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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Prestar contas dos atos e das ações é dever de todo administrador público, quer do ponto de 
vista da gestão dos bens, quer do trato das coisas de interesse da coletividade. No que se refere ao 
dinheiro público, então, a importância dessa obrigação torna-se ainda mais acentuada.  

A legislação, federal e estadual, estabelece ao gestor público a obrigatoriedade de prestação 
de contas dos recursos sob sua responsabilidade, demonstrando conformidade dos seus gastos 
institucionais com o que lhe foi atribuído e delegado.  

O Relatório de Desempenho da Gestão – 2016 integra o processo de prestação de contas 
apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, e evidencia o valoroso esforço de 
membros, servidores e demais colaborares do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, no 
alcance dos objetivos institucionais delineados. 

O desafio da administração, diante dos recursos orçamentários limitados, consistiu na 
implementação de ações de controle dos gastos administrativos (despesas de pessoal e custeio), de 
maneira a viabilizar os projetos prioritários definidos no Planejamento Estratégico – Ciclo 2016/2021, cujo 
detalhe será apresentado neste relatório. 

Nesse compasso, em observância às disposições legais e às normatizações do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, o relatório ora apresentado encontra-se estruturado na forma a seguir 
disposta: 

� Estrutura/organograma, competências, recursos humanos e ações estratégicas. 

� Realizações, por área administrativa, detalhando-se as atividades, a execução 
orçamentária e financeira, procedimentos licitatórios, capacitações, convênios/acordos e termos de 
parceria, firmados, além de outras reputadas relevantes. 
 

Como órgão fiscalizador das leis, mais do que qualquer outra instituição, as ações aqui 
apresentadas demonstram uma autoavaliação da postura e prioridades do MPCE, objetivando a melhoria 
contínua no atendimento às demandas sociais e nos serviços prestados ao povo cearense.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ministério Público do Ceará/Procuradoria-Geral de Justiça                                                                                                             

Relatório de Desempenho da Gestão - 2016 
 
 
                                                                                                                             

 Página 4 

 

 
I – O MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
Contextualização 
 

O Ministério Público do Estado do Ceará é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”, conforme estabelece a Carta Magna de 1988, exercendo papel relevante de 
defensor da sociedade, assegurando ao cidadão a defesa e garantia dos seus direitos.  

 

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  

§ 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e 
a independência funcional. 

§ 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, 
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e 
extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento. 

§ 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.” (grifo nosso) 

 
 
Competências 

 
As competências definidas da Instituição estão definidas na Lei Complementar nº 72, de 12 de 

dezembro de 2008, art. 2º, combinada com o art. 2º da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 – Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público, sendo a Procuradoria Geral de Justiça órgão da administração 
superior.  
(in verbis) 

Art.2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa, 
orçamentária e financeira, cabendo-lhe, especialmente: 

I - praticar atos próprios de gestão; 

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo 
e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadro próprio; 

III - elaborar as suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos; 

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização; 

V - propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e a extinção dos seus 
cargos, bem como a fixação e o reajuste dos subsídios dos seus membros, através 
de uma política remuneratória e planos de carreira próprios; 

VI - propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e a extinção dos cargos 
dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos 
seus servidores; 
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VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços administrativos auxiliares, 
bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento 
derivado; 

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância 
de cargos de carreira e dos serviços administrativos auxiliares, bem como os de 
disponibilidade de membros do Ministério Público e dos seus servidores; 

IX - organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça; 

X - compor os seus órgãos de administração, execução e auxiliares; 

XI - elaborar os seus regimentos internos; 

XII - exercer outras atribuições decorrentes da sua competência e finalidade. 
 

(...) 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
Art.5º São órgãos de Administração Superior do Ministério 
Público: 
I - a Procuradoria Geral de Justiça; (grifo nosso) 
 
 
 

Estrutura Organizacional/Organograma 
 

A estrutura organizacional da Procuradoria Geral de Justiça, alterada pela Lei nº 14.747, de 28 de 
junho de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de junho de 2010, é a seguinte: 
 
 
1- ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
 
1.1. Procuradoria-Geral de Justiça; 
1.2. Colégio de Procuradores de Justiça; 
1.3. Conselho Superior do Ministério Público; 
1.4. Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
 
2- ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
 
2.1. Procurador-Geral de Justiça; 
2.2. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 
2.3. Assessoria do Procurador-Geral de Justiça; 
2.3.1. Assessoria Cível e de Direitos Difusos e Coletivos; 
2.3.2. Assessoria Criminal; 
2.3.3. Assessoria de Controle de Constitucionalidade; 
2.3.4. Assessoria de Políticas Institucionais; 
2.3.5. Assessoria de Feitos Especiais. 
2.4. Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
2.5. Assessoria de Imprensa; 
2.6. Assessoria de Cerimonial; 
2.7. Coordenadoria de Controle e Auditoria Interna: 
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2.7.1. Coordenação Adjunta de Controladoria; 
2.7.2. Coordenação Adjunta de Auditoria Interna; 
2.8. Secretaria Geral 
2.9. Secretaria dos Órgãos Colegiados 
 
3- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 
 
3.1. Procuradorias de Justiça; 
3.1.1. Secretaria de Processos; 
3.1.1.1. Departamento de Processos Cíveis; 
3.1.1.2. Departamento de Processos Penais; 
3.1.1.3. Departamento de Feitos Especiais; 
3.2. Promotorias de Justiça. 
 
4- ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL 
 
4.1. Secretaria dos Órgãos Colegiados; 
4.2. Secretaria Geral: 
4.2.1. Secretaria de Administração; 
4.2.1.1. Departamento de Material e Patrimonial; 
4.2.1.2. Divisão de Protocolo; 
4.2.1.3. Departamento de Serviços Gerais; 
4.2.1.4. Departamento de Biblioteca e Documentação; 
4.2.2. Secretaria de Finanças: 
4.2.2.1. Departamento de Contabilidade e Orçamento; 
4.2.3. Secretaria de Tecnologia da Informação: 
4.2.3.1. Departamento de Suporte Técnico; 
4.2.3.2. Departamento de Desenvolvimento de Sistemas; 
4.2.3.3. Departamento de Organização e Métodos; 
4.2.4. Secretaria de Recursos Humanos; 
4.2.4.1 Departamento de Pessoal; 
4.2.4.2. Departamento de Desenvolvimento de Pessoal; 
 
5- ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA 
 
5.1.  Escola Superior do Ministério Público; 
5.1.1. Diretoria Geral; 
5.1.2. Diretoria de Ensino; 
5.1.3. Diretoria Administrativo-Financeira. 
 

 
Recursos Humanos 
 

O quantitativo de pessoal do Ministério Público do Ceará, cargos efetivos de membros e 
servidores de carreira, em 31 de dezembro de 2016, é o constante do quadro abaixo: 
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CARGOS EFETIVOS 

CARGO  CRIADOS OCUPADOS 
Procurador de Justiça 47 44 

Promotor de Justiça de Entrância Final 248 243 

Promotor de Justiça de Entrância Intermediária 116 100 

Promotor de Justiça de Entrância Inicial 98 68 
Técnico Ministerial (*) 520 513 
Analista Ministerial 85 61 

(*) do total de cargos de Técnicos Ministeriais ocupados, 2 (dois) estão com o vínculo funcional suspenso, e 7 (sete) cedidos a outros órgãos. 

A posição dos cargos comissionados existentes e ocupados, em 31 de dezembro de 2016, 
encontra-se detalhada no quadro abaixo: 

CARGOS COMISSIONADOS 
CARGO  CRIADOS OCUPADOS 
Assessor da Secretaria Executiva 1 1 
Assessor de Cerimonial 1 1 
Assessor de Imprensa 1 1 
Assessor Jurídico 1 1 
Assessor Jurídico Especial 53 52 
Assessor Técnico 20 20 
Chefe de Gabinete 1 1 
Coordenador Adjunto de Auditoria Interna 1 1 
Coordenador Adjunto de Controle Interno 1 1 
Coordenador da Assessoria de Planejamento e Coordenação 1 1 
Coordenador Geral de Controle e Auditoria Interna 1 1 
Diretor da Diretoria Administrativa Financeira 1 1 
Diretor da Diretoria de Ensino 1 1 
Gerente do Departamento de Contabilidade e Orçamento 1 1 
Gerente do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal 1 1 
Gerente do Departamento de Feitos Especiais 1 1 
Gerente do Departamento de Material e Patrimônio 1 1 
Gerente do Departamento de Organização e Métodos 1 1 
Gerente do Departamento de Pessoal 1 1 
Gerente do Departamento de Processos Cíveis 1 1 
Gerente do Departamento de Processos Penais 1 1 
Gerente do Departamento de Suporte Técnico 1 1 
Oficial de Gabinete do Corregedor Geral do MP 1 1 
Oficial de Gabinete do Procurador Geral de Justiça 1 1 
Secretário de Administração 1 1 
Secretário de Finanças 1 1 
Secretário de Processos 1 1 
Secretário de Recursos Humanos 1 1 
Secretário de Tecnologia da Informação 1 1 
TOTAL 100 99 

 

SERVIDORES CEDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
203 

 

EMPREGADOS TERCEIRIZADOS 
235 

 

ESTAGIÁRIOS 
345 
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Planejamento Estratégico – Novo Ciclo 2016/2021 
 

Planejamento é o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado 
objetivo. Esta palavra pode abranger muitas áreas diferentes. O planejamento consiste em uma importante tarefa de 
gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado 
objetivo.  

Transportando o conceito para a Administração Pública, planejar significa exigir do gestor que realize 
suas atividades com uso de técnicas e metodologias que ensejam maior objetividade e efetividade de resultados. 
Uma organização que utiliza o planejamento como uma ferramenta de trabalho demonstra um interesse em prever e 
organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia. A 
organização que planeja é capaz de construir uma gestão pautada nos princípios da eficiência, eficácia e 
efetividade, potencializando cada vez mais seus resultados na busca da consecução do interesse público. 

No cenário da administração pública, dentre as técnicas utilizadas para melhoria no alcance de metas e 
no desempenho institucional, têm-se o planejamento estratégico - processo gerencial por meio do qual a 
administração fixa os objetivos que visa alcançar e traça os melhores caminhos a serem trilhados, levando em 
consideração as condições internas e externas que possam vir a influir no seu desempenho. 

Utilizando-se das lições de Drucker, pode-se afirmar que planejamento estratégico “é o processo contínuo 
de tomar decisões atuais que envolvem riscos, fazendo-o sistematicamente e com maior conhecimento possível do 
futuro contido, de organizar as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma 
retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 
alimentadas”. (in DRUCKER, F. Peter. Introdução a Administração. São Paulo: Pioneira, 1984). 

Buscando uma maior eficiência no desenvolvimento de seus misteres institucionais, o Ministério Público 
do Estado Ceará, por meio da colaboração de membros, gestores e servidores, desenvolveu um Plano Estratégico 
para o período de 2008-2013, baseado na metodologia do Planejamento Estratégico e dos princípios do Balanced 
Scorecard (BSC) que, segundo Kaplan e Norton, “traduz a estratégia das organizações num conjunto de medidas de 
desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica”. (in KAPLAN, S R. NORTON P. 
D. A estratégia em ação: balanced scorecard. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997). 

Aquele Plano Estratégico do MPCE permitiu que se reconhecesse a identidade organizacional da 
instituição (Missão, Visão e Valores), 19 (dezenove) objetivos estratégicos, subdivididos em quatro perspectivas 
(Sociedade, Procedimentos Internos, Aprendizado e Orçamento), e a priorização de 31 (trinta e um) projetos ou 
ações a serem desenvolvidos.  

 Ocorre que, não obstante todos os esforços, a execução do Plano Estratégico 2008-2011, prorrogado 
para 2012-2013, não alcançou a sua plenitude, sinalizando a necessidade de melhoria em diversos aspectos, a 
saber: revisão do mapa estratégico, metas institucionais e revisão da estrutura administrativa com a missão de 
auxiliar o planejamento da organização, no acompanhamento e no controle das ações desenvolvidas; alinhamento 
organizacional, com enfoque no aproveitamento ideal dos recursos humanos e materiais, através do 
estabelecimento de parâmetros voltados para eficiência e economicidade administrativas; eficiência nos processos 
de contratação e gestão dos contratos administrativos. 

Com efeito, como condição sine qua non do Planejamento Estratégico Organizacional, o Conselho 
Nacional do Ministério Público, em seu Manual do Ordenador de Despesas1, estabelece, no âmbito dos 
Ministérios Públicos, a obrigatoriedade do planejamento estratégico enquanto ferramenta para “se pensar 
previamente o que será feito, como será feito e os métodos de avaliação dos resultados”, objetivando 
“fornecer serviços à sociedade de forma que os recursos físicos e financeiros alcancem os melhores 
resultados em relação à missão constitucional e legal de cada órgão”2. 

 
 

                                                 
1  Brasília: 2014, pág. 93/103. 
2  Ibidem. P. 93. 
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Destaque-se que, em inspeção realizada no Ministério Público do Estado do Ceará em abril de 2013, a 
Corregedoria Nacional do CNMP externou a importância de que os Ministérios Públicos cumpram com a elaboração, 
atualização e execução de um planejamento estratégico, vez que se trata de um dos instrumentos capazes de 
auxiliar na correta gestão do gasto público. Assim deixou claro o Relatório Definitivo da Inspeção realizado no 
MPCE, especificamente à fl. 763, in verbis: 

 
“52.52 Sobre o planejamento estratégico e seu alinhamento com o orçamento 
anual e com o plano plurianual, objeto de exame no capítulo 16 deste relatório, 
as metas do PPA e a do Planejamento Estratégico devem ser integradas pois 
ambas são inerentes à função finalística do órgão e devem ser concretizadas por 
meio da execução orçamentária. As análises realizadas pela equipe de inspeção 
basearam-se nos princípios da unidade e universalidade do orçamento, na 
vedação ao orçamento genérico e no princípio da publicidade orçamentária. 
Assim, em prol da publicidade, eficácia e efetividade do Ministério Público, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP, a expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que promova 
a previsão orçamentária, tanto no planejamento plurianual - PPA quanto na lei 
orçamentária anual, dos custos fixos e variáveis previstos para cada um dos 
objetivos estratégicos e das despesas com a implantação do processo judicial 
eletrônico e gastos com o desenvolvimento de soluções em tecnologia da 
informação, conforme artigos 74, I e 167, I, VII e §1º da Constituição Federal de 
1988; artigos 5º, §§ 4º e 5º da Lei Complementar nº 101/2000; artigos 7°, VII, “a” 
e 8°, III e V da Lei 12.527/11; artigo 75, III da Lei 4.320/64; Resolução 74/2011-
CNMP; de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público – MCASP/STN.” 

 

Não se pode olvidar que aliada à essencialidade do Planejamento nas Instituições, encontra-se a 
necessidade de observância aos preceitos contidos nas Leis Federais nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do MP) 
e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que fomentam e disciplinam que os Ministérios 
Públicos devem obedecer aos planos e estratégias institucionais para a realização de ações e a execução de 
despesas. 

Diante desse quadro, buscou-se efetivar a melhoria do Plano Estratégico institucionalizado, mediante a 
revisão e atualização periódica da estratégia, dos processos para incorporação das pretensões futuras ao que foi 
materializado, com definição de novas prioridades e diretrizes, em sintonia com Planejamento Estratégico Nacional 
do Ministério Público. Tal necessidade fez concluir pela contratação de empresa técnica especializada na área de 
gestão estratégica, para prestação de serviços de consultoria técnica e assessoria com a transferência de 
conhecimentos à equipe de servidores e membros, através da capacitação de pessoal, para implementação de um 
novo modelo de gestão estratégica e alinhamento organizacional do MPCE. 

A contratação de uma consultoria foi relevante na elaboração do novo ciclo, o que possibilitou identificar 
os pontos que fizeram com que o Plano Estratégico anterior não alcançasse a plenitude dos resultados esperados, 
bem como contribuiu para a melhoria e aperfeiçoamento da gestão, mediante detecção, dentre outros, dos aspectos 
internos e externos na gestão eficiente, pautada na transparência, e cujo objetivo maior é a prestação de um serviço 
público de qualidade à sociedade – maior destinatário da atuação do Ministério Público. 

