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ESTADO DO CEARA

MTNISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIQA

ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N.o 16812012

Cria o Nrlcleo de Gerenciamenlo

Estatistico- NUGET, revoga o Provimento

n. 01612011 e da outras providencias'

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO

GEARA, no exercicio de suas atribuigdes legais, com amParo nas disposig6os dos

af ts. '127e129, incisolXdaConst i tu i€oFederal 'c /cosarts129e130' inc isolXda

Constituigao do Estado do Cear6, o art lO' incisos l'V e XIV da Lai Federal N'

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e o art 26, incisos V e Xxxlll da Lei

Complementar Estadual No 72, 12 de dezembro de 2008' Lei Organica e Estatuto do

Minist6rio PUblico do Estado do Cear6,

CONSIDERANDO as disposi$es do aft 127 da Constituigao

Federal e art. 129 da Constituigao Estadual, asseguraram ao Minist6rio Piblico

autonomia funcional e administrativa, competindo-lhe praticar atos pr6prios de

g€steo:

CONSIDERANDO que as atribuigoes'

administrativas, do Minist6rio Piiblico estao vinculadas aos principios
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elencados no art. 37 da Constitui€o Federal que regem a Administra€o P0blica,

dentre eles o da eficiCncia, com o escopo de produzir e realizar adequada defesa da

ordem juridica, do regime democratco e dos interesses sociais e individuais

indisponiveis;

CONSIDERANDO que os resultados e a excelencia das

atividades desempenhadas Pelos orgaos do Minist6rio P(blico necessitam ds

suporte que viabilize a compila€o e processamenlo de dados e informagoes

referentes a sua atuagao funcional e ao desempenho de sua esruura

administrativa;

CONSIDERANDO que o planejamento estrategico do Minist6rio

reclamado no S 10 do art. 10 da Lei Complementar Federal No 101, de 04 de maio de

2000, depende de diagn6sticos pr6vios, dados e informag6es que viabilizem a

gestSo planejada e transparente dos recursos pUblicos;

CONSIDERANDO a Resolu€o No 74 do Conselho Nacional

Ministerio Piblico - CNMP, de 19 de julho de 2011, que disp6€ sobre o controle

ge$eo de pessoas, tecnologia, orgamento do Minist6rio P0blico bem como

atua€o funcional de seus membros

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de reestruturar o atual

Nucleo de Estatistica e Gestao Estrat6gica - NEGE, vinculando-o a Assessoria de

Desenvolvimento lnstilucional - ASDIN, na estrutura organizacional da Procuradoria

Geral de Justiga.

RESOLVE editar o seguinle Provimento:
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Art ' l . .oNocleodeEstat is t icaeGestaoEstrat6g ica-NEGE'passaaser

denominado Nfcleo de Gerenciamento Estatistico do Minist6rio Priblico do

Estado do Ceara - NUGET' com a finalidade de prestar assessoria estatistica e

an6lise de dados ao Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa' a Assessoria de

Desenvolvimento Institucional - ASDIN' a Conegedoria Geral do Minist6rio Plblico'

aos Orgaos da Administragao Superior do Minist6rio Piblico e a Escola Superior do

Minist6rio PUblico do Estado do Ceara' competindo-lhe:

| - padronizar os procedimentos necessarios a coleta de dados referenies ao

desempenho funcional dos 6rgaos de execugSo do Ministerio Piblico do Estado do

cear6'bemmmoasinformag6essobreagestaoorgamentaria,financeiraefisca|da

instituigao;

ll - proceder a compila€o dos dados coletados' analisando a sua qualidade e

utilidade, adequando-os es demandas emanadas do Conselho Superior do

Minist6rio Piblico;

|||-elaborardemonstrat|Vosgreficosdodesempenhodainstituiqeo,coma

indicageo de indices comparativos e c6lculos de indicadores de gestao e

desempenho, possibilitando a produ€o de diagn6sticos e elaboraeao de estudos'

com o es@po de proPisar a efetividade do processo decis6rio' a partir de

informa@es pautadas em criterios cientificos e 6ticos' viabilizando a correqao de

deficiCnciasi
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lV - alimentar' de forma ininterrupta e peri6dica' banco de dados' c'nsolidando

informagoes, a flm de viabilizar o pronto-atendimento de demandas oriundas do

Conselho Nacional do Minist6rio Publicondos 6rgaos de Administra€o Superior dg

Instituiggo e outras entidades;
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V-definireorientarametodo|ogiadepesquisas'quantitativasouqua|itativas'

o instrumento (questionario, escala ou roteiro)' bem @mo o tamanho da amostra

segundo os objetivos a serem alcangados na an5lise de dados;

Vl - de{inir e orientar a elabora€o de banco de dados;

Vll - definir a tecnica estatistica mais apropriada para o projeto em anelise;

V| | | -o r ientarame|hor formadeapresedaQeograf icadosresu| tadosda

pesquisa e de elabofagao do texto sobre esses resultados;

lX - conceber, em colabora€o com a Diretoria de Informetica' sistemas que

gerem informagoes de manelra autom6tica' dispensando-se a coleta e

Drocedimenlos manuais de dados;

X- deflnir estrategias que conduzam ao envolvimento de todos os membros da

lnstituigSo, de modo a obter a necess6ria sensibilizaqao da classe' viabilizando um

processo contlnuo de suPervisSo;

Xl - etaborar, em articulaqgo com a Secretaria de Recursos Humanos e o

centrodeDesenvo|v imentoHumanoeaEsco|asuper iordoMin is t6r ioPub| icodo

Estado do Ceare, programa oe capacita9eo para membros e servidores objetivando

exatideo e presteza dos dados que ser6o gerados'

Par5grafo inico - O NUcleo de Gerenciamento Estatistico - NUGET fica

vinelado a Assassoria de Desenvolvimento Institucional - ASDIN na e$rurura

organizacional da Procuradoria Geral de Justiga

Art.2o-oProcurador-GeraldeJustigadesignaremembrodoMinist6rioPublico

para coordenar os trabalhos do Nrlcleo de Gerenciamento Estatistico do Minist6rio

PUblico do Estado do Cear5 - NUGET, devendo a escolha recair entre Procuradores

de Justiga ou Promotores de Justiqa da Comarca de Fortaleza

MPE - ProdBdoia Geralde Jus$a

Rua Asslncao ltoo- Jc€ B;niacio - FodatezacE FONE: (85) 3452



EsTAbb'D]O CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCUMDORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

Art.3o-oProcurador.Gera|deJustigadesignar6servidoresdainstituiqSo,

dentre analistas com formag5o em Administragao' Economia e Ciencias Contebeis'

bem como t6cnicos ministeriais para os trabalhos do NUGET

ParaFalo Unico - Ato do Procurador-Geral de Justiga podera afibuir aos

servidores gratificaqao por elaboraggo ou execu€o de trabalho relevante' t6cnico ou

cientifico na forma da lei e demais regulamentos

Art.4o - Este Provimento entrare em vigor na data de sua publicag€o' revogado

o Provimento n. o16t21'11. e demais disposigoes em contr6rio'

Gabinete do Procurador-Geral de Justiga' aos deo 2012.

Alfredo Ricardo de H
Procu ral de J
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