para o Disk Defensoria. 

b. Gabinete do Defensor: O gabinete do defensor público deverá 

conter dois pontos de trabalho, sendo um para o Defensor, composto por 

uma mesa em L, estilo estação de trabalho, com gaveteiro volante, um 

armário baixo, uma cadeira estilo diretor e mais duas cadeiras interlocutor 

para os 

assistidos. O outro posto de trabalho, que será utilizado pelo estagiário, 

deverá ser composto por uma mesa reta, com gaveteiro volante, com cadeira 

tipo secretaria e duas cadeiras interlocutor. 

c. Gabinete da equipe técnica: Cada gabinete destinado à 

equipe técnica deverá conter uma mesa em L, estilo estação de 

trabalho, com gaveteiro volante, um armário baixo, uma cadeira 

para o técnico e mais duas cadeiras interlocutor para os 

assistidos. 

d. Gabinete da coordenação: O gabinete da coordenação deverá 

conter uma (01) mesa em L, estilo estação de trabalho, com 

gaveteiro volante, um (01) armário baixo, um (01) armário alto, uma 

(01) cadeira estilo diretor para o coordenador, duas (02) 

cadeiras interlocutor para atendimento, uma (01) mesa 

redonda para reuniões, quatro (04) cadeiras acolchoadas e um 

frígobar. 

e. A área da secretaria: Cada secretaria deverá conter, no 

mínimo, três (03) mesas sendo uma (01) mesa em L, estilo 

estação de trabalho, e as outras duas (02) mesas retas, ambas com 

gaveteiro volante, três (03) cadeiras acolchoadas para os servidores da 

área meio, dois (02) armários altos, um (01) armário 
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baixo, um (01) bebedouro e dez (10) estantes de ferro para 

condicionamento do arquivo. 

f. Área de apoio ao aImoxarifado: A área do almoxarifado 

deverá ser composta por, no mínimo, dez (10) estantes de 

ferro. 

g. Área da copa cozinha: A área da copa cozinha deverá conter 

uma (01) geladeira, um (01) fogão, um (01) micro-ondas, uma 

(01) mesa de apoio e quatro (04) cadeiras. 
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Plano de expansão de Recursos Humanos 

A Defensoria Pública aumentou sobremaneira o número de serviços ofertados à 

população, por conseguinte, houve o aumento do número de atendimento tanto nos 

núcleos regionais como nos núcleos setoriais e especializados. Diante disso, há necessidade 

de que o quadro próprio de recursos humanos seja compatível com a demanda existente. Os 

profissionais que atuarem nas defensorias devem ser bem capacitados para prestar um 

atendimento de qualidade e humanizado aos assistidos. 

Assim, sugerimos, a seguir, um quadro mínimo de recursos humanos para compor a 

estrutura mínima necessária para o funcionamento de cada núcleo regional ou setorial e 

especializado da defensoria. 

NECESSIDADE DE SERVIDORES POR REGIONAL 

Categoria profissional 
Número 
mínimo 

Valor Anual 

Apoio Administrativo 5 212.175,55 

Estagiários 5 33.096,00 

Pedagoga 1 86.598,67 

Psicóloga 1 86.598,67 

Assistente Social 1 86.598,67 

Serviços Gerais 1 34.940,06 

TOTAL GERAL 14 540.007,62 

      

TOTAL GERAL - 12 
REGIONAIS 

168 6.480.091,44 

 

ASSESSOR JURIDICO DE DEFENSORIA 

Categoria profissional Número mínimo Valor Anual 

Assessor Juridico de Defensoria 30 1.433.821,50 



 
61 

Formação de Recursos Humanos 

Deve ser prioridade na política de gestão de pessoas, o investimento na formação e 

valorização profissional. Direcionada aos (às) defensores e servidores e equipes técnicas, a 

formação deve ser continuada, abrangente, de natureza técnica, operacional e gerencial, 

universal, dirigida ao conjunto dos (as) profissionais e deve incluir disciplinas específicas, tais 

como uso do sistema de informática SCPJWEB, abordagem e técnicas de atendimento que 

devem estar integradas com os conteúdos humanísticos relativos a direitos humanos, tais 

como ética e cidadania. 