 A etapa do alinhamento estratégico do MPCE para o período de 2016 a 2021, iniciou com a realização de 
um diagnóstico da estratégia e das metas preliminares da organização, baseado em entrevistas, pesquisas 
eletrônicas e análises de informações financeiras e de indicadores do MPCE, com a finalidade de buscar o 
entendimento das estratégias atuais do MPCE, da sua visão de futuro e metas globais.  

 
Na sequência, foram realizados workshops junto à Alta Administração para compreender a evolução dos 

projetos estratégicos concluídos, em andamento, e outras iniciativas, potenciais ações estratégicas da Instituição a 
serem implementadas durante a vigência desse novo ciclo.  
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Da pesquisa realizada destaca-se como principal ponto forte da organização o “combate ao crime contra 
administração pública e a corrupção”, enquanto a “falta de pessoal” e a “estrutura física” as maiores fragilidades.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O resultado desse trabalho culminou com a definição do novo ciclo do Planejamento Estratégico, 
retratado no mapa estratégico do Ministério Público do Estado do Ceará – 2016/2021.  
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Projetos Estratégicos (1ª onda – 2016/2017) 

Durante o processo de alinhamento estratégico foram identificadas 117 iniciativas em potenciais, 
mapeadas em sete frentes de atuação (Foco de Atuação, Relações Institucionais e com a Sociedade, Ambiente 
Organizacional, Eficiência e Gestão, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia da 
Informação e Gestão de Recursos Financeiros), conforme figura abaixo. 

 

 

No momento seguinte as iniciativas foram distribuídas em ondas - 1ª (2016-2017); 2ª (2018-2019) e 3ª 
(2020-2021) -, segundo critérios de complexidade e benefício à organização, resultado apresentado no 1º Seminário 
de Alinhamento Estratégico, realizado em 15 de julho de 2017. 

. 
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Eis a carteira de projetos estratégicos (áreas meio e fim) definida para a 1ª onda, com as principais 
informações de cada projeto, tais como: descrição, situação, índice de execução, prazos (início/término), e os custos 
envolvidos, posição em 31 de dezembro de 2016. São 18 projetos estruturantes voltados para a área meio da 
instituição, e 15 como foco na sociedade, sob a coordenação dos Centros de Apoio Operacionais – CAOP. 

Projeto Descrição do Projeto Gerente do projeto Patrocinador Situação 
Prazo de Execução 

Percentual 
de Execução 

Custo Envolvido 
Início 

Previsão de 
Término 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA 

Fortalecer a  
Comunicação 

Interna 

Criação e padronização dos 
canais de comunicação 

internos (1ª Onda), 
implementando e fortalecendo 

as ferramentas necessárias 
(2ª Onda). 

Moema Soares 
Dr. Manuel 

Pinheiro 
Em 

execução 
10/11/2016 

16/12/2016  
(1ª Onda) 

26,67% 429.196,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAR OS PROCESSOS DE GESTÃO 

Desconcentrar a  
Gestão do PGJ 

Identificação das atribuições 
do PGJ que não necessitam 

ser realizadas por ele e 
delegação destas a outros 

membros da administração do 
MPCE. 

Dr. Iran Sírio 
Dr. Plácido 

Rios 
Em 

execução 
31/10/2016 02/05/2016 54,55% SEM CUSTO 

Reestruturar a 
Resenha 

Reestruturação da resenha, 
racionalizando os dados 
necessários relativos à 

produtividade das promotorias 
(observada a taxionomia do 

CNMP).  

Dr. Francisco 
Diassis 

Dr. Iran Sírio 
Em 

execução 
14/10/2016 03/03/2017 35,29% SEM CUSTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Reestruturar o  
Processo de 
Aquisições 

Reestruturação do processo 
de aquisições, que inicia na 
demanda de aquisição de 

bens e serviços e termina na 
assinatura de contratos ou 

atas. 

Gladys Brasil 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
01/11/2016 28/02/2017 66,67% SEM CUSTO 

Reestruturar o 
Processo de 
Gestão de 
Contratos 

Reestruturação do processo 
de gestão de contratos, que 
inicia com o contrato ou ata 

assinados e termina no 
cumprimento das obrigações 

contratuais. 

Samantha 
Medeiros 

Dr. Haley 
Filho 

Em 
execução 

01/11/2016 28/02/2017 66,67% SEM CUSTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADEQUAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Dimensionar 
Quadro de Pessoal 

com Base na 
Produtividade 

Definição do número de 
servidores necessários em 
cada órgão das atividades 

meio e fim, através do 
estabelecimento de critérios 
objetivos e transparentes. 

Ana Sudário 
Dr. Manuel 

Freitas 
Em 

execução 
10/10/2016 11/02/2016 31,58% SEM CUSTO 

Ampliar o Quadro 
de Pessoal dos 

Órgãos de 
Execução 

Disponibilização de um CC 
por órgão de execução, 

totalizando 500 em 5 anos. 
Para 2017, serão criados 300 

cargos 

Dr. Breno Costa 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
10/11/2016 28/04/2017 34,78% 7.918.020,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

Elaborar e 
Executar o Plano 
de Capacitação 
dos Servidores 

Elaboração e execução do 
plano de capacitação de 

servidores 2017 com base 
nas competências gerais e 
específicas necessárias às 

áreas de atuação. 

Ana Sudário 
Dr. Manuel 

Freitas 
Em 

execução 
15/11/2016 31/12/2017 22,22% 64.000,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPTAR RECURSOS EXTERNOS 

Efetivar 
Participação do  

MP no FERMOJU 

Aprovação do Projeto de Lei 
que destina 15% das custas 
judiciais e extrajudiciais e 5% 
dos emolumentos cartorários 
ao Fundo de Modernização e 
Reaparelhamento do MPCE. 

Dr. Manuel 
Pinheiro e Gladys 

Dr. Plácido 
Rios 

Em 
execução 

14/09/2016 10/03/2017 40,00% SEM CUSTO 

Realizar a Venda 
da  

Folha de 
Pagamento 

Contratação de uma 
instituição bancária para 

gerenciar e processar 100% 
da folha de pagamento do 

MPCE. 

Gladys Brasil 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
09/11/2016 10/04/2017 88,89% SEM CUSTO 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  INFORMATIZAR OS PROCESSOS 

Implantar o 
Sistema MP 
Virtual para 

Atividade Fim 

Obtenção e implantação de 
um sistema com módulos 
interligados para gestão e 

controle de processos 
finalísticos virtual para o 

MPCE. 

Dilthey Forte 
Dra. Ana 
Bastos 

Em 
execução 

18/10/2016 19/12/2018 33,33%  SEM CUSTO  

Implantar o 
Sistema MP 
Virtual para 

Atividade Fim 

Obtenção e implantação de 
um sistema com módulos 
interligados para gestão e 

controle de processos 
finalísticos virtual para o 

MPCE. 

Dilthey Forte 
Dra. Ana 
Bastos 

Em 
execução 

18/10/2016 19/12/2018 33,33%  SEM CUSTO  

Implantar 
Sistema ERP 

para Área Meio 

Contratação (1ª Onda) e 
implantação (2ª Onda) de um 

Sistema ERP para 
automatizar e integrar os 

processos das áreas meio da 
PGJ. 

Dilthey Forte 
Dr. Hugo 

Porto 
Em 

execução 
17/09/2016 

15/07/2017 
(1ª Onda) 

33,33% 1.230.787,00 

Aprimorar a  
Internet das 
Promotorias 

Ampliação e qualificação do 
serviço de acesso à internet, 

de forma que todas as 
unidades do MPCE sejam 

contempladas com conexão 
estável, segura e veloz. 

Dilthey Forte 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
29/09/2016 16/09/2017 28,57% 1.800.000,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA 

Criar Modelo de  
Infraestrutura 

para as 
Promotorias de 

Justiça 

Criação de um padrão de 
infraestrutura e serviços 

terceirizados para as 
Promotorias de Justiça do 

Interior. 

Jacqueline Ciriaco 
Dr. Nelson 
Gesteira 

Em 
execução 

09/11/2016 30/06/2017 38,46% SEM CUSTO 

Estruturar  
Edifício Sede da 

PGJ 

Estruturação do novo edifício 
da PGJ no C.A. do Cambeba, 

incluindo os projetos, 
licitações (1ª Onda), a 

construção e a instalação das 
áreas (2ª Onda). 

Edwin Rolim 
Dr. Nelson 
Gesteira 

Em 
execução 

06/10/2016 
12/04/2018 
(1ª Onda) 

3,33% 
 56.200.000,00 

(estimativa)  

Estruturar Sede 
das Promotorias 

da Capital 

Locação (1ª Onda), 
adequação e instalação (2ª 
Onda) das Promotorias da 

Capital em imóvel sob medida 
ao plano de necessidades do 

MPCE. 

Edwin Rolim 
Dr. Nelson 
Gesteira 

Em 
execução 

15/09/2016 
17/06/2017 
(1ª Onda) 

72,73% 

 Locação - 
1.596.000,00; 

Equipamentos - 
1.404.000,00  

Criar Equipes de 
Manutenção 

Descentralizadas 

Criação de equipes 
especializadas e 

descentralizadas de 
manutenção, atendendo os 
pequenos reparos de forma 

mais rápida, eficaz e 
preventiva. 

Edson Donato 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
30/11/2016 16/03/2017 20,75% 1.415.340,00 

Aprimorar o 
Serviço de 

Fornecimento de 
Materiais e 

Patrimônio para o 
Interior 

Qualificação dos 
procedimentos do 

almoxarifado (1ª Onda) e de 
transporte (2ª Onda), 

garantindo as entregas nos 
locais, quantidades, prazos e 

periodicidade corretos. 

Aglaio Gomes 
Dr. Haley 

Filho 
Em 

execução 
10/11/2016 

31/05/2017 
(1ª Onda) 

53,33% 554.623,00 
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Projeto Descrição do Projeto 
Gerente do 

projeto 
Patrocinador Situação 

Prazo de Execução 
Percentual 

de Execução 
Custo Envolvido 

Início 
Previsão de 

Término 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: COMBATER A CRIMINALIDADE E A CORRUPÇÃO 

Implantar Núcleo 
de Combate à 
Corrupção na 
Administração 

Pública 

Implantar Núcleo de Combate 
à Corrupção na Administração 
Pública (NUCAP), com vistas 

ao auxílio dos órgãos de 
execução na investigação de 

atos de improbidade 
praticados por agentes sem 

foro por prerrogativa de 
função. 

Dra. Flávia 
Unneberg 

Dr. Iran Sírio Em fase planejamento das etapas/entregas 
 

Elaborar Padrão 
de Atuação no 
Exercício do 

Controle Externo 
da Atividade 

Policial 

Elaborar padrão de atuação 
no controle externo da 
atividade policial, civil e 

militar, e pericial forense, a 
partir de instruções voltadas 

ao efetivo exercício e 
aprimoramento da 

fiscalização, para além das 
rotinas já estabelecidas de 

inspeção. 

Dra. Flávia 
Unneberg 

Dr. Iran Sírio 
Em 

execução 
01/09/16 31/12/17 40% Sem custo  

Fiscalizar 
Regularidade 

das 
Contratações 
de Pessoal na 
Administração 

Pública 

Fiscalizar a regularidade das 
contratações de pessoal na 

administração pública, 
principalmente no âmbito dos 

municípios, fomentando a 
realização de concursos 
públicos e restringindo as 

contratações temporárias às 
hipóteses previstas em lei. 

Dr. Breno Rangel Dr. Iran Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2017 10% Sem custo 

Fiscalizar 
Regularidade 
dos Serviços 
de Transporte 

Público Escolar 

Fiscalizar a regularidade dos 
procedimentos licitatórios e da 

execução dos serviços de 
transporte público escolar, 

principalmente no âmbito dos 
municípios. 

Dr. Breno Rangel Dr. Iran Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2017 10% Sem custo 

Divulgar Marco 
Regulatório do 
Terceiro Setor 

Divulgar e capacitar gestores, 
entidades e membros do 
Ministério Público no que 
pertine à aplicação da Lei 
Federal n° 13.019/2014, 

considerada o marco 
regulatório do terceiro setor, e 
que trata sobre as parcerias 

entre a administração pública 
e organizações da sociedade 

civil. 

Dra. Rita d'Alva Dr. Iran Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2017 10% Sem custo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INDUZIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Fomentar 
Processo de 

Municipalizaçã
o do Trânsito 

Fomentar a gestão municipal 
do trânsito, com vistas à 

melhoria da eficiência e maior 
efetividade no controle. 

Dr. Hugo Porto 
Dr. Iran 

Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2017 5% Sem custo 

Reduzir 
Ociosidade da 
Rede Coletora 
de Esgotos na 

Região do 
Cariri 

Fomentar e acompanhar 
políticas públicas de 

educação ambiental e 
fiscalização voltadas à 

conscientização da população 
dos Municípios de Barbalha, 
Juazeiro do Norte e Missão 

Velha acerca de sua 
responsabilidade em se 

interligar à rede coletora de 
esgotos já existentes. 

Dra. Jacqueline 
Faustino 

Dr. Iran 
Sírio 

Em fase planejamento das etapas/entregas 
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Implementar 
Gestão 

Integrada de 
Resíduos 
Sólidos 

Contribuir para a 
implementação da gestão 

integrada de resíduos sólidos, 
com a efetivação de todos os 

seus ciclos – educação 
ambiental, coleta seletiva, 

reúso, reciclagem, 
compostagem de resíduos 

orgânicos, tratamento 
adequado nas centrais 

regionais e disposição final 
ambientalmente adequada 

dos rejeitos. 

Dra. Jacqueline 
Faustino 

Dr. Iran 
Sírio 

Em 
execução 

01/07/2016 
31/07/2018 
(1ª Onda) 

10% R$ 18.000,00 

Promover 
Valores 

Humanos na 
Educação 

Infantil 

Promover ações que 
garantam a inclusão de 

valores morais e éticos como 
base pedagógica da 

educação infantil. 

Dr. Hugo 
Mendonça 

Dr. Iran 
Sírio 

Em 
execução 

02/01/2017 31/12/2017 10% Sem custo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ZELAR PELOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Fortalecer 
Atividade 

Administrativa 
na Defesa do 
Consumidor 

Fortalecer a atividade 
administrativa na defesa do 

consumidor, por meio da 
delegação de poderes e da 
implantação das Unidades 

Descentralizadas do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor (DECON), no 
interior do estado. 

Dra. Ângela 
Gondim 

Dr. Iran 
Sírio 

Em 
execução 

02/01/2017 
31/12/2017 
(1ª Onda) 

5% R$ 100.000,00 

Elaborar 
Estratégias de 
Uniformização 

da Atuação 
Coletiva na 
Defesa do 

Consumidor 

Elaborar estratégias de 
uniformização da atuação 

coletiva na defesa do 
consumidor, a partir das 

demandas de maior 
frequência e repercussão, 

com vistas à abrangência e 
garantia dos efeitos da coisa 

julgada nas ações civis 
públicas de consumo, em 

âmbito estadual. 

Dra. Ângela 
Gondim 

Dr. Iran 
Sírio 

Em 
execução 

02/01/2017 
31/12/2017(

1ª Onda) 
5% Sem custo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROTEGER O REGIME DEMOCRÁTICO E PROMOVER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Implementar 
Ação Nacional 

de 
Promoção da 

Igualdade 

Implementar as atividades 
delineadas pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público 
para a promoção da 

igualdade, sem prejuízo de 
demais iniciativas próprias, 
em consonância com o que 

prescreve o Mapa Estratégico 
Nacional do Ministério 

Público. 

Dr. Hugo Porto 
Dr. Iran 

Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2018 5,00% Sem custo 

Implantar Guia 
Eleitoral Virtual 
de Respostas 

Rápidas 

Desenvolver e implantar um 
guia virtual de respostas 

rápidas, a partir das 
indagações de maior 

frequência na atuação 
eleitoral. 

Dr. Emmanuel 
Girão 

Dr. Iran 
Sírio 

Em fase planejamento das etapas/entregas 

Fiscalizar 
Conselhos 

Municipais de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente 

Fiscalizar o desempenho das 
atribuições dos Conselhos 
Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente 

(CMDCAs), em especial no 
que pertine à elaboração dos 

planos de ação e de 
aplicação, de modo a garantir 

a existência e o efetivo 
funcionamento dos Fundos 
Municipais da Infância e da 

Adolescência (FIAs). 

