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5Planejamento estratégico mPPi

AssessoriA especiAl de plAnejAmento e Gestão

Retorno para a sociedade:

Impacto na realidade social

Objetivos Estratégicos:  Assegurar recursos orçamentários e otimizar sua alocação, Aumentar 
a captação de recursos extraorçamentários, Obter transparência nos repasses orçamentários, 
Promover  aperfeiçoamento funcional, Aprimorar a gestão administrativa, Implementar a 
gestão estratégica; Adequar recursos tecnológicos.

1. Objetivos Estratégicos e Iniciativas estratégicas definidos no PEI/MPPI

 O Plano Estratégico do MPPI, revisto no ano de 2017, por meio de procedimento 
instaurado no âmbito da Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, passou a contar 
com 25 (vinte e cinco) objetivos estratégicos, com descrição de Metas e Indicadores para 
cada Objetivo. 

rAdAr estrAtéGico mppi
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Dessa forma, considerando que os objetivos e iniciativas estratégicos do PEI/MPPI 
foram previstos para o espaço temporal de 13 (treze) anos, constata-se inexistirem iniciativas 
cumpridas fora do prazo.

Após o procedimento de Revisão do PEI foram extintos 6 (seis) objetivos 
estratégicos, em decorrência da fusão de um Centro de Apoio Operacional, qual seja CAOPDI 
– Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Deficiente e Idoso – e o CAODEC - Centro de 
Apoio Operacional da Educação e Cidadania. 

Por outro lado, houve extinção de 6 (seis) iniciativas estratégicas do plano original, 
em virtude de encontrarem-se defasadas.

Atualmente o Ministério Público do Estado do Piauí tem 196 (cento e noventa e 
seis) iniciativas estratégicas da área estruturante e 117 (cento e dezessete) da área finalística, 
a serem cumpridas no espaço temporal de 5 (cinco) anos.

Oportuno destacar, nos últimos oito anos (2010 a 2017), foram cumpridas  224 
(duzentos e vinte e quatro) iniciativas estratégicas da Área Meio e 100 (cem) iniciativas 
estratégicas da Área Finalística.

2. Projetos Estratégicos

Para desdobramento do Plano Estratégico do Ministério Público do Estado do 
Piauí foram concluídos 08 (oito) projetos no ano de 2017, tendo havido um cancelamento, 
por inviabilidade da execução, e 8 (oito) Pedidos de Mudança para fins de prorrogação dos 
projetos.

O sistema implantado para gerenciamento de projetos é Brainstormingweb, que 
se mostra complexo, havendo necessidade de um maior aperfeiçoamento para sua utilização.

Importante pontuar que todo o trabalho de monitoramento realizado pela 
Assessoria de Planejamento e Gestão é feito de forma manual, por meio de planilhas do 
Excel, havendo dispêndio considerável de material humano e tempo para sua realização. 

3.  Planos de Natureza Estratégica

O Ministério Público do Estado do Piauí atua por meio de Planos, Programas e 
Projetos institucionais.

A gestão é inaugurada por meio do Plano de Gestão. 

Para execução dos Projetos estratégicos (executivos) é desenvolvido Plano Geral 
de Atuação, com previsão bienal, havendo para cada projeto estratégico um Plano de 
Atuação, nominado após a vigência do  Ato PGJ 713/2017, de Plano Operacional. 

Os Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Piauí 
desenvolvem seus Planos Gerais de Atuação, que são publicados em suas páginas no site 
institucional.

Ademais, houve implementação do Plano Diretor e do Plano Desenvolvimento de 
Membros e servidores do Centro de Aperfeiçoamento Funcional - CEAF.

Por outro lado, os Coordenadores da Área Meio desenvolvem o Plano 
Administrativo de Atuação, conforme suas coordenadorias.

4. Governança

A unidade de Governança do planejamento estratégico do MPPI é exercida 
pela Comissão de Gestão do Planejamento Estratégico (CGPE), constituída por membros e 
servidores designados pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme Portaria 2348/2017.