A capacitação profissional deve estar pautada por uma metodologia participativa, dialógica, 

interdisciplinar e deve assegurar conteúdos programáticos que reafirmem os direitos do 

cidadão no que se refere a um atendimento humanizado, pautado nos direitos humanos. 

Essa qualificação deve produzir sistemas de comando e supervisão de equipe que estimulem a 

cooperação, a visão complementar das diferentes funções, a importância e o fortalecimento 

das parcerias com outras Instituições e um funcionamento interno mais bem estruturado. 
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Plano de Expansão da Escola Superior da Defensoria Pública 

No dia dez de março de 2017, no auditório do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do 

Pará, ocorreu a reunião de Plano de Capacitação da Escola Superior da Defensoria Pública com 

base no Planejamento Focal. 

A Direção da Escola Superior elaborou o Planejamento Estratégico Focal da instituição, 

esclarecendo os eixos de atuação;  

Eixo “Desjudicialização”, foram definidas as seguintes necessidades: 

- Iniciativa: Promover acolhimento do assistido: 

 Mapeamento da atuação extrajudicial a ser realizado por cada núcleo especializado e 

regionais, conforme suas especificidades, bem como fluxo de entrada e tramitação; 

 Criação do fluxo a partir do POP – Procedimento Operacional Padrão; 

 Divulgação da Desjudicialização – Cartilhas (5.000 unidades), Banners (30 unidades), 

Cartazes (100 unidades), Folders (5.000 unidades), Redes Sociais, Vídeos Educativos; 

 Capacitação interna, bimestral, em relação ao acolhimento: 

 Período: Abril de 2017 a dezembro de 2020; 

 11 internas – R$ 3.000,00 cada; 

 Capacitação com instrutores externos; 

 Período: Abril de 2017 a dezembro de 2020; 

 11 externas – R$ 10.000,00 cada; 

 Capacitação fora do Estado; 

 Período: Abril de 2017 a dezembro de 2020; 

 Duas por ano com oito pessoas; 

 Custo médio – R$ 8.000,00 por pessoa; 

 Capacitação no interior do Estado; 

 Todas as 12 regionais, até o ano de 2020; 

 Média de R$ 15.000,00 por capacitação; 

 

Sobre a área temática “Pessoas Encarceradas”: 

-iniciativa: Protocolo para produção de dados (perfil do preso, aspectos prisionais. Medidas 

socioeducativas e de segurança); 
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 Assinatura do Diário da Justiça para criação de boletins mensais, online, com 

informações jurisprudenciais, doutrinárias, legislativas e com enunciados dos Grupos 

de Estudos das áreas especializadas da Defensoria Pública do Estado; 

 Período: para até 2020; 

o Contratação de 1 (um) estagiário; 

o Disponibilização de 2 (dois) computadores; 

 Atualização do acervo bibliográfico (anual) descentralizado para cada Núcleo; 

 Aquisição de estantes baixas ou fixas na parede, ambas abertas, com 

plaquetas de identificação da Escola Superior (30 unidades- R$ 399,99 

cada); 

 Aquisição de livros (R$ 300.000,00); 

Sobre a área temática “demandas de massa”: 

-iniciativa:  

 Mapeamento demandas de baixa complexidade;  

 Inclusão da pauta sustentável nos núcleos em parceria com os NPJ’s;  

-iniciativa:  

 Mapeamento e identificação dos Municípios sensíveis a existência de litígios com 

grandes empreendimentos e/ou desastres (ou sua iminência); 

 

Capacitação e Estruturação da Escola Superior 

A Escola Superior propôs a realização de quatro ciclos de capacitação, quadrimestrais, nas 

áreas: Cível e Fazenda\ Consumidor\ Criminal e Execução Penal\ Família, Infância e NAEM\ 

Agrário e Direitos Humanos (R$ 15.000 cada); 

Em relação à capacitação continuada para servidores da instituição, divulgação e sugestão de 

cursos junto a Escola de Governo e demais escolas públicas, considerando a integração da 

Escola Superior ao COTEGEP; sobre isto, há a necessidade de: 

 Elaboração de escala para capacitação dos Servidores da Escola Superior 

Acerca do Planejamento da Escola Superior, verificou-se a necessidade de: 