Dr. Hugo Porto 
Dr. Iran 

Sírio 
Em 

execução 
02/01/2017 31/12/2018 5,00% Sem custo 
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II – RESULTADOS POR ÁREA 
 

1. SECRETARIA GERAL  
 

 

A Secretaria Geral é órgão de Assessoramento no âmbito da estrutura organizacional do Ministério 
Público, vinculada diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. É dirigida por um Promotor de Justiça 
(Secretário-Geral), que tem por incumbência precípua preparar o expediente administrativo encaminhado à Chefia 
da Instituição e superintender as unidades administrativas da Procuradoria Geral de Justiça, dentre elas destacam-
se: 
 
1.1. Secretaria de Administração: À Secretaria de Administração compete planejar, organizar, coordenar, controlar 
as atividades relativas ao material, patrimônio, serviços gerais e protocolo. Estão vinculados a esta Secretaria: 
Departamento de Material e Patrimonial; Divisão de Protocolo; Departamento de Serviços Gerais e Departamento 
de Biblioteca e Documentação. 
 
 
1.2. Secretaria de Finanças: À Secretaria de Finanças compete planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades 
próprias do sistema gestor de orçamento e finanças. Constitui parte integrante desta Secretaria o Departamento de 
Contabilidade e Orçamento. 
 
 
1.3. Secretaria de Tecnologia da Informação: incumbe a execução das políticas e diretrizes de modernidade e de 
informatização, competindo-lhe: relacionar-se com os demais Órgãos da Procuradoria Geral de Justiça a fim de 
levantar as necessidades da área de informática e desenvolver os sistemas correspondentes; estudar e definir os 
sistemas e programas necessários ao desempenho das atividades da Procuradoria Geral de Justiça; manter 
contatos com usuários para definir entradas compatíveis com processamento e as saídas de informações, segundo 
suas reais necessidades; planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de desenvolvimento de sistemas e 
suporte técnico em informática; elaborar plano de treinamento e capacitação técnica em informática e organização 
especificando e quantificando os objetivos e o pessoal; efetuar pesquisas de inovações tecnológicas necessárias ao 
bom desempenho das atividades e objetivos da Diretoria; elaborar e executar com as demais Diretorias da área o 
plano diretor de informática pertinente à Procuradoria Geral de Justiça e ao Ministério Público; desenvolver estudos 
e projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho; elaborar diagnósticos, manuais de procedimentos 
e estudos de padronização de formulários. A Secretaria de Tecnologia da Informação é constituída pelos seguintes 
órgãos: Departamento de Suporte Técnico; Departamento de Desenvolvimento de Sistemas; Departamento de 
Organização e Métodos; 
 
 
1.4. Secretaria de Recursos Humanos: compete planejar, coordenar, dirigir e controlar as atividades e tarefas 
componentes dos sistemas sob sua área gerencial, especialmente: coordenar as atividades de recrutamento, 
seleção e treinamento dos servidores;  planejar, coordenar e executar as rotinas e políticas de pessoal, incluindo 

Erradicar Sub-
registro de 
Nascimento 

Reduzir sistematicamente os 
casos de sub-registro de 
nascimento, mediante a 

adoção de iniciativas voltadas 
à conscientização da 
população acerca da 

importância da documentação 
básica para o exercício da 

cidadania, bem como à 
efetivação de 

serviços notariais. 

Dra. Marília 
Uchoa 

Dra. Neves 
Feitosa 

Em fase planejamento das etapas/entregas 
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atividades de cadastro e controle funcional, com cessão de direitos e vantagens, controle de processos e feitos 
administrativos, execução da folha de pagamento, serviços de registro, instrução e informação financeira; coordenar 
as atividades e programas assistenciais ligados à medicina, odontologia e serviço social;  coordenar e acompanhar 
as atividades referentes ao acompanhamento psico-sócio-funcional; supervisionar a execução de programas 
relacionados à concessão de benefícios e melhorias das condições de trabalho. Integra a esta Secretaria: O 
Departamento de Pessoal e o Departamento de Desenvolvimento de Pessoal; 
 

 Constituem atividades administrativas da Secretaria Geral, recebimento, despacho, distribuição e 
arquivamento de processos para as Unidades Administrativas e as diversas áreas de atuação do Ministério Público 
no espaço territorial cearense; elaboração e/ou expedição de atos de nomeações e outros, provimentos, portarias, 
certidões, ofícios, memorandos, publicações no Diário da Justiça, elaboração das listas de antiguidade; elaboração 
de termos de exercícios; cadastramentos de membros nos sistemas de Processos Virtuais e INFOSEG; expedição 
de carteiras funcionais; elaboração da escala de férias dos membros, plantões, respondências e auxílio aos órgãos 
de execução ministeriais; suporte de informações e documental a outros órgãos e setores do Ministério Público. No 
desempenho dessas várias atividades, conta com o apoio da Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça e 
de outros setores da Procuradoria Geral de Justiça. 
 

� ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016 
 
Processos Físicos Recebidos 2.654 
Processos Físicos Tramitados 2.930 
Processos Eletrônicos Recebidos 2.422 
Processos Eletrônicos Tramitados 3.467 
Portarias Expedidas 4.256 
Atos 94 
Ofícios Circulares 117 
Ofícios Expedidos 3.132 
Ofícios Expedidos ao TRE (Indicação Promotores de Justiça) 275 
Memorandos Expedidos 308 
 
 

� TRABALHOS DIVERSOS 
• Elaboração da lista de antiguidade do ano 2016; 
• 6606 Documentos enviados para publicação no Diário da Justiça; 
• 5805 E-mails enviados às Secretarias Executivas da capital, procuradores de justiça, promotores 

de justiça e promotorias de justiça da capital e do interior; 
• 463 Certidões expedidas; 
• 143 Memorandos recebidos; 
• 23 Corrigendas; 
• 20 Termos de Exercícios; 
• 22 Informações; 
• 04 Consultas; 
• 19 Documentos eleições 2016; 
• 5636 Despachos Administrativos; 
• Cadastros e consultas para os membros do MP no Infoseg; 
• Cadastros e consultas para os membros do MP no CNE. 
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2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
 

 

À Assessoria de Planejamento e Coordenação (APC) da Procuradoria Geral de Justiça compete, dentre 
outras atribuições estabelecidas no art. 13 da Lei 12.482, de 31.07.95, e alterações introduzidas na Lei nº 14.747, 
de 28.06.2010, assessorar o Procurador-Geral de Justiça nas funções de planejamento, programação e 
organização, compreendendo a coordenação dos processos de elaboração do Plano Plurianual e Orçamento Anual, 
definição das Metas e Prioridades do órgão para inserção na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como elaboração 
e divulgação do Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público. 

Além disso, orienta e coordena a elaboração de projetos de interesse da Instituição, financiados com 
recursos da União e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará, bem como acompanha a sua 
execução destes, consolida os relatórios de cumprimento das metas pactuadas, e a prestação de contas dos 
recursos transferidos, além de promover os ajustes necessários aos respectivos Planos de Trabalho.  

 

2.1. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1.1. Plano Plurianual 2016-2019 

O Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019 encontra-se estruturado em 02(dois) grandes 
programas, conforme os objetivos, metas e iniciativas definidas pelo Ministério Público do Ceará. 

O programa “GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ” tem por objetivo garantir o pleno funcionamento 
administrativo da Procuradoria Geral de Justiça.  

O programa “TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS” visa ao resguardo 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis do cidadão. 
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2.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – Metas e Prioridades do MPCE – 2016 

Conforme disciplinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 (Lei nº 15.839, 
27/07/2015, as metas e prioridades serão aquelas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual 2016-2019, conforme os 
07(sete) eixos estratégicos: Ceará da Gestão Democrática por Resultados, Ceará Acolhedor, Ceará de 
Oportunidades, Ceará Sustentável, Ceará do Conhecimento, Ceará Saudável, Ceará Pacífico.  

Na oportunidade, requereu-se a não inclusão do Ministério Público do Estado do Ceara na limitação de 
gastos com pessoal, classificados na ação “Pessoal – Folha Complementar”, pelo entendimento de que a medida 
restringe o exercício pleno da autonomia do órgão, consagrada nas Constituições Federal e Estadual. 

Contudo, a restrição foi mantida, consoante se observa do art. 65, §5º. 

 
“Art. 65. Para efeito da elaboração e execução da despesa de pessoal, os Poderes e órgãos 
consignarão dotações específicas, distinguindo pagamento da folha normal e pagamento da 
folha complementar.” 
(...) 
§ 5º As despesas da folha complementar do exercício vigente não poderão exceder a 1% 
(um por cento) da despesa anual da folha normal de pagamento de pessoal do ano anterior, 
em cada um dos Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público Estadual e 
Defensoria Pública, ressalvado o caso previsto no inciso I do § 3º deste artigo, e os definidos 
em lei específica.” (grifo nosso) 

 

2.1.3. Lei Orçamentária/Execução – 2016 

A Lei Orçamentária nº 15.930, de 29/12/2015, consignou, inicialmente, R$ 340.444.546,00 (trezentos e 
quarenta milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais). Com as suplementações 
efetivadas no exercício de 2016, da ordem de R$ 31.983.869,20 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta e três 
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), os créditos orçamentários totalizaram R$ 372.428.415,20 
(trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos), 
compreendendo as fontes de recursos 00, 01, 82 e 88. 

 

2.1.3.1. Consolidado por Programa e PA 

 

O quadro “Consolidado por Programa e P/A”, extraído do SIOF Integrado Sistema Orçamentário e 
Financeiro, traz o valor por ação (projeto ou atividade), demonstrando o crédito orçamentário inicial e o montante 
atualizado com os créditos adicionais ocorridos durante o exercício financeiro de 2016. 

O programa 012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS iniciou com 
R$ 2.558.535,00 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais), finalizando com 
R$ 1.703.909,36 (hum milhão, setecentos e três mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos), tendo 
ocorrido uma redução de R$ 854.625,64 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos). 

No programa 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PG, por sua vez, foram alocados créditos iniciais de 
R$ 337.886.011,00 (trezentos e trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis reais e onze centavos) os quais 
foram acrescidos de R$ 32.838.494,84 (trinta e dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e 



 
Ministério Público do Ceará/Procuradoria-Geral de Justiça                                                                                                             

Relatório de Desempenho da Gestão - 2016 
 
 
                                                                                                                             

 Página 21 

 

quatro reais e oitenta e quatro centavos), totalizando ao final de 2016 R$ 370.724.505,84 (trezentos e setenta 
milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: SIOF/SEPLAG 
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2.1.3.2. Execução por Programa e Fonte de Recursos 

       

Fonte: SIOF/SEPLAG 

 
O Programa 012 – Tutela dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis, atingiu 64.20% de execução 

(R$ 1.093.909,36), enquanto o Programa 500 – Gestão e Manutenção da PGJ, registrou índice mais elevado, 
99,95% do previsto (R$ 370.552.387,06), totalizando R$ 371.646.296,42 (trezentos e setenta e um milhões, 
seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), de despesa 
empenhada nas fontes 100 (R$ 354.218.421,12) e 101 (R$ 17.427.875,30), considerando que não houve execução 
de despesa nas fontes 282 e 288.  
 
 

2.1.3.3. Execução por Grupo de Despesa 

 No que se refere ao volume de recurso empenhado por grupo de despesa, os seguintes índices em relação 
ao orçamento atualizado (lei+créditos) foram: a) pessoal e encargos sociais: 99,96%; outras despesas correntes: 
99,82%; investimento: 84,06%. 

Fonte: SIOF/SEPLAG 
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2.2. GESTÃO FISCAL 

 

A Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) dispõe em seu artigo 20º, inciso II, que 
os gastos com despesas de pessoal do Ministério Público não poderão ultrapassar 2% da Receita Corrente Líquida. 
Além desse, a LRF estabeleceu outros limites, o prudencial e de alerta, correspondentes a 95% e 90% do máximo 
permitido. 

O relatório de gestão fiscal do Ministério Público do Ceará, dos 03(três) quadrimestres do exercício de 
2016, elaborado pela Assessoria de Planejamento e Coordenação, juntamente com a Secretaria de Finanças e 
Coordenadoria de Controle e Auditoria Interna, consta do quadro abaixo: 
 

RGF  DTP RCL % DTP/RCL PUBLICAÇÃO 

1º QUAD/2016 
288.045.558,87 

15.573.029.856 
1,85 DJ 25/05/2016 

295.435.458,82 1,89 DOE-MPCE 19/05/2017 (¹) 

2º QUAD/2016 
289.858.028,09 

16.334.106.614 1,77 
DJ 29/092015 

289.884.848,58 DOE-MPCE 07/06/2017 (²) 
3º QUAD/2016 293.381.174,01 17.831.937.422 1,65 DJ 30/01/2017 

(¹) Republicado conforme Acórdão TCE nº 0070/2017  
(²) Republicado conforme Acórdão TCE nº 0096/2017  

 
 

2.3. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 
As informações do Ministério Público do Ceará lançadas no Portal da Transparência obedecem ao Manual 

editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, conforme Resoluções nº 86/2012, 89/2012 e 
115/2014, cuja finalidade é “estruturar a comunicação com o público no âmbito dos sites dos diversos ramos do 
Ministério Público brasileiro, primar pela padronização, pela uniformidade, pela clareza das informações e da 
linguagem de fácil compreensão, aprimorando a possibilidade de compreensão dos dados de modo universal.” 

  Os dados relativos ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Relatório 
de Gestão Fiscal, bem como dos convênios, acordos e parcerias firmados com o Ministério Público do Ceará, de 
responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Coordenação, foram inseridos na forma indicada no respectivo 
manual.  
 

2.4. CONVÊNIOS/ACORDOS DE COOPERAÇÃO/TERMOS 

Os convênios, acordos, termos de parcerias, dentre outros instrumentos pactuados entre o MP/CE, através 
da Procuradoria Geral de Justiça e os diversos parceiros, constam dos quadros “Convênios, termos e acordos de 
cooperação”, valendo ressaltar que alguns instrumentos constam como “sem efeito”, em razão de não ter 
retornado assinado para fins de publicação.  

2.4.1 Convênios, termos e acordos de cooperação numerados pelo MPCE. 

TIPO / NÚMERO CONVENENTE OBJETO 

Convênio 
01/2016 

Instituto para o Desenvolvimento da 
Educação LTDA (UNICHRISTUS) 

Cooperação mútua entre o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICHRISTUS e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na 
UNICHRISTUS, a realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à 
PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As condições 
específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio 
celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a UNICHRISTUS e o ESTAGIÁRIO. 
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Convênio 
02/2016 

Município de Tamboril 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Tamboril, vedando-se a cessão de estagiários. Na reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
03/2016 

Município de Morrinhos 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Morrinhos, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
04/2016 

Município de Croatá 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Croatá, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
05/2016 

Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social do Estado – SSPDS 

Regular a cessão de uso, em nível de consulta, do SISTEMA DE INFORMAÇÃO POLICIAIS – 
SIP3W, para o Ministério Público do Estado do Ceará com gerenciamento do cadastro através 
do Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo de Atividade Policial e Segurança 
– CAOCRIM, e a Central de Inquérito do Ministério Público para a Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social. 

Convênio 
06/2016 

Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais de Araripina – FACISA 

Cooperação mútua entre a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Araripina e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na FACISA, a 
realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-
lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a 
FACISA e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
07/2016 

Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais de Araripina – FACISA 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de 
Araripina, a fim de que estes tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e 
desenvolver habilidades práticas e teóricas significativas para o aperfeiçoamento profissional 
em suas áreas de graduação. 

Convênio 
08/2016 

Faculdade Ieducare, doravante 
denominada FIED 

Cooperação mútua entre a Faculdade Ieducare e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os 
alunos regularmente matriculados na FIED a realização de estágio obrigatório e não 
remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional 
adequada. As condições específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de 
Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a FIED e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio  
09/2016 

Faculdade Ieducare, denominado FIED 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da Faculdade Ieducare, a fim de que estes tenham a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas 
significativas para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação. 