CGPE  – PORTARIA PGJ Nº 2348/2017
 CARGO FUNÇÃO

Cleandro Alves de Moura Membro Procurador-Geral de Justiça

Martha Celina de Oliveira Nunes Membro Subprocuradora-Geral de Justiça

Aristides Silva Pinheiro Membro Corregedor Geral

Rosângela de Fátima Loureiro Mendes Membro Ouvidora Geral

Teresinha de Jesus Marques Membro Diretora Geral do CEAF

Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando Membro Membro rep. Do 1º Grau

Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes Membro Secretária Geral

Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra Membro Chefe de Gabinete

Flávia Gomes Cordeiro Membro Rep. Dos Coord. CAOS

Itanieli Rotondo Sá Membro Coord. AEPG

Leonardo Fonseca Rodrigues Membro Membro rep. Do 2º Grau

Francisco Mariano Araújo Filho Servidor do MP Rep. Dos Coord. Área Meio

José Arimatea Marques Area Leão Costa Servidor do MP Rep. Do Sindicato dos Servidores

5. Gestão Estratégica

A Comissão Executiva do Planejamento Estratégico Institucional (CEPEI) é 
responsável pela gestão estratégica do Ministério Público do Estado do Piauí, sendo constituída 
por membros e servidores designados pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme  Portaria 
2347/2017.
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CEPEI – PORTARIA PGJ Nº 2347/2017
 CARGO EFETIVO FUNÇÃO

Martha Celina de Oliveira Nunes Membro Subprocuradora-Geral de Justiça

Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes Membro Secretária Geral

Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra Membro Chefe de Gabinete

Cláudio Bastos Lopes Membro Membro rep. Da Corregedoria

Itanieli Rotondo Sá Membro Coord. AEPG

Paulo Rubens Parente Rebouças Membro Membro indicado pelo PGJ

Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins Membro Coord. CAODIJ

Flávia Gomes Cordeiro Membro Coord. CODEC

Denise Costa Aguiar Membro Coord. CAOMA

Sinibilino Pinheiro da Silva Júnior Membro Coord. CAOCRIM

Karla Daniela Furtado Maia Carvalho Membro Coord. CAODS

Everângela Araújo Barros Parente Membro Coord. CACOP

Nivaldo Ribeiro Membro Coord. PROCON

Francisco Mariano Araújo Filho Servidor do MP Coord. RH

Thyago José Pereira Januário Servidor do MP Coord. CPPT

Afrânio Oliveira da Silva Servidor do MP Coord. CLC

Marcilio de Oliveira Silva Servidor do MP Coord. CAA

Denis Rodrigues de Lima Comissionado Coord. CCF

Ítalo Garcia Araújo Nogueira Comissionado Coord. CTI

Edigar Nogueira Brandão Neto Comissionado Coord. CCS

6. Agenda Anual do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico conta com Agenda Anual.

AGENDA ANUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018

AÇÕES/RESPONSÁVEIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Encaminhamento de Informações para 
Monitoramento dos Projetos (CAOP, 
PROCON e GACEP)*

11 11 11 11

Encaminhamento do relatório 
de atualização das metas do 
PPA (Coordenadores da Área 
Estruturante)*

11 11 11 11

AÇÕES/RESPONSÁVEIS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Entrega de relatórios, para elaboração 
do Relatório de Gestão Institucional 15 18 18 11

Reunião de Acompanhamento Tático 
(RAT) – CEPEI *** 16

Publicação do  Plano Geral de Atuação 
(PGA)**** 26

Publicação do Relatório de 
Desempenho do PE-MPPI***** 30

Data limite para definição da 
Programação Financeira de 2018 
da Procuradoria Geral de Justiça - 
AEPG*****

30

Reunião de Acompanhamento 
Operacional (RAO) - CEPEI*** 31 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28

13

Reunião de Análise Estratégica (RAE) - 
CGPE****** 7 8

Prazo final para definição das metas e 
prioridades do MPPI para LDO/2019 - 
AEPG*****

15

Constituição da Comissão para 
elaboração da Proposta de LOA - PGJ 1

Data limite p/ envio da proposta 
orçamentária 2019 do MPPI - PGJ 15

Agenda anual do Planejamento Estratégico conforme art. 45 do Ato PGJ 713/2017)
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7. Mapa Estratégico do Planejamento

O Ministério Público do Estado do Piauí tem representação gráfica de seus 
Objetivos Estratégicos.

8. Do Clima e da Comunicação Estratégica

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão procura divulgar as atividades 
e iniciativas da área de planejamento e gestão estratégica de forma regular, preferindo 
as comunicações digitais, de forma tornar mais célere a comunicação com membros e 
servidores.