-Elaboração de Regulamentação da Escola Superior; 

-Grupos de Estudo: 

 Elaboração do Calendário Anual de Reunião de cada Grupo de Estudo; 
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 Criação de identidade Visual de cada Grupo de Estudo, com a divulgação via e-

mail, redes sociais e site institucional; 

 Criação de proposta de incentivo a atuação do Defensor Público nos Grupos de 

Estudo, como a participação em cursos fora do Estado e a promoção por 

merecimento; 

 Como os encontros possuem regularidade Bimestral, tal situação resultará em 1 

(um) Grupo de Estudo por semana, às sextas-feiras, pelo período vespertino. Cada 

encontro terá a média de custo de R$ 50,00. Nas reuniões haverá servidor para 

secretariar, bem como suporte de apoio com o devido material de expediente. As 

atas de reunião serão disponibilizadas no site da instituição, assim como os 

enunciados que nesta forem elaborados como proposta para aprovação; 

 Elaboração de escala para secretariar Grupos de Estudo; 

 Aquisição de equipamentos que proporcionem a transmissão e a interação online 

dos participantes para todo o Estado; 

 
-Estruturação da Escola Superior: 

 NIES; 

o Regulamentação com proposta ao Conselho Superior; 

o Reestruturação do espaço físico e de pessoal (secretaria, assessoria, 

estagiários e defensores); 

o Placas de identificação visual; 

o Qualificação: 

 Elaboração de Cartilhas educativas, banners, folders; 

 POP; 

o Ampliação: 

 Interior: 

 Santarém; 

 Capital: 

 Três instituições superiores; 

o Expansão da área de atuação: 

 Outros cursos (p.ex. pedagogia, psicologia, engenharia); 

o Aperfeiçoamento do Sistema de Gerência; 
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 Biblioteca; 

o Reestruturação do espaço físico; 

 Eliminação de arquivos de estágio e equipamentos diversos que 

servem a Escola; 

 Criação de espaço de Leitura e Pesquisa;  

 Elaboração de Projeto de transformação da sala de apoio do 

Auditório em Sala Multifuncional de vídeo; 

 Computador, impressoras e scanner de precisão (média de R$ 

1.100,00); 

 Implementação de Repositório institucional via DSPACE; 

 

 Auditório; 

o Acesso à internet com Wi-fi aberto para todos os usuários da Escola; 

o Reforma das Lâminas, poltronas, painel de fundo, pontos elétricos, 

iluminação e sistema de refrigeração; 

o Equipamentos para transmissão online dos Cursos; 

 

 Coordenação de Ensino e Pesquisa; 

o Equipamentos de informática – computadores, nobreaks, impressoras e 

scanners; 

o Efetivação da assessoria pedagógica; 

o Reorganização do Espaço físico; 

 

 Secretaria; 

o Reorganização do Espaço físico; 

o Equipamentos de informática - computadores, nobreaks, impressoras e 

scanners; 

o Servidor; 

 

 NAAP; 

o Reorganização do Espaço físico; 

o Equipamentos de informática - computadores, nobreaks, impressoras e 
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scanners; 

o Ampliação do sistema para consulta das pesquisas realizadas; 

o Sistematização do boletim mensal – identidade visual, assinatura do Diário 

da Justiça; 

o Regulamentação das Atribuições; 

o POP; 

  

 Gerência de Estágio; 

o Aperfeiçoamento do Sistema de Gerência; 

o Digitalização dos arquivos; 

 Contratação de Estagiários: Arquivologia e Biblioteconomia (R$ 

1.103,20); 

o Criação de regulamentação da atividade da gerência; 

o POP; 

o Elaboração de Cartilha Digital; 

 

 Serviços Operacionais; 

o Criação de espaço físico com armários para louças e utensílios em geral; 

o Projeto de Copa; 

o Criação e aquisição de uniforme (média de R$ 500,00); 

o Aquisição de materiais – bandeja, taças, talheres (média de R$ 1.000,00); 
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Planilha de Custos da Escola Superior da Defensoria Pública 

PLANILHA DE CUSTO  
VALOR MÉDIO 
- Em R$ 

Capacitação Interna  9.000,00 

Capacitação Externa  30.000,00 

Capacitação fora do Estado : duas por ano como 8 pessoas  128.000,00 

Capacitação no interior do Estado: nas 12 Regionais entres 2017 
e 2020  15.000,00 