Convênio 
10/2016 

Faculdade Evolução Alto Oeste 
Potiguar, doravante denominada FACEP 

Cooperação mútua entre a Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar e a PGJ/CONCEDENTE, 
viabilizando para os alunos regularmente matriculados na FACEP, a realização de estágio 
obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação 
profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo 
de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a FACEP e o 
ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
11/2016 

Faculdade Evolução Alto Oeste 
Potiguar, - FACEP 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da FACEP, a fim de que estes tenham a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas significativas 
para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação. 

Convênio 
12/2016 

Secretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará – SEFAZ 

Cooperação técnica entre os entres, para que se oportunize, pelos meios tecnológicos 
disponíveis, a emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) referente aos recursos 
financeiros a serem recolhidos em favor do Fundo de Manutenção da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará. 

Convênio 
13/2016 

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará 
– FAECE 

Cooperação mútua entre a Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regulamente matriculados na FAECE a 
realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-
lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a 
FAECE e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
14/2016 Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, para os alunos da FAECE, a fim de que 
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- FAECE eles tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades 
práticas e teóricas significativas para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de 
graduação. 

Convênio 
15/2016 

Associação Unificada Paulista de Ensino 
Renovado Objetivo – ASSUPERO, 
denominada Faculdade de Fortaleza do 
Ceará – FaFor 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, para os alunos da Faculdade de 
Fortaleza, a fim de que eles tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e 
desenvolver habilidades práticas e teóricas significativas para o aperfeiçoamento profissional 
em suas áreas de graduação. 

Convênio 
16/2016 

Associação Unificada Paulista de Ensino 
Renovado Objetivo – ASSUPERO, 
denominada Faculdade de Fortaleza do 
Ceará – FaFor 

Estabelecer cooperação mútua entre a Faculdade de Fortaleza e a PGJ/CONCEDENTE, 
viabilizando para os alunos regularmente matriculados na FaFor a realização de estágio 
obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação 
profissional adequada. 

17/2016 a 
21/2016 

 Sem efeito  

Convênio 
22/2016 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Mater Christi. 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi, a 
fim de que estes tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver 
habilidades práticas e teóricas significativas para o aperfeiçoamento profissional em suas 
áreas de graduação. 

Convênio 
23/2016 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Mater Christi 

Cooperação mútua entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na Mater Christi, 
a realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, 
propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada 
estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a 
PGJ/CONCEDENTE, a Mater Christi e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
24/2016 

Município de Mombaça 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Mombaça, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio  
25/2016 

Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte-UERN 

Cooperação mútua entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na UERN, a 
realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-
lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a 
UERN e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
26/2016 

Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte-UERN 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da UERN, a fim de que estes tenham a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas significativas 
para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação. 

Convênio 
27/2016 Município de Baixio 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a Promotoria de Justiça da Comarca de Baixio, 
vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair somente 
sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
28/2016 

Município de Pereiro 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Pereiro, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio  
29/2016 

Município de Ipueiras 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Ipueiras, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
30/2016 

 Sem efeito  

Convênio 
31/2016 

Universidade Federal Rural do Semi-
Árido-UFERSA 

Cooperação mútua entre a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na UFERSA, a 
realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-
lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a 
UFERSA e o ESTAGIÁRIO. 
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Convênio 
32/2016 

Faculdade Vale do Salgado-FVS 

Estabelecer cooperação mútua entre a FVS e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os 
alunos regularmente matriculados na FVS a realização de estágio junto à 
PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As condições 
específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio 
celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a UERN e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
33/2016 

Instituto de Ensino Superior de Fortaleza 
– IESF 

Cooperação mútua entre o IESF e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos 
regulamente matriculados no IESF a realização de estágio obrigatório e não remunerado junto 
à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As condições 
específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio 
celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, o IESF e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
34/2016 

 Sem efeito  

Convênio35/2016 Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza – FAMETRO 

Cooperação mútua entre a Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza e a 
PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na FAMETRO, a 
realização de estágio obrigatório e não remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-
lhes uma formação profissional adequada. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a 
FAMETRO e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
36/2016  Sem efeito  

  Convênio 
37/2016 

Faculdade ATENEU – FATE 

Cooperação mútua entre a FATE e a PGJ/CONCEDENTE, para viabilizar aos alunos 
regulamente matriculados naquela Faculdade à realização de estágio obrigatório e não 
remunerado junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional 
adequada. As condições específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de 
Compromisso de Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a FATE e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
38/2016  Sem efeito  

Convênio 
39/2016  Sem efeito  

Convênio 
40/2016 

Faculdade de Ciências Tecnológicas de 
Fortaleza 

Cooperação mútua entre a FCTFOR e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos 
regulamente matriculados na FCTFOR a realização de estágio obrigatório e não remunerado 
junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As 
condições específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de 
Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a FCTFOR e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
41/2016 

Universidade Estadual Vale do Acaraú 
Uva 

Cooperação mútua entre a UVA e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando para os alunos 
regularmente matriculados na UVA, a realização de estágio obrigatório e não remunerado 
junto à PGJ/CONCEDENTE, propiciando-lhes uma formação profissional adequada. As 
condições específicas de cada estágio serão estipuladas no Termo de Compromisso de 
Estágio celebrado entre a PGJ/CONCEDENTE, a UVA e o ESTAGIÁRIO. 

Convênio 
42/2016  Sem efeito  

Convênio 
43/2016 

Município de Choró 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Choró, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
44/2016 Câmara Municipal de Amontada 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Amontada, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
45/2016  Sem efeito  

Convênio 
46/2016  Sem efeito  

Convênio 
47/2016 

Capemisa Seguradora de Vida e 
Previdência S/A 

Regulamentar a atuação da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 
como CONSIGNATÁRIO, na qualidade de ENTIDADE SEGURADORA E PREVIDÊNCIA 
PRIVADA, permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento de membros e 
servidores, ativos e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE, de acordo com o art. 251 da 
Lei Estadual nº 9.826/1974, com a Lei Estadual nº 14.686/2010, com Provimento nº 129/2009 
do Procurador-Geral de Justiça e com o Edital nº 010/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça. 
No caso de servidor, somente será facultada a consignação em folha de pagamento àqueles 
que ocuparem cargo de provimento efetivo, consoante art. 251, §3º da Lei Estadual nº 
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9.826/1974. 

Convênio 
48/2016 Município de Chorozinho 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Pacajus, vedando-se a cessão de estagiários. Na reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

Convênio 
49/2016 Instituto Fórum de Ciência Penal 

Estabelecer a comunhão de interesses e a colaboração entre os convenentes visando à 
realização do XXIII Fórum de Ciência Penal, a ser realizado nos dias 24 a 26 de agosto de 
2016, conforme Plano de Trabalho aprovado pelas partes. 

Convênio 
50/2016  Sem efeito  

Convênio 
51/2016 Banco do Brasil S/A 

Regulamentar a atuação do BANCO DO BRASIL S/A como CONSIGNATÁRIO, na qualidade 
de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento 
de membros e servidores, ativos e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE, de acordo com 
o art. 251 da Lei Estadual nº 9.826/1974, com a Lei Estadual nº 14.686/2010, com o 
Provimento nº 129/2009 do Procurador-Geral de Justiça e com o Edital nº 010/2016 da 
Procuradoria-Geral de Justiça. No caso de servidor, somente será facultada a consignação em 
folha de pagamento para aqueles que ocuparem cargo de provimento efetivo, consoante art. 
251, §3º da Lei Estadual nº 9.826/1974. 

Convênio 
52/2016  Sem efeito  

 
Convênio 
53/2016 

 

Bradesco Vida e Previdência S/A 

Regulamentar a atuação do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A como 
CONSIGNATÁRIO, na qualidade de ENTIDADE DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA, 
permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento de membros e servidores, ativos 
e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE, de acordo com o art. 251 da Lei Estadual nº 
9.826/1974, com a Lei Estadual nº 14.686/2010, com o Provimento nº 129/2009 do 
Procurador-Geral de Justiça e com o Edital nº 010/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça. No 
caso de servidor, somente será facultada a consignação em folha de pagamento para aqueles 
que ocuparem cargo de provimento efetivo, consoante art. 251, §3º da Lei Estadual nº 
9.826/1974. 

 Convênio 
54/2016 

MONGERAL AEGON SEGUROS e 
PREVIDÊNCIA S/A 

Regulamentar a atuação de MONGERAL AEGON SEGUROS e PREVIDÊNCIA S/A como 
CONSIGNATÁRIO, na qualidade de ENTIDADE DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA, 
permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento de membros e servidores, ativos 
e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE. 

Convênio 
55/2016 

Faculdade Integrada da Grande 
Fortaleza – FGF 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que compõem a 
estrutura do MPCE, para os alunos da FGF, a fim de que estes tenham a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas significativas 
para o aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação. 

Convênio 
57/2016 Município de Acaraú 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Acaraú, vedando-se a cessão de estagiários. Reportada cessão de servidor deverá recair 
somente sobre servidores que ingressaram no serviço público mediante concurso público. 

 Convênio 
58/2016 

Município de Aracati 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ARACATI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
59/2016 

Município de Ararendá 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ARARENDÁ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
60/2016 

Município de Barreira 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BARREIRA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
61/2016 

Município de Bela Cruz 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BELA CRUZ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
62/2016 

Município de Chaval 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CHAVAL, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
63/2016 

Município de Cruz 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CRUZ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
64/2016 

Município de Guaraciaba do Norte 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
GUARACIABA DO NORTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
65/2016 

Município de Caucaia 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CAUCAIA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
66/2016 

Município de Icó 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ICÓ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
67/2016 

Município de Independência 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
INDEPENDÊNCIA, vedando-se a cessão de estagiários.  

Convênio 
68/2016 

Município de Irauçuba 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
Município de IRAUÇUBA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
69/2016 

Município de Jaguaruana 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
JAGUARUANA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
70/2016 

Município de Lavras da Mangabeira 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
LAVRAS DA MANGABEIRA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
71/2016 

Município de Limoeiro do Norte 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
LIMOEIRO DO NORTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
72/2016 

Município de Mauriti 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MAURITI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
73/2016 

Município de Morrinhos 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MORRINHOS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
74/2016 

Município de Palhano 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PALHANO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
75/2016 

Município de Palmácia 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PALMÁCIA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
76/2016 

Município de Paraipaba 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PARAIPABA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
77/2016 

Município de Piquet Carneiro 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PIQUET CARNEIRO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
78/2016 

Município de Quiterianópolis 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
QUITERIANÓPOLIS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
79/2016 

Município de Quixelô 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
QUIXELÔ, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
80/2016 

Município de São Luís do Curu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SÃO LUÍS DO CURU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
81/2016 

Município de Senador Pompeu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SENADOR POMPEU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
82/2016 

Município de Tabuleiro do Norte 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TABULEIRO DO NORTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
83/2016 

Município de Tianguá 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TIANGUÁ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
84/2016 

Município de Uruoca 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
URUOCA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
85/2016 

Município de Farias Brito 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
FARIAS BRITO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
86/2016 

Município de Beberibe 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BEBERIBE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
87/2016 

Município de Itapipoca 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ITAPIPOCA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
88/2016 

Município de Martinópole 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MARTINÓPOLE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
89/2016 

Município de Mombaça 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MOMBAÇA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
90/2016 

Município de Tauá 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TAUÁ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
91/2016 

Município de Tarrafas 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TARRAFAS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
92/2016 

Município de Crato 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CRATO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
93/2016 

Município de Capistrano 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CAPISTRANO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
94/2016 

Município de Ibicuitinga 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
IBICUITINGA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
95/2016 

Município de São Gonçalo do Amarante 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
96/2016 

Município de São Benedito 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SÃO BENEDITO, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
97/2016 

Município de Paracuru 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PARACURU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
98/2016 

Município de Tamboril 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TAMBORIL, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
99/2016 

Município de Solonópole 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SOLONÓPOLE, vedando-se a cessão de estagiários 

Convênio 
100/2016 

Município de Uruburetama 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
URUBURETAMA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
101/2016 

Município de Amontada 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
AMONTADA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
102/2016 

Município de Frecheirinha 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
FRECHEIRINHA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
103/2016 

Município de Jardim 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
JARDIM, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
104/2016 

Município de Boa Viagem 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BOA VIAGEM, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
105/2016 

Município de Mulungu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MULUNGU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
106/2016 

Município de Itatira 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ITATIRA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
107/2016 

Município de Aratuba 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ARATUBA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
108/2016 

Município de Ererê 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ERERÊ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
109/2016 

Município de Itaitinga 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ITAITINGA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
110/2016 

Município de Itapajé 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ITAPAJÉ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
111/2016 

Município de Salitre 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SALITRE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
112/2016 

Município de Massapê 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MASSAPÊ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
113/2016 

Município de Pacatuba 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PACATUBA, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
114/2016 

Município de Acopiara 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ACOPIARA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
115/2016 

Município de Madalena 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MADALENA, vedando-se a cessão de estagiários 

Convênio 
116/2016 

Município de Nova Russas  
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
NOVA RUSSAS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
117/2016 

Município de Iracema 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
IRACEMA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
118/2016 

Município Aquiraz 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
AQUIRAZ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
119/2016 

Município de Santa Quitéria 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
SANTA QUITÉRIA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
120/2016 

Município de Iguatu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
IGUATU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
121/2016 

Município de Ibaretama 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
IBARETAMA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
122/2016 

Município de Quixadá 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
QUIXADÁ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
123/2016 

Município de Várzea Alegre 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
VÁRZEA ALEGRE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
124/2016 

Ethernus Velórios e Serviços Funerários 
Ltda 

Regulamentar atuação do CONSIGNATÁRIO, como permitindo a consignação facultativa em 
folha de pagamento de membros e servidores, ativos e inativos, e pensionistas do 
CONSIGNANTE. 

Convênio 
125/2016 

Município de Araripe 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ARARIPE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
126/2016 

Município de Pentecoste 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PENTECOSTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
127/2016 

Monsenhor Tabosa 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MONSENHOR TABOSA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
128/2016 

Município de Granja 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
GRANJA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
129/2016 

Município de Pedra Branca 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PEDRA BRANCA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
130/2016 

Município de Canindé 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CANINDÉ, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
131/2016 

Município de Itarema 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ITAREMA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
132/2016 

Município de Pereiro 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PEREIRO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
133/2016 

Município de Trairi 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TRAIRI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
134/2016 

Câmara Municipal de Pacajus 
Viabilizar a cessão de servidores da Câmara Municipal para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PACAJUS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
135/2016 

Município de Pacajus 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PEDRA BRANCA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
136/2016 

Município de Jaguaribe 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
JAGUARIBE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
137/2016 

Município de Alto Santo 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ALTO SANTO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
138/2016 

Município de Caridade 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CARIDADE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
139/2016 

Município de Icapuí 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ICAPUÍ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
140/2016 

Município de Morada Nova 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
MORADA NOVA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
141/2016 

Município de Baturité 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BATURITÊ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
142/2016 

Município de Baixio 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BAIXIO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
143/2016 

Município de Redenção 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
REDENÇÃO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
144/2016 

Município de Coreaú 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
COREAÚ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
145/2016 

Município de Juazeiro do Norte 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
JUAZEIRO DO NORTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
146/2016 

Município de Russas  
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
RUSSAS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
147/2016 

Município de Horizonte  
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
HORIZONTE, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
148/2016 

Município de Varjota 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
VARJOTA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
149/2016 

Município de Guaiuba 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
GUAIUBA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
150/2016 

Município de Paramoti 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
PARAMOTI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
151/2016 

Município de Crateús 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CRATEÚS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
152/2016 

Município de Assaré 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ASSARÉ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
153/2016 

Câmara Municipal de Acarati 
viabilizar a cessão de servidores da Câmara Municipal de Aracati para prestarem serviços 
junto ao órgão cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da 
Comarca de ARACATI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
154/2016 

Município de Novo Oriente 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
NOVO ORIENTE, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
155/2016 

Município de Cedro 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CEDRO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
156/2016 

Município de Caririaçu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CARIRIAÇU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
157/2016 

Município de Barbalha 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BARBALHA, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
158/2016 

Município de Ipueiras 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
IPUEIRAS, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
159/2016 

Município de Chorozinho 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CHOROZINHO, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
160/2016 

Município de Cascavel 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CASCAVEL, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
161/2016 

Município de Banabuiú 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
BANABUIÚ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
162/2016 

Município de Jati 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
JATI, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
163/2016 

Município de Tururu 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
TURURU, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
164/2016 

Município de Altaneira 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
ALTANEIRA, vedando-se a cessão de estagiários. 
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Convênio 
165/2016 

Município de Choró 
viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para a(s) Promotoria(s) de Justiça da Comarca de 
CHORÓ, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
166/2016 

Banco Bradesco S.A. 

regulamentar a atuação do Banco Bradesco S/A, como CONSIGNATÁRIO, na qualidade de 
Instituição Financeiro, permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento de 
membros e servidores, ativos e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE, de acordo com o 
art. 251 da Lei Estadual nº 9.826/1974, com a Lei Estadual nº 14.686/2010, com o Provimento 
nº 129/2009 do Procurador-Geral de Justiça e com o Edital nº 010/2016 da Procuradoria-Geral 
de Justiça. No caso de servidor, somente será facultada a consignação em folha de 
pagamento para aqueles que ocuparem cargo de provimento efetivo, consoante art. 251, §3º 
da Lei Estadual nº 9.826/1974. 