Durante o ano de 2017 a AEPG realizou pesquisas com a sociedade, membros e 
servidores, por meio do site da instituição, e-mail institucional, ou whatsapp. Além disso, 
realizou visitas e encaminhou documentos para órgãos e entidades externas.
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Oportuno destacar que foi lançado o Ato PGJ 726/2017, regulamentando a Política 
de Comunicação do Planejamento Estratégico institucional, o que pode ser considerado 
um grande avanço, e colocar o Ministério Público do Piauí como pioneiro no cumprimento 
da Carta de Brasília e das orientações do CNMP, uma vez que poucos Ministérios Públicos 
Brasileiros tem ato normativo regulamentado a comunicação do planejamento.

Com o reconhecimento pela Administração Superior da importância do 
Planejamento Estratégico Institucional, a publicação  da Carta de Brasília e da Recomendação 
54/2017 do CNMP, verificam-se avanços consideráveis no planejamento do Ministério 
Público do Estado do Piauí, que vem se consolidando como uma das principais ferramentas 
de gestão institucional, sendo elo entre uma atuação funcional pautada pela eficiência e 
resolutividade, com controle de custos, e resultados sociais de impacto.

Ainda se revelam como pontos fracos e ameaças para o desenvolvimento da 
cultura de planejamento e gestão estratégica as restrições orçamentárias, que obstam a 
adequação do efetivo de membros e servidores às necessidades do Estado do Piauí; a ausência 
de mapeamento integral das rotinas da instituição; a formação acadêmica, principalmente, 
dos membros, com perfil conforme e voltado, quase exclusivamente, para Ciência Jurídica, 
mostrando-se imperativo o aperfeiçoamento funcional dirigido ao desenvolvimento de 
habilidades, como liderança, comunicação assertiva, gestão de pessoas e desenvolvimento 
de competências. 

Com o escopo de aferir a avaliação de membros e servidores acerca das atividades 
e iniciativas da área de planejamento e gestão estratégica foi realizada consulta via watssap 
e email, tendo sido obtida uma média de 8,0775. 

Em 2017 foi feito um levantamento da participação de membros e servidores em 
atividades desenvolvidas pelo Planejamento Estratégico, tendo sido verificado que pouco 
mais de 60% (sessenta por cento) dos membros e aproximadamente 35% (trinta e cinco por 
cento) dos servidores participam das atividades desenvolvidas pela unidade.
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proGrAmAs, projetos, cAmpAnhAs e Ações reAlizAdAs 
em 2017 – iniciAtivAs estrAtéGicAs desenvolvidAs pelA 
AssessoriA de plAnejAmento estrAtéGico e Gestão

1. Finanças

A Assessoria Especial de Planejamento Estratégico, por sua Assessoria de 
Programação Orçamentária e Gestão, em conjunto com a Chefia de Gabinete, desenvolveu 
no ano de 2017 as seguintes estratégias:

· Acompanhou as suplementações orçamentárias feitas pelo Poder 
Executivo.

· Elaborou, por meio do escritório de projetos, projeto para implantação 
do sistema de custos no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí 
(MPPI) – PGA 30046/2017.

· Promoveu ações junto ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa com 
o escopo de aumentar as dotações orçamentárias do Ministério Público, 
tendo participado de reuniões para elaboração da Lei Orçamentária Anual 
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

· Acompanhou a Gestão do Fundo de Modernização do MPPI.
· Promoveu ações para elaboração de orçamento anual participativo interno, 

com consulta a todos os membros do MPPI.
· Elaborou planejamento anual para definição dos gastos e aplicação dos 

recursos, em atendimento às necessidades previamente identificadas;

· Monitorou, por meio do PGA 4461/2017, a execução orçamentária, a fim 
de manter alinhamento entre o orçamento e o Planejamento Estratégico.

2. Pessoas
2.1 Integração institucional
a) Programa Ministério Público pela Paz

A partir da provocação Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 
(SQVT), a AEPG desenvolveu o Programa “Ministério Público pela Paz”, a fim de  fortalecer 
a comunicação institucional e integrar equipes. O programa contou com as seguintes ações:

· Lançamento Oficial do Programa – Workshop Cultura da Paz – 26/01/2017;
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· MP Contra o Aedes Aegypti – palestra sobre cultura da paz, etiqueta funcional e 
combate à dengue, destinada aos terceirizados.

b) I Encontro Regional do Ministério Público

A fim de promover a integração institucional, a AEPG participou da organização do 
I Encontro Regional do Ministério Público do Piauí, com o tema: “Construir conhecimento é 
abrir janelas para o mundo”, ocorrido nos dias 04 e 05 de maio de 2017, na cidade de Oeiras, 
ocasião em que foram realizadas diversas atividades: a) Amostra MP em Ação, com concurso 
e redação e poesia para os alunos do Centro Estadual de Educação em Tempo Integral – 
CETI, cujo resultado ensejou visita guiada às sedes do MPPI, em Teresina; b) Lançamento do 
Prêmio Melhores Práticas para membros e servidores; c) Realização de palestras; d) Visita 
cultural; e) Oficinas temáticas de Planejamento, dentre outras atividades.  