Promoção de evento e capacitação pela Escola Superior da 
Defensoria Pública  95.648,00 

Promoção de evento e capacitação pela Escola Superior da 
Defensoria Pública  86.352,00 

Aquisição de estantes baixas ou fixas na parede / 30 unidades - 
R$399,99 ( valor unitário) 11.999,70 

Aquisição de livros / sobre área temática "Demanda de massa" 300.000,00 

Promoção de evento e capacitação pela Escola Superior da 
Defensoria Pública  44.620,00 

TOTAL GERAL 720.619,70 
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Plano de Comunicação Institucional 
 

Objetivo Geral 

O Plano de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Pará tem como base os quatro 

eixos do Planejamento Organizacional Focal da atual gestão (desjudicialização, atendimento às 

demandas de massa, encarcerados e gestão administrativa) e objetiva criar duas frentes de 

trabalho para a atuação da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do 

Pará (Ascom/DPE-PA). Uma voltada aos assistidos da instituição, levando em consideração que 

grande parte deles apresenta baixo nível de escolaridade e escasso acesso aos meios de 

comunicação; e outra direcionada à sociedade civil, sobretudo aos profissionais relacionados à 

área jurídica ou atuantes em áreas afins; Governo; movimentos sociais; imprensa; academia; 

dentre outros.  

Com a frente de trabalho voltada aos assistidos, pretende-se prestar esclarecimento à 

população hipossuficiente, principalmente no interior do Estado, acerca de seus direitos, do 

papel da Defensoria Pública para a garantia destes, bem como as formas de acesso aos 

serviços da instituição. Visa-se ainda o estabelecimento de parcerias com Instituições de 

Ensino Superior (IES) para veiculação de conteúdo relacionado aos serviços prestados pela 

instituição. 

A partir da frente de trabalho direcionada à sociedade civil, procura-se garantir maior 

visibilidade à atuação da Defensoria Pública em todo o Estado do Pará, auxiliando na 

promoção da legitimidade social para novas capitações de recursos. 

Desta forma, este Plano de Comunicação pretende traçar metas e sugerir novas ferramentas 

para o funcionamento da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

 

Objetivos específicos 

 Construir uma comunicação eficaz entre a Defensoria Pública e os seus assistidos; 

 Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES); 

 Inserir a atuação da Defensoria Pública nas pautas dos veículos de comunicação do 

Estado por meio da criação de ações e estratégias de comunicação a fim de fortalecer 

a imagem da instituição a partir de suas bases fundamentais e missão; 

 Melhorar o diálogo entre a instituição e a sociedade civil, incluindo seus assistidos;  
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 Planejar de forma estratégica o uso das mídias sociais, com a criação de linguagens 

específicas para cada plataforma; 

 Criação de spots para rádios a fim de garantir maior capilaridade das informações pelo 

interior do Estado; 

 Estabelecimento de nova linha editorial para o site da Defensoria visando maior 

despersonalização das atividades desenvolvidas e maior reafirmação do papel 

institucional; 

 Elaboração de relatórios semanais, mensais e anuais que apresentem os resultados 

obtidos por meio das mídias sociais, inserções nos veículos de comunicação e 

conteúdos elaborados de forma interna. 

 

A Assessoria de Comunicação (Ascom) 

A Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Estado do Pará é responsável pela 

comunicação da instituição. Entre seus objetivos está a busca das melhores formas e 

oportunidades de divulgação dos serviços prestados pela Defensoria, seja mediante recursos 

próprios, seja junto aos veículos de comunicação.  

É função da Ascom cuidar da imagem da instituição, fazer a sua comunicação interna e 

externa, a assessoria de imprensa, execução e acompanhamento das ações de comunicação, 

bem como o uso eficiente dos recursos físicos, humanos e tecnológicos.  

A Ascom realiza o gerenciamento e estratégias comunicativas das redes sociais e site da 

instituição. É ainda responsável por intermediar as negociações com os meios de comunicação 

e acompanhar o andamento das informações veiculadas pela imprensa. É também função da 

Assessoria criar materiais promocionais, padronizar os materiais impressos e multimídia da 

Defensoria. 