Convênio 
167/2016 

Câmara Municipal de Cascavel 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão 
cessionário, os quais serão designados para os órgãos do Ministério Público do Estado do 
Ceará, vedando-se a cessão de estagiários. 

Convênio 
168/2016 

Banco Santander 

Regulamentar a atuação do Banco Santander S/A, como CONSIGNATÁRIO, na qualidade de 
Instituição Financeiro, permitindo a consignação facultativa em folha de pagamento de 
membros e servidores, ativos e inativos, e pensionistas do CONSIGNANTE, de acordo com o 
art. 251 da Lei Estadual nº 9.826/1974, com a Lei Estadual nº 14.686/2010, com o Provimento 
nº 129/2009 do Procurador-Geral de Justiça e com o Edital nº 010/2016 da Procuradoria-Geral 
de Justiça. No caso de servidor, somente será facultada a consignação em folha de 
pagamento para aqueles que ocuparem cargo de provimento efetivo, consoante art. 251, §3º 
da Lei Estadual nº 9.826/1974. 

 
2.4.2 Acordos e Termos de Cooperação  

TIPO / NÚMERO CONVENENTE OBJETO 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

01/2016 

Departamento de Arquitetura e 
Engenharia 

Disciplinar o apoio técnico e o auxílio à fiscalização, por parte do Departamento de Arquitetura 
e Engenharia – DAE, das obras de reforma e de construção dos prédios utilizados pelo 
Ministério Público do Estado do Ceará para o desempenho de suas atividades. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

02/2016 

Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social do Estado do Ceará 

Regular a parceria e a conjugação de esforços no intuito de estabelecer, mediante integração 
de atividades, cooperação alusiva à cessão de uso, em nível de consulta e de impressão, para 
posterior juntada aos autos de processos, dos laudos periciais confeccionados pela Perícia 
Forense do Estado do Ceará-PEFOCE, cujos autos tramitarem em quaisquer órgãos de 
execução do Ministério Público, por parte da PRIMEIRA CONVENENTE junto ao Sistema de 
Gestão Integrada – PERFOCE no banco de dados da SEGUNDA CONVENENTE. 

Termo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

03/2016 

Cartórios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Fortaleza, por meio da 
Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado do Ceará – 
ARPEN/CE 

Estabelecer cooperação mútua entre os signatários a fim de promover maior eficiência e 
celeridade no acompanhamento, na análise e na resolução das demandas relativas à defesa 
da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, notadamente por meio do uso de ferramentas 
tecnológicas atualizadas, bem como definir um fluxo padronizado para cumprimento do 
Provimento nº 28/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, relativo ao registro tardio de 
pessoa idosa e de pessoa com deficiência. 

Termo de 
Cessão de Uso 
de Bem Público 

Nº 04/2016. 
Secretaria da Educação do Ceará 

Conjugação de esforços dos partícipes dirigida à instalação, à manutenção e ao 
funcionamento do Núcleo de Mediação Comunitária da Parangaba, no município em 
Fortaleza. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

05/2016 

Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Ceará 

Cooperação técnico-operacional entre o TCM e a PGJ, visando ao desenvolvimento de 
atividades conjuntas para realização dos eventos “Caravana TCM da Cidadania”, a fim de 
possibilitar a participação e a contribuição, no que couber, da OUVIDORIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO nos referidos eventos, assim como no projeto de educação sobre controle social 
dedicado à comunidade estudantil. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica. Nº 

06/2016 

Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado do Ceará – 
SINDIÔNIBUS; e o Sindicato das 
Empresas de Transportes Coletivo 
Intermunicipal e Interestadual do Estado 
do Ceará – SINTERÔNIBUS. 

Regular a conjugação de esforços dos partícipes no sentido de dar continuidade ao PROJETO 
DE MEDIAÇÃO ITINERANTE, visando a levar aos bairros de periferia e da região 
metropolitana de Fortaleza, além das cidades do interior do Estado do Ceará. Serviços de 
atendimento ao público, orientação na área jurídica e social, encaminhamentos e tudo o mais 
que possa contribuir na elevação da melhoria da qualidade de vida desses cidadãos, 
disseminando a cultura de mediação de conflitos como via facilitadora da democratização do 
acesso à justiça por parte dessa parcela marginalizada da população brasileira. 

Termo de 
Cessão de Uso 
de Bem Público 

Secretaria da Regional V de Fortaleza, 
através da Secretaria do Trabalho, 
Desenvolvimento Social e Combate à 

Cessão de uso do espaço Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no 
bairro Bom Jardim, Rua Coronel João Correia, nº 2023, com vistas à implantação do Núcleo 
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Nº 07/2016 Fome (SETRA) do Bom Jardim. de Mediação Comunitária do Ministério Público. 

Termo de 
Cessão de Uso 
de Bem Público 

Nº 08/2016 
Secretaria da Regional III de Fortaleza. 

Conjugação de esforços dos partícipes dirigida à instalação, à manutenção e ao 
funcionamento do Núcleo de Mediação Comunitária no bairro Antônio Bezerra, situado na Rua 
Tomás Rodrigues, s/n, Praça Josefino Cabral. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

09/2016 

Secretaria da Educação do Estado do 
Ceará e Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza. 

Cooperação técnico-operacional entre o MPCE, a SEDUC e a SME, visando ao 
desenvolvimento de atividades conjuntas para a realização dos projetos “Conhecendo o 
Ministério Público” e “MP nas Escolas”, sob a coordenação da Ouvidoria Geral do Ministério 
Público. O projeto “Conhecendo o Ministério Público” tem por objeto organizar visitas dos 
alunos das escolas municipais e estaduais às sedes do MPCE, para que conheçam a história, 
a atuação, a estrutura organizacional, e os projetos institucionais do Ministério Público 
cearense, tendo por público alvo os alunos das sérias finais do ensino fundamental e do 
ensino médio. E o projeto “MP nas Escolas” tem como objeto a disseminação do 
conhecimento a respeito da cidadania e da divulgação aos estudantes sobre os direitos 
fundamentais, por meio da visita de membros e de servidores do Ministério Público às escolas 
feridas pela SEDUC e pela SME. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

10/2016 

Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Estado do Ceará. 

Estabelecimento de mecanismos de cooperação entre a CGE e o MPCE, visando ao 
desenvolvimento de atividades que possam contribuir para as investigações da prática de atos 
de improbidade administrativa no âmbito da Administração Pública Estadual, bem como 
assegurar o acesso às informações que possam subsidiar eventuais atuações, judiciais e 
extrajudiciais, com vistas à defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. A 
presente parceria não obriga ao intercâmbio de informações de caráter sigiloso nem 
informações e dados de caráter provisório ou preliminar, cuja definitividade ainda dependa da 
realização de levantamentos, diligências e análises complementares, com vistas à 
preservação dos profissionais e instituições envolvidas. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

10/2016 

Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social do Estado do 
Ceará – STDS 

Articulação e a conjugação de esforços dos partícipes com vistas ao aperfeiçoamento de 
execução de suas atribuições legais pertinentes às entidades de interesse social e, em 
especial, a promoção de acesso, em prol do Ministério Público, ao Fichário Central de Obras 
Sociais, gerido pela STDS, para o fim de consulta às informações nele contida e à obtenção 
de elementos aptos à instrução de procedimentos judiciais e extrajudiciais de tutela do 
interesse público. 

Termo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

11/2016 

 Sem efeito  

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 
12/2016. 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

Regular a conjugação de esforços dos partícipes visando à execução do projeto EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA PARA O CONSUMO CONSCIENTE, com o objetivo de promover a geração e a 
disseminação de conhecimento acerca de Educação Financeira aos consumidores da cidade 
de Sobral. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

13/2016 

Lar Fabiano de Cristo 

Regular a conjugação de esforços dos partícipes no sentido de realizar a instalação, a 
manutenção e o funcionamento do Núcleo de Mediação Comunitária da Jurema, Caucaia. 
Parágrafo único. O Núcleo de Mediação Comunitária da Jurema é a denominação do local e 
do instrumento público, sob supervisão do Ministério Público, destinado à pacificação social, 
ao fortalecimento das bases comunitárias, ao pleno exercício da cidadania e à prevenção e 
solução de conflitos, como corolários de uma prática integrada de comunidade. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

14/2016 

Município de Caucaia 

Estabelecer mecanismos de atuação conjunta e integrada, para atendimento de interesse da 
sociedade cearense, relacionados ao efetivo cumprimento da proteção e defesa do 
consumidor, com a implementação do SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR do município de Caucaia – Procon Caucaia, compreendendo a 
autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado do Ceará, sob administração 
do Decon, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem registro, 
armazenamento e compartilhamento da base de dados do Procon Caucaia de demandas de 
consumo com as bases do Decon e da União, resultando, inclusive na elaboração dos 
Cadastros Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas, dentre outras ações que 
promovam políticas integradas para a defesa do consumidor. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

15/2016 

Secretaria de Educação do Estado do 
Ceará 

União de esforços para que se dê a implantação, pela Secretaria de Educação do Estado do 
Ceará – SEDUC, a partir do modelo proposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, do 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA MEDIAÇÃO ESCOLAR, como uma política de redução dos 
impactos da violência urbana no ambiente das escolas públicas estaduais. 
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Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

16/2016 

 Sem efeito  

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

17/2016 

Município de Fortaleza 

Conjunção de esforços para instalação, manutenção e funcionamento dos Núcleos de 
Mediação Comunitária do Ministério Público, com vistas a estabelecer parâmetros comuns de 
modo a desenvolver projetos e ações conjuntas, objetivando à manutenção e à ampliação de 
mediação comunitária e da disseminação da cultura de paz no âmbito do Município de 
Fortaleza e da região metropolitana. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

18/2016 

 Sem efeito  

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

19/2016 

Município de Maracanaú 

Estabelecer mecanismos de atuação conjunta e integrada, para atendimento de interesse da 
sociedade cearense, relacionados ao efetivo cumprimento da proteção e defesa do 
consumidor, com a implementação do SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR do município de Maracanaú – Procon Maracanaú, 
compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado do Ceará, 
sob administração do Decon, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que 
possibilitem registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados do Procon 
Maracanaú de demandas de consumo com as bases do Decon e da União, resultando, 
inclusive na elaboração dos Cadastros Estadual e Nacional de Reclamações Fundamentadas, 
dentre outras ações que promovam políticas integradas para a defesa do consumidor. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

20/2016 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 

Cooperação técnica e logística entre as partes acima qualificadas, visando ao intercâmbio de 
conhecimentos e experiências em tema de interesse comum, por meio de ações de 
capacitação e eventos em parceria, que terão a finalidade de desenvolver competência com 
relevância significativa ao aprofundamento conceitual para membros e servidores das 
instituições partícipes, em diversas áreas de atuação. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

21/2016 

Tribunal de Contas dos Municípios do 
Ceará 

Cooperação técnica e logística entre as partes acima qualificadas, visando ao intercâmbio de 
conhecimentos e experiências em tema de interesse comum, por meio de ações de 
capacitação e eventos em parceria, que terão a finalidade de desenvolver competência com 
relevância significativa ao aprofundamento conceitual para membros e servidores das 
instituições partícipes, em diversas áreas de atuação. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

22/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
Defensoria Pública do Estado do Ceará, 
e Associação Cearense do Ministério 
Público 

Estabelecer a comunhão de interesses e a conjugação de esforços dos partícipes no sentido 
de organizar e realizar o VII ENCONTRO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 
DA DEFESA PÚBLICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, a ser realizado entre os dias 31 
de outubro e 01 de novembro de 2016, em Fortaleza, no auditório da Associação Cearense do 
Ministério Público. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

23/2016 

 Sem efeito  

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

24/2016 

 Sem efeito 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 
25/2016. 

Secretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará 

Constitui objeto deste instrumento a cooperação técnica entre os entes, para que se 
oportunize, pelos meios tecnológicos disponíveis, a emissão de Documento de Arrecadação 
Estadual – DAE, referente aos recursos financeiros a serem recolhidos em favor do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, instituído pela Lei Estadual nº 
15.912/2015. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

26/2016 

Município de Sobral 

Conjugação de esforços dos partícipes dirigida à instalação, à manutenção e ao 
funcionamento de Núcleos de Mediação Comunitária no Município de Sobral, nos bairros que 
apresentem maior vulnerabilidade em conflitos, para aplicação no desenvolvimento de 
atividades de mediação de conflitos, promoção da cultura da paz, fortalecimento das bases 
comunitárias, educação para a cidadania e prevenção de litígios. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

27/2016 

Instituto Myra Eliane 

Conjunção de esforços entre os partícipes para a execução do projeto VALORES HUMANOS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL, de autoria do Centro de Apoio Operacional da Infância e da 
Juventude – CAOPIJ, órgão integrante do Ministério Público do Estado do Ceará, com vistas à 
promoção de ações que garantam os valores morais e éticos como base pedagógica da 
educação infantil no Ceará. 
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2.4.3 Outros instrumentos celebrados 

TIPO / NÚMERO CONVENENTE OBJETO 

Convênio 
04/2016 

Secretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará; 
Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado do Ceará 

Desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando o efetivo combate às 
condutas tipificadas como crimes contra a Ordem Tributária, mediante representações fiscais 
devidamente instruídas, e ainda, a recuperação dos créditos fiscais inscritos ou não na Dívida 
Ativa do Estado do Ceará. 

Convênio 
 08/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Defensoria, com vistas a promover a solução pacífica dos 
conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-processual em demandas de 
família e cível. 

Convênio 
09/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Faculdade Farias Brito 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Faculdade Farias Brito, com vistas a promover a solução 
pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-processual em 
demandas de família e cível. 

Convênio 
10/2016 

Secretaria de Justiça e Cidadania do 
Estado do Ceará 

Regular a parceria e a conjugação de esforços entre os convenentes no compartilhamento do 
SISPEN – Sistema Penitenciário / Ficha do Preso / Movimentação dentro do Sistema Prisional, 
que detém os dados de todos os presos do Estado do Ceará, ao Ministério Público do Estado 
do Ceará, com a finalidade de integrar as informações geradas com órgãos relacionados à 
Justiça e Segurança Pública, viabilizando um modelo de segurança eficiente e confiável, o 
qual permitirá o uso do aludido sistema pelos servidores cadastrados e autorizados dos 
órgãos convenentes. 

Convênio 
 13/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Faculdade Paraíso do Ceará 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Faculdade Paraíso do Ceará, com vistas a promover a 
solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-
processual em demandas de família e cível. 

Convênio 
15/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Faculdade Professor Luciano Feijão 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Faculdade Professor Luciano Feijão, com vistas a promover a 
solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-
processual em demandas de família e cível. 

Convênio  
17/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Universidade Regional do Cariri 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Universidade Regional do Cariri, com vistas a promover a 
solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-
processual em demandas de família e cível. 

Convênio 
19/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Instituto Superior de Teologia Aplicada 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências do Instituto Superior de Teologia Aplicada, com vistas a promover 
a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-
processual em demandas de família e cível. 

Convênio 
 21/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Centro Universitário Doutor Leão 
Sampaio 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, com vistas a 
promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação 
pré-processual em demandas de família e cível. 

