
Mapa Estratégico

Radar Estratégico
O Radar Estratégico é gerido pelo Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP), e se constitui como um instrumento de mo-
nitoramento do Planejamento Estratégico Nacional, que inclui as 
principais diretrizes de atuação do MP em todo o Brasil, com foco 
na promoção da eficiência administrativa para apresentação dos 
melhores resultados à sociedade.  
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BOM EXCELENTE

CONCEITOS ALCANÇADOS PELO MPPI

Portal da Transparência
evolução do MPPI no ranking do  

TRANSPARENTÔMETRO DO MP BRASILEIRO
Do primeiro trimestre de 2017 ao segundo quadrimestre de 2018, 
o MPPI manteve-se com conceito EXCELENTE, no que se refere 
ao atendimento das normas relativas ao Portal da Transparência.  
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GRINCOT

317.192.798,86
de reais em recursos investigados

Grupo Interinstitucional de Combate 
aos  Crimes contra a Ordem Tributária

GAECO

27.330.055,70
de reais em recursos bloqueados

80
prisões

107
buscas e apreensões

71
denunciados

Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado



Missão Institucional

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais e 
individuais indisponíveis, a fim de garantir a cidadania plena e o desenvol-
vimento sustentável.

Valores

Honestidade, compromisso, dedicação, coragem, conhecimento, unida-
de, transparência, resolutividade, ética, autocomposição e eficiência.

Visão

Ser reconhecida como uma instituição autônoma, independente, ativa e 
eficaz, geradora de impacto na realidade social do Estado do Piauí, acessí-
vel ao cidadão, promotora dos direitos fundamentais, da cidadania e dos 
interesses sociais para as presentes e futuras e gerações.

www.mppi.mp.br (86) 3194 8700

@mppioficial

Gestão de Pessoas
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Outras informações importantes

• Projeto “Queremos Paz”: 2˚ lugar no Prêmio CNMP 2018 - 
categoria Tranformação Social
• Criação do LAB - Laboratório de Tecnologia contra 
a Lavagem de Dinheiro
• Aquisição do BI (Business Intelligence)
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