 

Público-Alvo 

Interno 

 Defensores públicos; 

 Servidores públicos; 

 Estagiários; 
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 Gabinete, diretorias, núcleos e regionais. 

Externo 

 Assistidos; 

 Sociedade civil; 

 Governo; 

 Imprensa; 

 Academia; 

 Movimentos sociais; 

 Parceiros e colaboradores. 

 

 

Estruturação dos departamentos 

Recursos humanos (atual) 

 Um jornalista assessor de comunicação (coordenador da Ascom); 

 Um assessor de comunicação; 

 Um fotógrafo; 

 Um servidor público de criação que trabalha com design gráfico; 

 Seis estagiários de Jornalismo; 

 Três estagiários de Publicidade. 

Recursos materiais 

 11 computadores 

 Uma impressora 

 Uma máquina fotográfica 

 Um chip de celular institucional 

 Três linhas telefônicas (fixo) 

 Material de expediente 
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Ações 

Assessoria de Imprensa 

 Diálogo para inserções de conteúdos (pautas, releases e notas) em veículos de 

comunicação; 

 Contato com equipes de produção de pautas jornalísticas na capital e no interior para 

alinhamento de pautas; 

 Busca de parcerias com Instituições de Ensino Superior a fim de enfrentar o desafio da 

comunicação com pessoas com pouco acesso à informação; 

 Constante alinhamento com a política institucional para a divulgação de informações; 

 Intermediação e acompanhamento das entrevistas e declarações públicas dos 

membros da Defensoria; 

 Cobertura da participação da Defensoria em eventos; 

 Gerenciamento de crises em relação à imagem da Defensoria junto à imprensa; 

 Produção diária de clipping e encaminhamento à Defensora Pública-Geral; 

 Produção mensal de relatórios relativos às atividades desempenhadas pela Ascom e 

encaminhamento à Defensora Pública-Geral. 

 

Site institucional 

 Linha editorial que prioriza o reforço da imagem da instituição, com notícias voltadas 

para a divulgação dos direitos dos assistidos e das atividades desenvolvidas pela 

Defensoria ou que contam com a sua parceria; 

 Média de três postagens por dia; 

 Textos curtos, com possibilidade de extensão quando o conteúdo assim o exigir; 

 Uso de linguagem própria para textos de web; 

 Uso de vídeos, hiperlinks, pop ups e demais recursos multimídias. 

 

Redes Sociais 

 Utilização das seguintes redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram; 

 Desenvolvimento de linguagem própria, com textos e artes específicos para cada 

plataforma; 
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 Busca de linguagem acessível, utilizando o coloquial sem perder de vista a seriedade 

das informações veiculadas; 

 Planejamento estratégico diário e semanal das publicações a serem divulgadas nas 

redes; 

 Elaboração de relatórios semanais e mensais das redes para análise do engajamento 

das publicações e embasamento de novas estratégias de comunicação; 

 Utilização de recursos multimídia. 

Propaganda e Marketing 

 Promoção de anúncios nas redes sociais da Defensoria, sobretudo para a divulgação 

de eventos abertos ao público; 

 Criação de material promocional para a divulgação de eventos. (Ex.: cartazes com 

informações sobre o Cine Empodera Ela para ser distribuídos em locais estratégicos, 

como Universidades); 

 Criação de materiais impressos de baixo custo, como fanzines, com informações 

acerca dos serviços prestados pela Defensoria direcionados aos assistidos; 

 Criação de materiais impressos de baixo custo sobre os serviços prestados por cada 

Núcleo da Defensoria. 
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Plano Diretor de Informática 
O Plano Diretor de Informática visa detalhar a implantação das políticas estratégicas previstas 

no Planejamento Estratégico Focal da Defensoria Pública do Estado do Pará, além de garantir 

meio para acompanhamento das demandas prioritárias previstas para entrega até o final de 

2018. 

 

Detalhamento dos Macroprocessos. 