Convênio 
 29/2016 

Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro 

Cooperação na área da tecnologia da informação para cessão gratuita do direito de utilização 
do programa de computador intitulado CADASTRO NACIONAL DE CRIANÇAS ACOLHIDAS – 
CNCA, no intuito de tornar efetivo o direito fundamental à convivência familiar das crianças e 
dos adolescentes abrigados. 

Convênio 
56/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará; 
Defensoria Pública do Estado do 
Ceará; 
Faculdade Vale do Jaguaribe 

Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC, nas dependências da Faculdade Vale do Jaguaribe, com vistas a promover a 
solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com atuação pré-
processual em demandas de família e cível. 

Termo de 
Cooperação 
Técnica S/Nº 

Procuradoria-Geral do Estado do 
Ceará – PGE 

Promover a parceria técnica e administrativa para a realização de procedimentos licitatórios no 
âmbito da Central de Licitações do Estado do Ceará nas unidades gestoras vinculadas ao 
MPCE. 

Termo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

Secretaria dos Recursos Hídricos – 
SRH 

Cooperação entre os participantes no âmbito de suas respectivas esferas de competência com 
a finalidade de promover a proteção dos recursos hídricos de domínio do Estado do Ceará, 
assegurando a aplicação dos fundamentos da Política Nacional e Estadual dos Recursos 
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01/SRH/CE/2016 Hídricos. 

Termo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

07/2016 

Secretaria das Cidades - SCIDADES 

Estabelecer a participação institucional do MPCE para monitorar a implementação de 
instrumentos de planejamento urbano e evolução das receitas tributárias municipais, face às 
ações desenvolvidas pela SCIDADES, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano de 
Polos regionais, sob o amparo de contrato de empréstimo celebrado entre o Estado do Ceará 
e o BID. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica S/Nº  

Procuradoria-Geral do Trabalho 

Intercâmbio de ações e a difusão de informações, visando ao aperfeiçoamento de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento do Setor Pesqueiro no Estado do Ceará, e ainda a 
defesa da ordem jurídica, do interesse público, a observância dos princípios constitucionais da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, tendo como fim 
precípuo a prevenção de fraudes no processo de implementação do seguro desemprego do 
pescador artesanal, bem como o responsabilização administrativa, civil, trabalhista e penal dos 
agentes infratores pelos danos causados. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

01/2016 

Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Estado do Ceará; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
do Estado do Ceará; 

Constitui objeto deste instrumento a cooperação técnica entre os entes, mediante intercâmbio 
e troca de informações, experiências, tecnologia e conhecimento técnico, sem qualquer 
espécie de transferência de recursos ou contraprestação financeira, com vistas à consolidação 
e ao fortalecimento dos seus Sistemas de Controle Interno. 

Acordo de 
Cooperação 
Técnica Nº 

09/2016 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará 

Utilização do Sistema de Guias do FERMOJU – SISGUIA 

Termo de Adesão 
Nº 13/2016 
(Acordo de 

Cooperação 
Técnica Nº 
10/2016) 

Conselho Nacional do Ministério 
Público 

Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, da Escola Nacional da Administração Pública, e o Conselho 
Nacional do Ministério Público, visando ao acesso à rede SICONV pelas unidades e ramos do 
Ministério Público brasileiro e ao desenvolvimento de ações conjuntas e apoio mútuo às 
atividades de interesse comum para melhoria de gestão, capacitação e o fortalecimento da 
comunicação e transparência, relativas às transferências voluntária. 

Termo de Adesão 
S/Nº 

(Acordo de 
Cooperação) 

Conselho Nacional do Ministério 
Público 

Adesão ao Acordo de Cooperação celebrado entre o Ministério do Trabalho e Previdência 
Social – MTPS, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e o Conselho Nacional do 
Ministério Público, em 10.05.2016, visando acesso, pelos órgãos do Ministério Publico 
brasileiro, os dados de cadastros geridos pelo MTPS e pelo INSS. 

Termo de Adesão 
Nº 07/2016 

Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social – STDS 

Projeto Primeiro Passo, jovens de 16 a 21 anos, oriundos de família de renda per capita de até 
meio salário mínimo, cursando terceiro ano do Ensino Médio em Escolas da Rede Pública e 
que não estejam engajados em nenhum programa social similar. 

Memorando de 
Entendimento 

S/Nº 
As Nações Unidas (ONU) 

Proporcionar um quadro de cooperação e entendimento, e facilitar a colaboração entre as 
Partes para promover seus objetivos compartilhados no que diz respeito ao aprofundamento 
dos procuradores e promotores de Justiça e de outros agentes estatais incumbidos da 
prevenção e do controle da corrupção, tendo como marco referencial a Convenção das 
Nações Unidas contra a corrupção. 

Termo de Cessão 
de Uso de Área 

Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero 

Utilização de áreas localizadas no Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 02/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Boa Viagem, na Praça 
Monsenhor José Cândido, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do 
Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 05/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Cariré, na Rua Cefisa Aguiar, 
403, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 06/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Capistrano, na Rua Coronel 
Francisco Nunes Cavalcante, 23, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do 
Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 07/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Camocim, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 
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Termo de Cessão 
de Uso Nº 07/2016 

Secretaria da Regional V de Fortaleza 
Cessão de espaço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bom Jardim, 
localizado na Rua Coronel João Correia, 2023, onde atuará o Núcleo de Mediação 
Comunitária do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso Nº 08/2016 

Secretaria da Regional III de Fortaleza 
Conjugação de esforços dos partícipes dirigida à instalação, à manutenção e ao 
funcionamento do Núcleo de Mediação Comunitária no bairro Antônio Bezerra. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 08/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Catarina, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 
009/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Rua Prefeito Raul Catunda 
Fontenele, 133, Centro – Ipueiras, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do 
Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 
012/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Itapajé, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 13/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Rua José Romão Rios, 554, 
Centro – Chaval, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do Ministério 
Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 14/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Rua Coronel Antônio Teles, 190, 
Centro – Coreaú, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do Ministério 
Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 16/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Rua Coronel José Dantas, s/n, 
Centro – Missão Velha, a fim de sediar as atividades administrativas e funcionais do Ministério 
Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 17/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Meruoca, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 18/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Milagres, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 20/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Massapê, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 21/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Itapiúna, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 22/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Mucambo, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 28/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Pacatuba, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 29/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Redenção, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 32/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Tamboril, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 33/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Reriutaba, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 34/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Tabuleiro do Norte, a fim de 
sediar as atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 
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Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 35/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Trairí, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 36/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Parambu, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 38/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Santa Quitéria, a fim de sediar as 
atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 39/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em São Luis do Curu, a fim de sediar 
as atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

Termo de Cessão 
de Uso de Bem 

Imóvel Nº 40/2016 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 
Secretaria do Planejamento e Gestão 
– SEPLAG 

Cede a título gratuito à CESSIONÁRIA, o imóvel situado em Santana do Cariri, a fim de sediar 
as atividades administrativas e funcionais do Ministério Público. 

 

 

2.5 OUTRAS ATIVIDADES 

2.5.1 Elaboração de estudos de impacto orçamentário e financeiro dos Projetos de Lei de interesse do Ministério 
Público, objetivando demonstrar a viabilidade orçamentária, e o impacto estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (art.20); 

 

2.5.2 Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão – FNG, instituído pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público:  1ª (14 a 15/04/2016), 2ª (20 e 21/09/2016) e o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público (21 a 23/09/2016). 

Objetivo do FNG: promover o debate, estudo, análise, discussão, harmonização, articulação e 
implementação de melhores práticas de gestão para suporte à atividade fim do Ministério Público 
Brasileiro. 

Integrantes do FNG: 01(um) representante para cada Comitê instituído na Portaria CNMP-PRES. Nº 
16/2015, de 23.02.2015, conforme art. 1º, além do representante da Administração. 

 
Art. 1º O Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG-MP), vinculado à Comissão 
de Planejamento Estratégico (CPE), é a instância superior de deliberação coletiva dos 
seguintes Comitês, que o compõem: 
I - Comitê de Políticas de Comunicação Social do Ministério Público (CPCom-MP); 
II - Comitê de Políticas de Gestão Administrativa do Ministério Público (CPGA-MP); 
III - Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária do Ministério Público (CPGO-MP); 
IV - Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Ministério Público (CPGP-MP); e 
V - Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação do Ministério Público (CPTI-MP)  

 
 

2.6. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O Núcleo de Gerenciamento de Projetos foi reestruturado em Núcleo de Gestão de Projetos Estratégicos, 
no intuito de dar suporte ao modelo de Governança instituído através do Provimento nº 073/2016, com esteio na 
Resolução nº 147, de 21 de junho de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, observado os 
princípios da eficiência, resolutividade, publicidade, dentre outros que se aplicam à administração pública. 
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A estrutura de governança e gestão estratégica de que trata o art.3º é a seguinte: 
 
I - Comitê de Gestão Estratégica;  
II - Núcleo de Gestão de Projetos Estratégicos;  
III - Patrocinador;  
IV - Gerente de Projetos;  
V - Equipe de Projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez, as atribuições do Núcleo de Gestão  de  Projetos  Estratégicos – NUGEP, prevista no art. 7º, 
compreendem:  

“I - No âmbito da gestão estratégica:  

a) Prestar assessoria nas questões afetas ao plano estratégico;  

b) Coordenar o processo de elaboração e revisão do plano estratégico; 

c) Assegurar a legitimidade, objetividade e eficiência do plano;  

d) Monitorar o plano estratégico e adotar as providências necessárias à sua implementação;  

e) Apurar regularmente os resultados dos indicadores dos objetivos estratégicos;  

f) Produzir diagnósticos, estudos e avaliações periódicas a  respeito  do plano estratégico;  

g) Coordenar a elaboração e consolidar o relatório anual de desempenho do plano estratégico e 
apresentá-lo ao Comitê de Gestão Estratégica; 

II - No âmbito da gestão de projetos estratégicos:  

a) Promover a gestão de projetos estratégicos, em especial, quanto aos aspectos de planejamento e 
coordenação dos trabalhos e de acompanhamento dos resultados;  

b) Analisar a documentação dos projetos estratégicos, assegurando que ela seja consistente, completa e 
focada em resultados;  
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c) Supervisionar a execução dos projetos estratégicos aprovados, zelando pela aplicação deste  
Provimento  e  pela  observância  das  melhores  práticas  em gerenciamento de projetos;  

d) Propor  a  suspensão  ou  o  cancelamento  de  projeto  estratégico  que esteja sendo executado em 
desacordo com este Provimento;  

e)  Analisar  relatório  de  encerramento,  validando  os  resultados  e registrando  experiências  para  
aperfeiçoamento  contínuo  do  gerenciamento  de projetos;  

f)  Definir  diretrizes,  metodologia  e  indicadores  para  o  planejamento  e acompanhamento dos projetos 
estratégicos do Ministério Público;  

g) Estabelecer e manter atualizados os padrões de gerenciamento de projetos, garantindo a sua 
aplicabilidade e alinhamento aos objetivos da instituição;  

h) Propor ferramentas de gerenciamento de projetos;  

i) Garantir o alinhamento dos objetivos dos projetos à estratégia da Instituição;  

j) Consolidar os relatórios de execução dos projetos, com apoio dos respectivos gerentes e 
patrocinadores, e disponibilizá-los ao Comitê Estratégico;  

k) Manter atualizada a base de dados com o histórico e lições aprendidas dos projetos, e disponibilizá-la 
caso seja necessário;  

l) Promover capacitação e orientação em gerenciamento de projetos;  

m) Disseminar as melhores práticas em gerenciamento de projetos. 

 

Durante o exercício de 2016, considerando o modelo de governança implementado com o auxílio da 
Falconi Consultores de Resultados, a equipe do NUGEP centrou os esforços no sentido de consolidar os projetos 
estratégicos priorizados para o biênio 2016/2017, fazendo o acompanhamento semanal, através de reuniões com 
gestores e patrocinadores no intuito de dar maior celeridade e efetividade à execução das etapas/entregas 
previstas.  

O status de cada projeto encontra-se apresentado neste relatório no capítulo Planejamento Estratégico – 
Ciclo 2016/2021, subtítulo “Projetos Estratégicos – 1ª Onda”. 

No exercício foram realizadas a 1ª (23/11) e a 2ª (22/12) reuniões do Comitê de Gestão Estratégica, 
conduzida pela consultoria - o NUGEP ficou com a coordenação e organização da agenda, e o convite a gestores e 
patrocinadores de projetos. A comunica a membros, servidores e colaboradores do Ministério Público do Ceará, é 
efetivada através do MPCE em Ação, conforme abaixo: 
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3. SECRETARIA DE FINANÇAS 
 

FUNÇÃO: A Secretaria de Finanças tem a função de coordenar, orientar, supervisionar, controlar e executar todas 
as rotinas operacionais sob o aspecto financeiro, de modo que a lei orçamentária anual seja executada plenamente, 
efetuando os registros contábeis pertinentes e fornecendo informações para tomadas de decisões e controle. 
 
 
EQUIPE: 
 
A SEFIN está assim estruturada: 
Secretária: Gladys Furtado Brasil 
Gerência de Contabilidade: Rozane Ribeiro Pinheiro 
Apoio Administrativo/Contábil: Maria do Socorro de Deus Feitosa 
Apoio Administrativo: Mirla Kelvya Teixeira Bastos 
Apoio Administrativo: José Cláudio Correia Neto 
Apoio Administrativo: Francisca Emilene dos Santos 
Apoio Administrativo: Maria de Fátima Paula da Silva 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
3.1. ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  
 
3.1.1 - FDID 

� Apoio contábil e financeiro na execução do TDCO firmado entre o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do 
Estado do Ceará e a Procuradoria Geral de Justiça; 

� Apoio contábil e financeiro na análise das prestações de contas parciais dos Convênios firmados com as 
entidades sem fins lucrativos: Centro de Convivência Mão Amiga, Associação Beneficente Liga Esportiva, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria das Cidades e Fundo de Assistência Social de Cascavel; 

� Apoio contábil e financeiro na execução do orçamento do FDID (empenho, liquidação, pagamento de 
despesa, conciliação de contas, lançamentos contábeis, etc.);  

� Elaboração dos demonstrativos financeiros mensais e trimestrais e da conciliação bancária; 
� Prestação de contas da gestão a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e esclarecimentos 

posteriores; 
� No exercício financeiro de 2016 o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará apresentou o 

seguinte demonstrativo financeiro: 
 

Saldo em 31/12/2015 15.713.530,29 
(+) Receitas arrecadadas: 5.251.010,50 
Depósitos 3.591.192,90 
Rendimentos Financeiros 1.659.817,60 
(-) Despesas dos Projetos: 9.149.124,41 
FRMMP-CE 7.147.584,20 
PGJ 1.764.642,16 
Estorno de Receitas 1.997,75 
MÃO AMIGA 230.500,30 
FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL - CASCAVEL 4.400,00 
Saldo em 31/12/2016 11.815.416,38 

 
� A receita do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará foi de aproximadamente 34% (trinta 

e quatro por cento) do saldo existente em 2015; 
� A receita arrecadada no exercício de 2016 ultrapassou a arrecadação do exercício anterior em R$ 

1.931.464,91 (um milhão novecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e 
um centavos), o que equivale a um crescimento de aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento); 

� No exercício de 2016 a execução dos projetos importou em R$ 1.999.542,46 (um milhão, novecentos e 
noventa e nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o que equivale a um 
crescimento de aproximadamente 337% (trezentos e trinta e sete por cento);  

� Em obediência a norma pertinente, o valor de R$ 7.147.584,20 (sete milhões cento e quarenta e sete mil 
quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) foi transferido para o Fundo de Reaparelhamento e 
Modernização do Ministério Público, referente às receitas do exercício de 2015 e 2016. 
 

 
3.1.2 – FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE 
 

� Cadastro do FRMMP-CE na Receita Federal; 
� Abertura de conta junto a Caixa Econômica Federal; 
� Criação de códigos de receitas para permitir a emissão de DAE para a arrecadação de receitas dos 

emolumentos e custas judiciais e extrajudiciais; 
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3.1.3 – SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - SENACON 
 

� Convênio nº 792316, firmado com o Ministério da Justiça - SENACON, com o objetivo de fortalecer e 
expandir os órgãos de defesa do consumidor no Estado do Ceará, no valor de R$ 631.746,00 (seiscentos e 
trinta e um mil setecentos e quarenta e seis reais),  

� Não houve execução no exercício de 2016. 
 