· Bate papo - Conviver é conversar 

Em 30/01/2017 foi desenvolvida capacitação para aperfeiçoamento do 
atendimento ao público, priorizando o atendimento de pessoas com distúrbios emocionais 
e propensas à ideação suicida.

No dia 10 de maio de 2017 foi realizado evento denominado “13 reasons why e 
o Desafio da Baleia Azul”, que contou com a participação do doutor em educação da UFRN, 
Hugo Monteiro Ferreira, e o doutorando em Psicologia Clínica e Cultura da UNB, Carlos 
Henrique Aragão Neto, evento aberto ao público externo e bastante prestigiado.
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Workshop de planejamento

Visita guiada estudantes do CETI

Premiação Melhores Práticas do MPPI

2.2 Promover o aperfeiçoamento funcional

a) Projeto MP Resolutivo

Com o escopo de implementar o disposto no art. 19 da Resolução 147/2016 do 
Conselho Nacional do Ministério Público foi aberto Projeto MP Resolutivo pela Assessoria 
Especial de Planejamento e Gestão – PGA 6781/2017, visando o acompanhamento e 
auxílio em capacitações voltadas para gestão estratégica, liderança e desenvolvimento de 
competências.

· Workshop Construção de Indicadores Estratégicos - 17/02/2017

· Treinamento no Método Grumbach – 04 e 05/04/2017
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· Curso de Gestão de Promotoria e Oficina do SIMP – 24/04/2017;

· Oficina de Planejamento Estratégico – Oeiras – 05/05/2017

· Minicurso MP Resolutivo – 08/05/2017

· Curso de Liderança com foco em resultados – 07/07/2017

b) Projeto SIMP e PJE

Com o intuito de atender às exigências do Conselho Nacional do Ministério 
Público e otimizar os serviços prestados à sociedade, foi elaborado projeto de interiorização 
das capacitações de SIMP - Sistema Integrado do Ministério Público e do PJE - Processo 
Judicial Eletrônico, conforme se infere do PGA 18.908/2017.
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3. Processos
3.1 Implementar Gestão Estratégica

a) Fomento a criação de atos do Planejamento e regulamentação da Política de Comunicação 
do Planejamento Estratégico

A Assessoria Especial Planejamento e Gestão com o escopo de implementar a 
gestão estratégica, solicitou ao Procurador-Geral, por meio dos Memorandos 201/2017 
e 230/2017 a criação que Atos pertinentes ao Planejamento Estratégico Institucional e 
Política de Comunicação do Planejamento, os quais ensejaram a elaboração dos Atos PGJ 
713/2017 (Planejamento Estratégico), 714/2017 (Gerenciamento de Projetos) e 726/2017 
(Política de Comunicação do Planejamento Estratégico institucional.

b) Elaboração da agenda anual do Planejamento Estratégico do MPPI

Em cumprimento ao previsto nos artigos 40, 44 e 45 do Ato PGJ 713/2017, foi 
elaborada e publicada a Agenda Anual do Planejamento Estratégico do MPPI.

                                    
c) Fomento à divulgação e publicação de projetos do MPPI

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, por meio do escritório de projetos, 
incrementou em 161% (cento e sessenta e um por cento) as inscrições de projetos de 
membros e servidores no Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério 
Público.

d) Incentivo ao desenvolvimento de ações institucionais por meio de projetos.

O ano de 2017 representou um marco significativo no âmbito do Ministério Público 
do Estado do Piauí, visto que foram elaborados projetos com o escopo de aperfeiçoar a 
comunicação interna e externa e desenvolver  ações por meio de projetos.

Além dos projetos da Área de Pessoas, já referidos, a Assessoria de Projetos, 
elaborou, em conjunto com as Coordenadorias pertinentes, projetos para preservação da 
memória institucional, segurança institucional, padronização de rotinas, dentre outros.

