
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N' I6120T I

Reestrulura o Nfcl€o de Estatistica e Gestao
Estrat6gica _ NEGE do Minist6rio pfbtico do
Estado do Ceari e d6 outras providencias.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEARA, no mtnus que lhe e conferido pelo art.l27, g 2., da
Constituigao Federal c/c o art.lo, inciso XIV, da Lei Federal no 8.625, de 12 de
fevereiro de 1993 e disposigdes contidas no art.45. item 26, da Lei Estadual no
10.675, de 08 dejulho de 1982;

CONSIDERANDO que a ConstituiQao Federal em
seu atigo 127, S 2', assegurou ao Ministdrio piblico autonomia flmcronal e
administrativa, permitindo-lhe praticar atos pr6pdos de gestAo;

CONSIDERANDO que na desincumb€ncia das
atribuigdes adminisfativas, estao os 6rgaos de Atlministragdo Superior do
Ministdrio Piblico adstriros aos principios que regem a Administragdo priblica,

elencados no cctput do art.37, dentre eles o da eficidncia, com o escopo de
produzfu o bom resultado na defesa da ordem juridica, do regimc democnitico e
dos interesses sociais e individuais indisponiveis:

CONSIDERANDO

atividades-fins do Ministdrio Priblico reclama a

que a excel€ncia das

existencia de mecanismos
oMinisGrio Pnblicod insrihrigao pemancnle, essencial d fuc6o jurisdicionar do Estado. in".,"ri"a.i[ -r.it*d*a*ju.idica. do regine dcmoo,tico e d6 int€resscs socian e ndividuais ind\ponileis (cr,. an i2ti
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administrativos que propiciem a compilaqao e processamento de dados

referentes a atuagao funcional de seus membros;

CONSIDERAIIDO que o Planejamento

eskatdgico do Ministdrio Priblico, reclamado pelo $ l', do art l', da Lei de

Responsabilidade Fiscal, depende de diagn6sticos prdvios, viabilizando-se a

transparencia da gestao administrativo-financeira;

CONSIDERANDO, enhm, o disposto nas

Resolua6es n" 12, de l8 de setembro de 2006 e n'25, de 03 de dezembro de

2007, emanada do Conselho Nacional do Ministdrio Priblico que determina aos

Ministfuios Pr,iblicos Estaduais a confecgdo de relat6rios mensais e anuais,

contendo informagoes, inclusive no que conceme aos resultados alcangados,

bem como dados atinentes d estrutura administrativa, execu9ao orqamentAria e

financeira e metas fiscais do 6rgao;

RESOLVE:

Art.lo - Fica instituido no imbito do Minist&io

Priblico do Estado do CeaI6 o NfCLEO DE ESTATISTICA E GESTAO

ESTRATfGICA _ NEGE DO MINISTfRIO PUBLICO DO ESTADO DO

CEARA, como 6195o de desconcentragAo da Corregedoria Geral do Minist€rio

Priblico para consecuqao dos objetivos previstos no presente Provimento,

comoetindo-lhe:

I padronizar os procedimentos necessiirios d

o Minisl€.io plLblio € inslituicao perllmsle, essmcial d tunado jurisdicional do Eslado, incumbindolhe a defesa.L ordcm
jdidica. do regime d;bocirtim e dM i.1eress6 sociais e individDis i'dhponiv€is (CF, art l 27)

coleta de dados referentes ao desempenho funcional dos
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Minist&io Pirblico do Estado do Cear6, bem corno as informagdes sobre a

gestAo orgamentiiria, financeira e fiscal da instituigAo;

lI - proceder d compilaqSo dos dados coletados,

analisando a sua qualidade e utilidade, adequando-os ds demandas emanadas do

Conselho Superior do Ministdrio P[blico;

III - elaborar demonstrativos griificos do

desempenho da instituiqao, com a indicagao de indices comparativos e c6lculos

de indicadores de gestao e desempenho, possibilitando a produqao de

diagn6sticos e elaboraqio de estudos, com o escopo de propiciar a efetividade

do processo decis6rio, a partir de informagoes pautadas em qitdrios cientificos e

eticos, viabilizando a conegSo de deficiEncias;

IV alimentar, de foma ininterrupta e peri6dica,

banco de dados, consolidando informag6es, a ftm de viabilizar o pronto-

atendimento de demandas oriundas do Conselho Nacional do Minist6rio

Priblico, 6rgdos de Administragdo Superior da Instituigao e outras entidades;

V - elaborar em articulaqao com a Diretoda de

Recursos Humanos e Centro de Des€nvolvimento Humano da Procuradoria-

Geral de Justiga, programa de capacitagao dos diversos setores administrativos

envolvidos, para que, responsabilizem-se pela exatidao e presteza dos dados que

serao gemdos;

VI - conceber, em colaboraqio com a Diretoria de

Inform6tica, sistemas que gerem informagdes de maneira autom6tic4

dispensando-se a coleta e procadimentos manuais de dados;

oMinislr:rioPnblia€inslituigaopemdenlqessedcialafrDe.ojurisdicionaldoEs|ado'incunbindo-lhe.detesadaordcm
juidica. do rcgime d;mocr6tico e ds id€resses sociaise individuais indispodiveis {C}. an' l2t)
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VII definir estratdgias que conduzam ao

envolvimento de todos os membros da lnstituigao. de modo a obter a necessAria

sensibilizagdo da classe, viabilizando um processo aontinuo de supervisao'

Art.2" PoderSo ser requisitados senr'idores da

instituigao, dentre os analistas com formagao em Administragao, Economia e

Ci€ncias Contiibeis para colaborar com os trabalhos do Nrlcleo, sem quaisquer

alteragdcs de suas r inculasdes funcionais

Art.3' Por ato do Procurador-Geral de Justiga,

ser6o designados servidores para compor o Nfcleo, podendo atribuirJhes

gratificagao de assessoramento tdcnico, prevista no art.2o e seu par6grafo rinico

do provimento no 13/2009 e Lei 14.28912009.

Art.4' Este Provimento entard em vigor na data

de sua publicagSo, revogando-se o Provimento n"l3/2008 e disposigdes em

contrarllo.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIQA,

F ofialeza, 02 de margo de 20 I I .

--"t----.-- 
Maria do Perp6tuo Socorro Franqa Pinlo

oMinGtaioPnhlicoeinstifuig.opcmaD€nte.css€nci.ldfungnojurisdicionaldoEslado,incumbindo.lheadcfesadaordeo
juri.tha, do reeime d;nNrelico e dos interesses sociaise individuais indisPonilcn (CI an l2?)

Procuradora-Geral de Justiga
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