3.1.4 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
 
3.1.4.1 – CONTROLE INTERNO 
 

� Exame dos extratos e demonstrativos mensais para fins de controle e acompanhamento interno; 
� Cumprimento do calendário de entrega das informações contábil/financeira aos Órgãos de fiscalização e de 

controle; 
� Execução orçamentária com realinhamento dos programas/ações inicialmente planejados; 
� Introdução de formulários e planilhas. 
� Identificação das principais atécnias detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para 

evitar/eliminar reincidências. 
� Confecção e gerenciamento das informações para o Portal da Transparência; 
� Acompanhamento e aplicação do saldo da conta do duodécimo; 
� Conciliação bancária diária da conta do duodécimo. 

 
3.1.4.2 - CICLO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO  
 

� Confecção de 2.429 notas de empenho (NE), ou seja, 2.429 procedimentos administrativos transitaram pela 
Secretaria de Finanças no exercício de 2016, 7,29% maior que o exercício de 2015, uma média de 
aproximadamente 10 (dez) processos por dia.  

� Liberação de 5.419 notas de pagamentos (NP). 
� Análise em 45 prestações de contas de suprimento de fundos. 
� Classificação contábil em 2.429 processos administrativos. 
� Controle das notas de empenho (NE) por ordem cronológica. 
� Controle, supervisão e orientação sobre procedimentos financeiros. 
� Despachos nos procedimentos administrativos quanto à disponibilidade financeira. 
� Informações a órgãos externos. 
� Identificação de déficits e/ou superávits orçamentários. 
� Solicitação e remanejamento de recursos. 
� Identificação dos valores mensais para solicitar a fixação de recursos. 
� Conciliação das contas de convênios das fontes 82 e 88 para a Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará. 
      

 
3.1.4.3 - DECLARAÇÕES  
 

� Receita Federal: DIRF Anual - foi procedida à elaboração da DIRF-2016 referente ao exercício de 2015. 
� Prefeitura Municipal  de Fortaleza – Gisonline – retenção de ISS. 
� Previdência Social – retenção do INSS 

 
 
3.2 -  EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
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3.2.1 – ANALÍTICO 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 19832 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS  

NATUREZA  
DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA 
4.4.90.52/0000 MATERIAL PERMANENTE 1.649.659,49 1.649.659,49 0,00 

TOTAL 1.649.659,49 1.649.659,49 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 14.255 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS 2.207,85 2.207,85 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 26.762,82 26.762,82 0,00 

TOTAL 28.970,67 28.970,67 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 22817 - MANUTENÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
 NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.697,11 2.697,11 0,00 
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF 101.475,88 101.475,88 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 314.877,41 314.877,41 0,00 
3.3.90.47/0001 IMPOSTOS - IPTU 1.288,75 1.288,75 0,00 

TOTAL 420.339,15 420.339,15 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO 
  NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.93/0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.942,00 60.942,00 0,00 
3.3.90.92/0001 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 60.942,00 60.942,00 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ 
  NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - PF 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 59.813,25 59.813,25 0,00 

TOTAL 59.813,25 59.813,25 0,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 17566 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PGJ 

  NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 287.358,45 273.135,25 14.223,20 
4.4.90.51/0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 471.058,05 471.058,05 0,00 

TOTAL 758.416,50 744.193,30 14.223,20 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28950 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESMP 
 NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS CIVIL 694,74 694,74 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 16.956,36 16.956,36 0,00 
3.3.90.32/000 PREMIAÇÕES 2.815,00 2.815,00 0,00 
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3.3.90.33/0000 PASSAGENS AÉREAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA 45.840,00 45.840,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA 45.686,14 45.686,14 0,00 
3.3.90.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.980,00 1.980,00 0,00 
4.4.90.52/0000 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 113.972,24 113.972,24 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA 
  NATUREZA  

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51/0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECOM 
 NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.14/0001 DIÁRIAS 7.637,90 7.637,90 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.783,54 3.783,54 0,00 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIST GRATUITA 450,00 450,00 0,00 
3.3.90.33/0001 PASSAGENS AÉREAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA 452.789,21 452.789,21 0,00 
3.3.90.47/0001 IMPOSTOS - IPTU 6.251,40 6.251,40 0,00 
3.3.90.93/0002 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 470.912,05 470.912,05 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28944 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 55.527,80 55.527,80 0,00 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 2.584,00 2.584,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 77.797,27 77.797,27 0,00 

TOTAL 135.909,07 135.909,07 0,00  
 

PROJETO/ATIVIDADE: 21957 - PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.1.90.11/0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 249.358.963,62 249.291.751,68 67.211,94 

3.1.90.92/0001 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 
1% 2.460.572,00 2.460.572,00 0,00 

3.1.90.13/0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 731.755,37 731.755,37 0,00 
3.1.91.13/0000 CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC 46.601.990,54 46.601.990,54 0,00 
3.1.90.16/0000 AJUDA DE CUSTO  111.448,06 111.448,06 0,00 
3.1.90.90/0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 77.986,08 77.986,08 0,00 
3.1.90.92/0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 406.996,67 406.996,67 0,00 
3.1.91.92/0002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94/0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.540.955,29 2.540.955,29 0,00 
3.1.90.96/0001 RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO 187.313,06 187.313,06 0,00 
3.1.91.96/0000 RESTITUIÇÃO SERVIDOR 96.422,85 96.422,85 0,00 

TOTAL 302.574.403,54 302.507.191,60 67.211,94 
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PROJETO/ATIVIDADE: 21958 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.390.08/000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 734.401,62 734.401,62 0,00 
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS CIVIL 2.190.328,65 2.190.328,65 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.890.963,48 1.890.420,28 543,20 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.426,00 4.426,00 0,00 
3.3.90.33/0000 PASSAGENS AEREAS 338.615,06 338.615,06 0,00 
3.3.90.36/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 960.123,63 960.123,63 0,00 
3.3.90.34/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.37/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.426.426,70 4.426.426,70 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 9.161.949,84 9.161.659,84 290,00 
3.3.90.93/0001 AUXÍLIO MORADIA 23.557.728,23 23.557.728,23 0,00 
3.3.90.46/0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 14.171.135,14 14.171.135,14 0,00 
3.3.90.49/0001 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 618.054,61 618.054,61 0,00 
3.3.91.39/0000 FERMOJU 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93/0001 INDENIZAÇÕES 111.564,10 111.564,10 0,00 
3.3.90.47/0000 IMPOSTOS - IPTU 30.120,55 30.120,55 0,00 
3.3.91.47/0001 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 7.114,41 7.114,41 0,00 

TOTAL 58.202.952,02 58.202.118,82 833,20 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 19874 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA DE BENS E SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. FÍSICA 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 16.038,00 16.038,00 0,00 
4.4.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39/0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 394.460,00 394.460,00 0,00 
4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 642.349,58 642.349,58 0,00 

TOTAL 1.052.847,58 1.052.847,58 0,00 
PROJETO/ATIVIDADE: 28251 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 6.240,00 6.240,00 0,00 
3.3.90.34/0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 329.274,92 329.274,92 0,00 
3.3.90.37/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.429.539,12 1.429.539,12 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 372.402,94 372.402,94 0,00 
3.3.91.39/0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 265.000,00 265.000,00 0,00 
3.3.91.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.745,57 20.745,57 0,00 

TOTAL 2.423.202,55 2.423.202,55 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIÁRIOS DO MP 
NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.36/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 3.523.024,47 3.520.889,84 2.134,63 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.821,72 1.821,72 0,00 
3.3.90.47/0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92/0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.524.846,19 3.522.711,56 2.134,63 
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PROJETO/ATIVIDADE: 28952 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO 
NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 
DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.658,68 3.658,68 0,00 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 77.430,01 77.430,01 0,00 

TOTAL 81.088,69 81.088,69 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 28949 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS 21.834,53 21.834,53 0,00 
3.3.90.33/0001 PASSAGENS AÉREAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36/0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 66.907,05 66.907,05 0,00 
3.3.90.93/0001 INDENIZAÇÕES 3.857,22 3.857,22 0,00 
4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 92.598,80 92.598,80 0,00 
 

PROJETO/ATIVIDADE: 21671 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MPCE 

NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS 26.267,09 26.267,09 0,00 
3.3.90.33/0001 PASSAGENS AÉREAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93/0001 INDENIZAÇÕES 507,85 507,85 0,00 

TOTAL 26.774,94 26.774,94 0,00 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 21460 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP 

 NATUREZA  DESCRIÇÃO DA DESPESA 
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DIFERENÇA 

DA DESPESA   
3.3.90.14/0000 DIÁRIAS CIVIL 47.928,97 47.928,97 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.340,71 1.340,71 0,00 
3.3.90.33/0001 PASSAGENS AÉREAS 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.551,25 3.551,25 0,00 
3.3.90.93/0001 INDENIZAÇÕES 2.945,54 2.945,54 0,00 
4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 55.766,47 55.766,47 0,00 
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3.2.2 SINTÉTICO 
 
Nº ATIVIDADE ORÇAMENTO  EXECUÇÃO % 

1 
Construção, Ampliação, Aquisição e Equipamento de 
Instalações Físicas do MP 1.649.659,49 1.649.659,49 100,00 

2 Montepio – Ativo/Inativo 60.942,00 60.942,00 100,00 
3 Instalação de Promotorias de Justiça Especializadas 0,00 0,00 - 
4 Reforma do CAMBEBA 0,00 0,00 - 
5 Manutenção das Promotorias de Justiça 420.339,15 420.339,15 100,00 
6 Reforma e Ampliação da PGJ 758.416,50 744.193,30 98,12 
7 Capacitação de Servidor 59.813,25 59.813,25 100,00 
8 Manutenção e Funcionamento de TI 2.423.202,55 2.423.202,55 100,00 

9 
Implantação e Estrutura de Bens e Serviços de Tec da 
Informação 1.052.847,58 1.052.847,58 100,00 

10 
Promoção e Apoio a Eventos de Interesse do Ministério 
Público 135.909,07 135.909,07 100,00 

11 Realização do Fórum Social do MPCE 0,00 0,00 - 
12 Implantação do Núcleo de Inteligência do MPCE 28.970,67 28.970,67 100,00 
13 Estruturação e Manutenção dos Núcleos de Mediação 81.088,69 81.088,69 100,00 
14 Pessoal 302.574.403,54 302.507.191,60 99,98 
15 Manutenção e Funcionamento Administrativo 58.202.952,02 58.202.118,82 100,00 
16 Manutenção e Funcionamento do DECON 470.912,05 470.912,05 100,00 
17 Apoio a Estagiários do Ministério Público 3.524.846,19 3.522.711,56 99,94 

18 
Estruturação e Funcionamento do Grupo de Combate as 
Organizações Criminosas 92.598,80 92.598,80 100,00 

19 Manutenção da Corregedoria Geral do MP 55.766,47 55.766,47 100,00 
20 Manutenção da Ouvidoria Geral do MP 26.774,94 26.774,94 100,00 
21 Concurso Público 0,00 0,00 - 
22 Manutenção e Funcionamento da ESMP 113.972,24 113.972,24 100,00 

  TOTAL 371.733.415,20 371.649.012,23 99,98 
 
 
                O orçamento neste exercício foi cumprido em 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento).  

 
 
3.2.3 - RESTOS A PAGAR 
 
                Foram inscritos em Restos a Pagar recursos no valor de R$ 15.709.387,37 (quinze milhões, setecentos e 
nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), representando 4,23% (quatro vírgula vinte e três 
por cento) do total de despesas executados no exercício. 
 

� Restos a Pagar Processados –  R$ 12.946.274,74 
� Restos a Pagar Não Processados -R$   2.763.112,63 
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3.3 -  SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

UNIDADE  NOME DO SUPRIDO VALOR 

SAÚDE PÚBLICA ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO 2.400,00 

DECON - FORTALEZA RITA DE CASSIA PINHEIRO 2.100,00 

CRATO VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR 2.000,00 

JUAZEIRO DO NORTE PAULO ROBERTO RODRIGUES BULHÕES 5.000,00 

ACOPIARA CÍCERO WELDER OLIVEIRA DA SILVA 800,00 

CASCAVEL FERNANDO FERREIRA NORONHA 516,00 

ICÓ JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA 2.000,00 

CAOCRIM MA. LAURILENE LIMA MORAIS 1.200,00 

IGUATU ANTONIO JADER DE ARAÚJO BATISTA 500,00 

CAUCAIA TEREZA VERÔNICA LIMA MINA/MARIANA 2.363,00 

PROCAP TEREZA VERÔNICA LIMA MINA 1.000,00 

SEAD MAIRTON LAURINDO DE LIMA 4.000,00 

GAECO MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA 500,00 

TOTAL 24.379,00 
 
A despesa executada importou em R$ 24.379,00 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e nove reais). 
 
 
3.4 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 
Estão disponibilizados no Portal da Transparência do MPCE os relatórios exigidos pela Resolução nº 86/2012 do 
CNMP, quais sejam: 
 

� Receitas Próprias 
� Detalhamento da Despesa 
� Despesa por Ação Orçamentária 
� Empenho e Pagamentos por Favorecido 
� Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos; 
� Diárias e Passagens 
� Repasses Previdenciários 

 
 
3.5 -  FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO 
 
Esta Secretaria de Finanças participa do desenvolvimento da ferramenta “Sistema de Custos” no Grupo de Trabalho 
– GT de Orçamento e Finanças do CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público. 
 
No âmbito interno foram feitas as seguintes ações para a implantação do Sistema de Custo: 

� Criação de unidades de centro de custos no organograma do Ministério Público; e 
� Apresentação das unidades de custos para avaliação. 
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3.6 CENTRO DE CUSTOS 
 
A Comissão para Estudo e Levantamento necessários a implantação do Sistema de Custos no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Ceará, em 2016, desenvolveu a classificação dos códigos e os níveis de detalhamento da 
despesa, para fins de comparabilidade entre as unidades. 
 
Com base no organograma do MPCE foram definidos os códigos para cada unidade de custo, conforme modelagem 
abaixo: 
 

Códigos e Níveis de Detalhamento 
Denominação das Unidades Organizacionais da PGJ 1º 

Nível 
2º 

Nível 
3º 

Nível 
4º 

Nível 
5º 

Nível 

1 0 0 0 0 Colégio de Procuradores de Justiça 
1 1 0 0 0 Órgão Especial 
1 2 0 0 0 Pleno 
2 0 0 0 0 Conselho Superior do Ministério Público 
3 0 0 0 0 Procuradoria Geral 
3 1 0 0 0 Procurador Geral 
3 1 1 0 0 Gabinete do Procurador Geral 
3 1 1 1 0 Consultoria Administrativa 
3 1 1 2 0 Assessoria de Desenvolvimento Institucional 
3 1 1 2 1 Núcleo de Gerenciamento Estatístico 
3 1 1 2 2 Núcleo de Gerenciamento de Projetos 
3 1 1 3 0 Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência 

 
Apesar dos esforços visando à implantação do SICMPCE – Sistema de Custos do Ministério Público Ceará, ainda 
não foi possível nesse exercício de 2016, as ferramentais essenciais e fundamentais para  
  
3.7 - METAS 
 
3.7.1 - Dotar a Secretaria de Finanças de um sistema contábil e financeiro integrado com as demais áreas de apoio 
para otimização e melhoria na qualidade das informações: 

� Balanços e Balancetes  
� Portal da Transparência 
� Relatórios Gerenciais  
� Fluxo de Caixa 
� Calendário de pagamento. 
� Relatórios gerenciais. 

 
3.7.2 – Migrar as informações para os relatórios do Portal da Transparência de forma sistêmica. 
 
3.7.3  - Capacitar e treinar os servidores; 
 
3.7.4 – Melhorar as rotinas operacionais relacionadas aos empenhos e pagamentos de fornecedores, objetivando 
uma maior segurança na liberação de recursos financeiros; 
 
3.7.5  - Manter controle sobre as disponibilidades financeiras repassadas através de duodécimo e seus respectivos 
rendimentos. 
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3.7.6 - Aumentar o quadro de servidores da Secretaria de Finanças para atender os aumentos quantitativos dos 
processos e melhorar qualitativamente os procedimento e rotinas pertinentes à execução da despesa pública. 
 