Projeto PGA Data

Ministério Público do Estado do Piauí: memórias e história 5907/2017 04/14/17

Programa de Segurança Institucional do MPPI 07/25/17

Padronização de rotinas dos Centros de Apoio Operacionais do MPPI 21318/2017 08/09/17

Mapeamento dos processos de trabalho do MPPI 23680/2017 08/23/17

Gestão por competência - “da Administração Pública burocrática à 
gerencial”

30674/2017 10/06/17

Sistema de informação de custos 30046/2017 10/27/17

Implantação da ferramenta de BI para eficiência da gestão do MPPI 30047/2017 10/27/17

e) Padronização dos projetos do MPPI

A Assessoria Especial Planejamento e Gestão, por meio do escritório de projetos, 
a fim de uniformizar os projetos institucionais, elaborou o Manual de Gerenciamento de 
Projetos, disponível na página: http://www.mppi.mp.br/internet/index.phpoption=com_ph
ocadownload&view=category&id=2250:manual-de-projetos-do-mppi&Itemid=132.

4. Obter transparência na gestão administrativa

A partir de março de 2017 foi elaborado relatório de monitoramento das metas 
do Plano Plurianual 2016/2019, publicado, desde então, no Portal da Transparência do 
Ministério Público do Estado do Piauí, reforçando a preocupação com a publicidade dos atos 
de gestão.

De igual modo, a partir de março de 2017 passou a ser divulgado no Portal da 
Transparência o relatório de monitoramento dos projetos desenvolvidos por membros e 
servidores, com a finalidade viabilizar um melhor acompanhamento e monitoramento dos 
mesmos. A partir de julho deste mesmo ano, o Relatório de monitoramento passou a conter 
o objetivo estratégico desenvolvido; o custo do projeto; as metas e indicadores e o percentual 
do projeto realizado.
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revisão do plAnejAmento estrAtéGico do mppi

Foi aberto Projeto de Revisão do Planejamento Estratégico Institucional – PGA   
5.577/2017 - envolvendo o estudo da política da instituição; análise do Plano Geral de 
Atuação do biênio 2016/2017; prevendo consultas populares: por meio do site, via e-mail 
e através de visitas a instituições; além da realização de audiência pública; e encontros de 
planejamento.

Durante o processo de Revisão foram feitas análises sobre as Orientações 
Estratégicas (Missão, Visão e Valores); assim como sobre a representação gráfica do Mapa 
Estratégico, a fim de discutir a posição atual do MPPI perante a sociedade e alcançar objetivos 
estratégicos que já estavam sendo trabalhados por membros sem a devida correspondência 
gráfica.

Monitoramento da execução do PEI/MPPI 2010-2017 – Área Finalística
Monitoramento da execução do PEI/MPPI 2010-2017 – Área Meio

Retorno para a sociedade

Impacto na realidade social

Projeto MP pela Paz no Trânsito em defesa da vida

A Assessoria Especial de Planejamento e Gestão organizou a Caravana MP pela Paz 
no Trânsito em defesa da vida, realizada na cidade de Picos em 08/11/2017.

O evento desenvolveu as seguintes ações: carreata e blitz em pontos da cidade de 
Picos; entrega de material educativo em praças da cidade; apresentação de cases por membros 
do MPPI; oficinas para levantamento de Pontos Fortes e Pontos Fracos, considerando-se 
as temáticas: Municipalização do trânsito; Saúde; Combate ao crime; Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes; Meio Ambiente; Defesa do Consumidor e Garantia da Cidadania, 
Educação, Proteção à Pessoa Idosa e Deficiente; Vivência com alunos da educação infantil, 
desenvolvida pelo DETRAN/PI, CAOMA e CAODEC; Palestra para adolescentes, desenvolvida  
pelo CAODIJ; Apresentação de cinema rodoviário pela PRF.
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Resultados Alcançados (qualitativo e quantitativo):

1. Programa Cultura da Paz

 Resultados:

 - Realização de 4 eventos: 1 workshop, 2 rodas de diálogo e 1 oficina;

 - Criação de vídeo e arte sobre o Programa Cultura da Paz;

 - Realização de pesquisa sobre a importância da temática;

 - 100% (cem por cento) de participação no evento, visto ter sido restrito para um público de 
50 (cinquenta) pessoas.

2. Projeto MP Resolutivo:

Resultados:

 - Realização de seis eventos no ano de 2017 (período de fevereiro a julho);

 - 4 textos publicados no site;

 - Participação de 61,4% de membros em eventos do Planejamento Estratégico

 - Participação de 30,54% dos servidores nos eventos do Planejamento Estratégico.