 

RENOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DE PARQUE TECNOLÓGICO - MICROINFORMÁTICA e 
DATA CENTER; 
 

- Adquirir computadores do tipo desktop para substituir e atualizar o atual parque da DPPA; 

- Adquirir impressoras do tipo multifuncional para substituir e atualizar o atual parque da 

DPPA; 

- Adquirir computadores do tipo notebook para substituir e atualizar o atual parque da DPPA; 

- Adquirir NO-BREAKS DE 1.4 KVA para substituir e atualizar o atual parque da DPPA; 

- Adquirir NO-BREAKS DE 10 KVA para substituir as unidades que servem ao data center da 

DPPA; 

- Adquirir Insumos de informática visando a reposição de peças e utensílios que auxiliam a 

atuação do NTI no dia-a-dia; 

- Adquirir softwares de microinformática (antivírus, softwares de edição de vídeos, software de 

suporte à atuação do setor de engenharia da DPPA, editores de texto, planilhas eletrônicas, 

etc.) 

 

ADEQUAÇÃO DA DEFENSORIA AOS PROCESSOS DE UTILIZAÇÃO DO PJE, SEEU e SISTEMAS DE 
VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (E-PROTOCOLO 2.0); 
 

-  Adquirir scanners para imprimir maior celeridade na atuação de defensores públicos, 

servidores e estagiários, no que tange especificamente a digitalização de documentação dos 

assistidos, provas documentais, processos administrativos, entre outros; 

- Adquirir tokens de acesso 

- Adquirir certificados digitais para substituir os certificados que vão expirar em 2018 e 2019; 

- Capacitar constantemente o corpo técnico da Defensoria Pública do Estado no uso das 

referidas ferramentas. 
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CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO Núcleo de Tecnologia da Informação 
 

- Equipe de Suporte - Treinamento e qualificação técnica em sistemas de gestão de chamados 

GLPI; 

- Equipe de Sistemas - Treinamento e qualificação técnica em Linguagem de programação 

.NET; 

- Equipe de TELECOM - Treinamento e qualificação técnica em Sistemas de comunicação 

baseados Fibra Óptica; 

-  Equipe de Redes - Treinamento e qualificação técnica em Sistemas de virtualização de 

servidores; 

 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES; 
 

 A plataforma de desenvolvimento de softwares da Defensoria Pública baseia-se na linguagem 

.NET e banco de dados Oracle. Atualmente não há expectativa de mudança de tal plataforma, 

nesse sentido a Defensoria Pública deverá investir em softwares próprios, utilizando a mão de 

obra já existente, com fito de auxiliar a gestão superior, diretorias e demais setores no 

desenvolvimento de suas atividades finalísticas. 

 

- Desenvolvimento de sistema de gestão de suprimento de fundos; 

- Desenvolvimento de sistema de gestão de pedido de material (gemap); 

- Desenvolvimento de sistema de gestão de contratos e convênios (CLCC); 

- Desenvolvimento de sistema de gestão de férias de defensores e servidores; 

- Desenvolvimento de ferramenta de B.I com fito de auxiliar a gestão superior da DPPA na 

tomada de decisões; 

-  Desenvolvimento de sistema de gestão da Corregedoria; 

- Desenvolvimento de sistema de gestão da Ouvidoria; 

- Manter, atualizar e desenvolver de novas ferramentas no SCPJ; 

 

APRIMORAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS DE ATUAÇÃO NO NTI; 
 

- Gestão dos recursos de atendimento e da satisfação dos usuários de TI; 
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- Criar e manter padronizados, atualizados, transparentes e operacionais os recursos de 

consulta, controle e execução de atendimentos aos usuários de TIC: 

a) Catálogo de serviços de TIC; 
b) Processos de Gerenciamento de Incidentes e Requisições e os respectivos 

subprocessos de atendimento, além daqueles que vierem a ser elaborados; 
c) Sistema centralizador do registro dos atendimentos; 
d) Base de conhecimento; 
e) Ferramentas de apoio integradas ao ambiente da Central de Serviços; 
f) Pesquisa de satisfação de TIC. 

 

- Realizar mensuração e acompanhamento periódicos dos resultados das ações de 

atendimento na Central de Serviços, fazendo uso de relatórios. 

APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER; 
 

- Adquirir servidores de dados a fim de substituir e atualizar o DATA CENTER da Defensoria 

Pública; 

- Adquirir softwares de virtualização dos servidores novos DATA CENTER da Defensoria Pública; 

- Adquirir  Storage  para armazenamento dos dados DATA CENTER da Defensoria Pública; 

- Adquirir  Comutador de Dados - Switch capaz de realizar segmentação de camada 3 (VLAN) 

na rede de dados da Defensoria Pública. 

- Revisão e aperfeiçoamento da Política de Segurança da Informação 

- Elaboração de Material Didático para Cursos e Distribuição que contemplem a segurança da 

informação e a política de segurança da informação. 

 

PLANILHA DE CUSTOS - PDI 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR MÉDIO 
TOTAL - Em R$ 

1 

Desktop com processador AMD ou Intel 
com 4 cores, com ao menos 4GB de 
memória RAM, 500 GB de HD, placa de 
rede, interfaces USB, acompanha 
monitor. 

190 760.000,00 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR MÉDIO 
TOTAL - Em R$ 

2 

Impressoras e Multifuncional com 
velocidade de impressão de ao menos 
30 ppm, resolução do scanner de ao 
menos 600x600, deve possuir placa de 
rede, opcionalmente, deve possuir wi-fi.  

190 285.000,00 

3 

Notebook AMD ou Intel com 4 cores, 
com ao menos 4GB de memória RAM, 
500 GB de HD, placa de rede, interfaces 
USB, monitor de no mínimo 14”. 

190 790.000,00 

4 Nobreak, bivolt, potência de 1.4 kva 190 114.000,00 

5 
Nobreak, bivolt, trifásico, potência de 
10 kva. 

2 25.000,00 

6 

Insumos de informática - Hd´s, 
memórias, processadores, placa mãe, 
placa de rede, cabo de rede conectores 
de rede, ferramentas, etc. 

-- 200.000,00 

7 

Softwares antivírus para 500 
computadores, Autocad, Adobe 
premier, Pacote office para 100 
máquinas, Corel Draw. 

-- 200.000,00 

8 

Scanner com resolução mínima de 600 x 
600, velocidade mínima de 
escaneamento de 25 ppm, deve possuir 
comunicação usb e wi-fi. 

110 165.000,00 

9 
Token de acesso a sistemas com 
certificação digital. 

200 10.000,00 

10 
Certificado digital, tipo A3, E-cpf, 
validade de 3 anos. 

350 17.500,00 

11 
Capacitação em softwares de gestão de 
TI - GLPI, central de chamados, suporte 
técnico 

2 5.000,00 

12 
Capacitação oficial em linguagem de 
programação .NET 

2 8.000,00 

13 
Capacitação em sistemas de 
comunicação em fibra óptica 

2 4.000,00 

14 
Capacitação oficial sistemas de 
virtualização de servidores - cloud. 

2 13.000,00 

15 Desenvolvimento de softwares 04 anos 2.000.000,00 



 
77 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR MÉDIO 
TOTAL - Em R$ 

16 
Servidores de dados com processador 
INTEL de no mínimo 08 núcleos, 128 Mb 
de memória RAM, 05 anos de garantia. 

3 150.000,00 

17 
Licenças de Software de virtualização de 
servidores. 

2 120.000,00 

18 
Storage com discos SSD e SAS de 15k e 
10 K, comunicação via fiber chanel 

1 500.000,00 

19 
Switch 48 portas capaz de fazer Vlan 
nível 3, 36 meses de garantia. 

2 80.000,00 

TOTAL GERAL 5.446.500,00 
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Quadro de Usos e Fontes 
 

 

ITENS TOTAL – R$ 
% sobre 

Investimento Total 

PLANO DE OBRAS 12.862.179,91 47,74 

PLANO DE EXPANSÃO DE RECURSOS HUMANOS 7.913.912,94 29,37 

PLANO DE EXPANSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA 

720.619,70 2,67 

PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA 5.446.500,00 20,21 

Investimento Total  26.943.212,55 100 

   

   FONTES 

 ITENS TOTAL 
% sobre 

Investimento Total 

FONTE DO TESOURO ESTADUAL - 0101 2.200.000,00 8,17 

RECURSOS A CAPTAR 24.743.212,55 91,83 

TOTAL GERAL 26.943.212,55 100 

 

 

 

 

 

 

 