3. Projeto de SIMP e PJE

Resultados:

- Implantação do SIMP em 46 (quarenta e seis) promotorias que ainda estavam pendentes;

 - Capacitação do SIMP extensível a 130 (cento e trinta) promotorias do Estado do Piauí;

 - Capacitação do PJE extensível a 22 (vinte e duas) promotorias de justiça;

 - Viabilização de aulas gravadas acessíveis via canal youtube para esclarecimento de dúvidas 
sobre SIMP e PJE, sem controle de frequência, realizado em 22/06/2017, com 98 visualizações 
e outro exclusivo do SIMP que contou com 64 visualizações, realizada em 24/08/2017;

 - Capacitação formal de 44 (quarenta e quatro) membros e de 137 (cento e trinta e sete) 
servidores.

4. Implementação da gestão estratégica

 - Publicação dos Atos PGJ 713, 714 e 726/2017;

 - Elaboração do Manual de Gerenciamento de Projetos do MPPI;

 - Revisão do Planejamento Estratégico institucional;

- Elaboração de Agenda Anual do Planejamento Estratégico.
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Produtividade – análise quantitativa Quantidade

Atendimentos 576

Memorandos expedidos 298

Ofícios Expedidos 17

Despachos do Planejamento 258

Portarias Expedidas 2

Abertura de PGA 61

Eventos – participação/ organização 26

Reuniões 285

Procedimentos/ Processos Analisados  163

Projetos executados pelo próprio Planejamento 7

Projetos acompanhados (auxílio na elaboração, monitoramento, 

inscrição no banco, revisão, captação de recurso)

52

Auxílio na elaboração de Planos de Atuação 23

Mapeamento de rotinas do Ministério Público do Estado do Piauí 13

Pareceres do Planejamento em matérias diversas 12

Pareceres orçamentários 721

Palestras/Apresentações em eventos 9

Documentos Arquivados 151

Pesquisas realizadas:

- satisfação eventos Planejamento;

- externa - social – PGA;

- interna - membros e servidores – execução Planejamento

19

Outros (visitas realizadas, participação em audiências etc.) 17

Ações a serem realizadas para aprimoramento do Planejamento Estratégico do MPPI

Importante registrar que houve avanços significativos no ano de 2017 no 
Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Piauí, decorrentes das 
mudanças de percepção no cenário atual, em que qualidade, redução de gastos, eficiência 
e resolutividade passaram a integrar discussões de âmbito nacional e  fomentar uma cultura 
de planejamento, alterando a forma de agir da Corregedoria-Geral do CNMP. 

A Resolução 147/2016 do  CNMP, a Carta de Brasília e a Recomendação 54/2017 
também do CNMP, foram marcos normativos relevantes para este aprimoramento.

Reconhece-se, contudo, serem necessários maiores avanços, buscar mecanismos 
para melhorar as condições de trabalho de membros e servidores, padronizar as rotinas 
de promotoria, os serviços de secretaria; investir no aperfeiçoamento contínuo de 

membros e servidores para o desenvolvimento de habilidades na comunicação, liderança, 
desenvolvimento de competências.

Urge que sejam feitos mais investimentos financeiros em projetos estratégicos; 
que se criem progressivamente mecanismos de valorização de membros e servidores, para 
que a instituição possa ir, de forma paulatina, mas consistente, desenvolvendo uma cultura 
de planejamento, aperfeiçoando a comunicação interna e externa, para que seja possível, 
não apenas produzir boas entregas sociais, mas mostrar de forma consolidada, através de 
diagnósticos produzidos, a atuação efetiva e resolutiva  de promotores e procuradores de 
justiça.

Os tempos são de mudanças, em que se faz necessário abraçar a missão 
institucional, vestir-se dos valores, com uma visão clara do futuro almejado, mirando na 
prestação de um serviço de excelência.

A sociedade não se contenta mais com bons membros, ela espera resultados 
efetivos.

Teresina (PI), 15 de janeiro de 2018. 

Presidente da CEPEI: 
Martha Celina de Oliveira Nunes

Equipe do Planejamento:
Assessora Especial de Planejamento e Gestão:
Itanieli Rotondo Sá

Assessoria para programação e gestão orçamentária:
Cleriston de Castro Ramos
Italo Silva Vaz

Assessor de Projetos:
Nayrah Helyse Pereira Machado

Técnica Ministerial:
Cinthya Lorena Pinheiro Barbosa
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Martha Celina de Oliveira Nunes
Presidente da CEPEI

Itanieli Rotondo Sá
Assessora de Planejamento e Gestão do MPPPI



 “Trabalhar em equipe é assegurar que os esforços 
individuais são direcionados para o triunfo de todos.”