  
4. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

A SEAD é o órgão do Ministério Público do Estado do Ceará que compete planejar, organizar, coordenar, 
controlar, monitorar, formular e executar as atividades administrativas relacionadas ao Departamento de Material e 
Patrimônio, Departamento de Serviços Gerais, Divisão de Transportes, Divisão de Protocolo e Setor de Compras, 
fornecendo à Administração meios para realizar uma prestação de serviço de modo efetivo, ético e de alta qualidade 
para os cidadãos. 

Dentre suas funções essenciais está a modernização da estrutura organizacional e dos métodos de 
trabalho, a racionalização do uso de bens e equipamentos, o acompanhamento diário de todas as ações 
desenvolvidas pelas unidades que compõem a SEAD, controle do material permanente e de consumo, controle e 
conservação dos bens móveis e imóveis (cedidos e/ou alugados) e manutenção da frota da Instituição. 

O Secretário de Administração, desde o dia 17/10/2016, é o Sr. Agláio Soares Gomes, servidor público 
cedido da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará – CGE, onde ocupa o cargo de Auditor de Controle 
Interno. 

Dentre as atribuições específicas do Secretário de Administração estão: 

� planejar, organizar, coordenar, monitorar as atividades da Secretaria de Administração; 
� propor políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível estadual, alinhadas ao 

Planejamento Estratégico Institucional; 
� iniciar procedimentos de licitações diversas e adesões a Atas de Registro de Preços; 
� iniciar procedimento administrativo visando a apuração de infrações em desfavor de licitantes e 

contratados; 
� iniciar procedimento administrativo visando aplicar penalidades de advertência e de multa em 

desfavor de licitantes e contratados; 
� expedir instruções de serviços no âmbito de suas atribuições; e 
� promover políticas e práticas de sustentabilidade na sua área de atuação. 
 

4.1. DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Unidade auxiliar da atividade administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará, subordinado à 
Secretaria de Administração. 

A função primordial do Departamento de Material e Patrimônio é: 
� Organizar e manter atualizado todo sistema de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

bom funcionamento da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará - PGJ; 
� Controlar o estoque de materiais permanentes e de consumo para atendimento aos órgãos da 

PGJ, englobando as atividades de recepção, registro, controle, utilização, guarda, conservação e 
desfazimento dos bens permanentes da Instituição, no que diz respeito aos bens móveis e 
imóveis. 

Tem como atividades realizadas rotineiramente: 
� Cadastrar os materiais permanentes e os equipamentos recebidos; 
� Manter o registro dos bens móveis e imóveis e controlar as suas alterações; 
� Desenvolver outras atividades relacionadas à área de patrimônio a critério da chefia imediata ou 

institucional; 
� Acompanhar o estado de conservação dos bens móveis, imóveis e equipamentos, adotando 

providências para sua substituição ou baixa patrimonial; 
� Atender as solicitações de materiais permanentes feitas pelas diversas unidades ministeriais; 
� Proceder com a emissão/atualização e controle dos termos de responsabilidades patrimonial; 
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� Tombar os bens permanentes adquiridos e doados (capital e interior); 
� Analisar a composição de estoque, com o objetivo de verificar sua correspondência às 

necessidades efetivas; 
� Elaborar os pedidos de compras, termos de referência e de recebimento; 
� Realizar conferências dos níveis de estoque dos bens permanentes com inventários físicos e de 

valor; 
� Realizar o desfazimento de bens inservíveis/antieconômicos através de leilão público ou doações. 

 
Ações destacadas no exercício de 2016: 
 

� O Departamento de Material e Patrimônio tem atuado no sentido de atender diversas solicitações 
oriundas das unidades ministeriais localizadas tanto na capital quanto no interior do Estado. 

� Algumas atividades exercidas pelo depósito de materiais permanentes e almoxarifado foram 
prejudicadas, tendo em vista o desligamento de 03 (três) estoquistas. 

� Foi implementado cronograma de entrega de materiais de consumo e expediente para todas as 
comarcas do interior do Estado, com programações preestabelecidas, visando dar maior 
comodidade aos Promotores de Justiça do interior, que não mais precisão se deslocar para a 
capital ou para as unidades regionais para conseguir materiais de consumo e expediente. 

 

Responsável pelo Departamento de Material e Patrimônio e pelas atividades destacadas: 
O responsável pelo Departamento de Material e Patrimônio é o Técnico Ministerial Jorge Luiz Lins Fernandes, 
matrícula 16838616, Bacharel em Administração, Especialista em Direito constitucional. 
O Departamento atende pelo telefone: (85) 3231-1167 e e-mail patrimonio@mpce.mp.br. 

 

4.1.1 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 

Unidade auxiliar da atividade administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará, subordinada ao 
Departamento de Material e Patrimônio. 

A Divisão de Almoxarifado é o local responsável pelo recebimento, armazenagem, expedição e 
distribuição dos materiais da PGJ/CE. 

A função primordial da Divisão de Almoxarifado é: 
� organizar e manter atualizado todo sistema de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

bom funcionamento da PGJ; 
� manter a PGJ sempre abastecida de seus bens de consumo, ou seja, fornecer de forma contínua 

e sem interrupção materiais para as diversas unidades do MP/CE; 
� controlar o estoque de materiais de consumo para atendimento aos órgãos da PGJ. 

Tem como atividades realizadas rotineiramente: 
� Cadastrar os materiais de consumo e expediente recebidos; 
� Atender as solicitações de materiais de consumo através de levantamentos e conferências dos 

pedidos; 
� Elaborar os pedidos de compras para formação ou reposição do estoque; 
� Receber, conferir, guardar e distribuir, mediante requisição, os materiais adquiridos; 
� Fixar os níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
� Realizar levantamento estatístico do consumo anual, para orientar a elaboração do orçamento; 
� Manter o registro dos materiais de consumo e expediente e controlar as suas alterações; 
� Analisar a composição de estoques, com o objetivo de verificar as necessidades efetivas; 
� Desenvolver outras atividades relacionadas à área de almoxarifado a critério da chefia imediata ou 

institucional; 
� Acompanhar o estado de conservação dos materiais guarnecidos no almoxarifado; 
� Atender às solicitações de materiais consumo e expediente; 
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� Elaborar termos de referência; 
� Realizar conferências dos níveis de estoque dos bens permanentes com inventários físicos e de 

valor. 

Responsável pela Divisão de Almoxarifado e pelas atividades destacadas: 
O responsável pela Divisão de Almoxarifado é o Técnico Ministerial Mairton Laurindo de Lima, Matrícula: 218158-1-
0, bacharel em Direito. 

 

Informações adicionais: 

No exercício de 2016, sempre no intuito de melhorar os serviços executados, foram executados o valor 
correspondente a R$ 902.529,60 (novecentos e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais, sessenta centavos) para 
compra de materiais de consumo e expediente, destinados ao atendimento de demandas das diversas unidades do 
MP/CE (capital e interior), e R$ 4.175.832,54 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois 
reais, cinquenta e quatro centavos) em bens permanentes, incluindo equipamentos de informática, e mobiliário. 

A Divisão de Almoxarifado atende pelo telefone: (85) 3452-3775 e pelo e-mail almoxarifado@mpce.mp.br. 
 

4.1.2. DIVISÃO DE TRANSPORTES 

Unidade auxiliar da atividade administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará, subordinada à 
Secretaria de Administração.  

Tem como finalidade básica gerenciar toda a frota de veículos, motos e caminhão, bem como, os 
profissionais ligados a ela. Para tanto, procede com: 

 
� o controle e acompanhamento de todos os abastecimentos dos veículos; 
� a organização de planilhas informando o estado de conservação e as revisões necessárias; 
� a negociação de despesas junto às oficinas credenciadas, no tocante à recuperação e revisão da 

frota; 
� o gerenciamento do contrato com a empresa responsável pelo sistema de abastecimentos dos 

veículos; 
� o controle e organização dos serviços de lavagens e polimento da frota; 
� o planejamento e organização de viagens às diversas unidades do MP; 
� o escalonamento de motorista com as distribuições das tarefas diárias; 
� a organização e supervisão do recolhimento da frota, nas dependências internas da PGJ; 
� o controle de horas-extras dos motoristas executivos. 

 

Os Custos associados à manutenção da Frota em 2016 foram: 

� custo da manutenção corretiva e preventiva da frota em 2016: R$ 132.241,40; 
� custo de abastecimento da frota em 2016: R$ 256.756,46; 
� custo de lavagem da frota em 2016: R$ 7.390,00. 
� total: R$ 396.387,86. 

 

Estrutura de controle de que a divisão dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do 
serviço de transporte. 

 A Divisão de Transporte possui sistema informatizado de gestão de frota que disponibiliza relatórios 
gerenciais que permitem apurar: 

� quilometragem percorrida por veículo; 
� quilometragem média da frota; 
� controle de abastecimento; 
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� consumo médio por veículo; 
� outros. 

 

Responsável pela Divisão de Transportes e pelas atividades destacadas: 

O responsável pela Divisão de Transportes é o servidor Carlos César, servidor público cedido do Ministério Público 
do Estado de Tocatins; 
A Divisão de Transportes atende pelo telefone: (85) 3452-3708 e pelo e-mail transportes@mpce.mp.br. 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

No 2º. Semestre de 2016 iniciou-se a implantação da Área de Infraestrutura da SEAD, tendo como 
finalidade o gerenciamento das atividades de manutenção, reforma e construção de novos prédios, assumindo, 
inclusive, algumas atividades que eram desempenhadas pelo Núcleo de Apoio Técnico - NATEC. 

O responsável pela Área de Infraestrutura é o servidor Edson Nascimento Donato, Engenheiro Civil, 
servidor público cedido do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE. 

 

1. Contratos de adequações de Infraestrutura executados em 2016 (Ago a Dez) 

CÓDIGO DO ITEM TIPO PROCESSO

Reforma na Promotoria de TRAIRI R$ 34.927,52

Reforma na Promotoria de ARACATI R$ 50.712,18

Reforma nas Promotorias de RUSSAS R$ 68.108,99

Reforma nas Promotorias de CANINDÉ R$ 34.589,68

Reforma nas Promotorias de IGUATÚ R$ 50.293,34

Reforma geral na ESMP

R$ 269.500,24

R$ 35.126,05

REFORMA DA COMARCA DE CAMOCIM R$ 57.655,95

REFORMA DA COMARCA DE COREAÚ R$ 27.131,76

REFORMA DA COMARCA DE CAUCAIA R$ 23.199,80

Adequações SETIN e Assessoria PGJ R$ 61.278,71

R$ 35.406,62

R$ 747.930,84

DESCRIÇÃO DO GASTO OU DA 
ESTIMATIVA

GASTO/ 
ESTIMATVA

289-5 (Região 2 – Fortaleza) ATA 
001/2015 SM CONSTRUÇÕES

CONTRATO 036/2016/CPL/PGJ 5392630/2016 DAE e 
32827/2016-2 PGJ

289-5 (Região 2 – Fortaleza) ATA 
001/2015 SM CONSTRUÇÕES CONTRATO 037/2016/CPL/PGJ 

4741666/2016  DAE e 
29413/2016-6 PGJ

289-5 (Região 2 – Fortaleza) ATA 
001/2015 SM CONSTRUÇÕES CONTRATO 043/2016/CPL/PGJ 6381624/2016 DAE e 

37191/2016-8 PGJ

289-5 (Região 2 – Fortaleza) ATA 
001/2015 SM CONSTRUÇÕES

CONTRATO 044/2016/CPL/PGJ 38706/2016-2 PGJ e 
6525057/2016 DAE

394-8 (Região 3 – Cariri) ATA 001/2015 
SM CONSTRUÇÕES CONTRATO 040/2016/CPL/PGJ 

6230600/2016 DAE e 
37192/2016-6 PGJ

Lote 1812-0 SUL ata 001/2016 ATHOS 
CONSTRUÇÕES

CONTRATO 041/2016/CPL/PGJ 6221341/2016 DAE  e 
32771/2016-2 PGJ

ADITIVO 01 CONTRATO 
041/2016

7992015/2016 DAE e 
9669/2017-5 PGJ

218-6 (Região 1 – Sobral) ATA 001/2015 
SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES CONTRATO 042/2016/CPL/PGJ 

3478554/2016 DAE e 
37655/2016-2 PGJ

218-6 (Região 1 – Sobral) ATA 001/2015 
SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES CONTRATO 039/2016/CPL/PGJ 3477655/2016 DAE e 

37654/2016-5 PGJ

1839-2 (Oeste e RM) ATA 001/2016 
ATHOS CONSTRUÇÕES

CONTRATO 052/2016/CPL/PGJ 44642/2016-1 PGJ e 
7517180/2016

Lote 1812-0 SUL ata 001/2016 ATHOS 
CONSTRUÇÕES

CONTRATOS 
051/2016/CPL/PGJ 

47682/2016-4 PGJ e 
8102935/2016 DAE

Lote 1812-0 SUL ata 001/2016 ATHOS 
CONSTRUÇÕES

Adequações GAECO – NUSIT e Assessoria 
Planejamento

CONTRATOS 
053/2016/CPL/PGJ 

48214/2016-5 PGJ e 
8269570/2016 DAE

TOTAL DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM 2016 (DE AGO 
A DEZ)

 

2. Visitas técnicas de avaliação de Promotorias para locação 

SOBRAL RUSSAS
IGUATÚ CANINDÉ
JARDIM COREAÚ
JUAZEIRO DO NORTE CAMOCIM
ARACATI PROCAP (Antônio Sales)
TRAIRI MARANGUAPE
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3. Visitas de avaliação de condições físicas e estruturais e acompanhamento de reformas de 
Promotorias 
 
ITAPIPOCA CANINDÉ TABULEIRO DO NORTE PENTECOSTES

SANTA QUITÉRIA COREAÚ LIMOEIRO DO NORTE PACATUBA

MORADA NOVA CAMOCIM SANTA QUITÉRIA
BARBALHA DECON MARACANAÚ MISSÃO VELHA
ARACATI DECON FORTALEZA CRATO

TRAIRI CAUCAIA (FÓRUM) ITAPAJÉ

RUSSAS CAUCAIA (PROMOTORIAS) MASSAPÊ  
 
 

5. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Os procedimentos administrativos aqui relacionados, que tramitaram na CPL durante o ano de 2016, 
compreendem os pregões eletrônicos realizados e contratos formalizados, destacando-se a não realização de 
pregões presenciais e/ou tomadas de preços.  
 
5.1. Pregão Eletrônico 

Licitação Objeto 
Nº 

Processo/ 
Resultado 

Ata de RP 
e/ou contrato 
decorrentes 

Fornecedor/C
ontratado 

(CNPJ) 

Pregoeiro (a) do 
certame 

PE 001-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de certificados 
digitais tipo A3 padrão ICP Brasil, para pessoas físicas (lote 01) e 
jurídicas (lote 02), cartões inteligente tipo “smartcard” e leitoras de 
cartões inteligentes compatíveis com os certificados; certificados para 
equipamento Servidor de Rede (lote 03) e certificados para atuar em 
multidomínios (lote 04), conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

37657/2015-0 
Revogado 

- - 

- 

PE 002-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de materiais de limpeza diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidade contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital. 
 

03904/2015-6 
Revogado 

- - 

- 

PE 003-2016 
Registro de preços para futuras  e  eventuais  aquisições  de  cintas  
elásticas  para  processos, conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

15362/2015-3 
Revogado 

- - 
- 

PE 004-2016 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em 
segurança da informação, incluindo o conjunto de hardwares e 
softwares, a serem fornecidos em regime de comodato, bem como 
consultoria especializada em segurança da informação, medida por 
unidades técnicas de serviço, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I - Termo de Referência. 

18903/2015-1 
Homologado 

CONTRATO Nº 
014/2016/CPL/P

GJ 

NSCONTROL 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 

LTDA ME, 

PAOLO ERNESTO 
DE FREITAS 
MAURICIO 

PE 005-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidade contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital. 

39571/2015-1 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
009/2016 

DISTRIFORT – 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

& 
EQUIPAMENTO

S LTDA ME 

PAOLO ERNESTO 
DE FREITAS 
MAURICIO 

PE 006-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de HD externo 
de 1TB, conforme especificações e quantitativos constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

45582/2015-0 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
012/2016 

 

COMERCIAL 
LUCARA – 

EIRELI – ME 
CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 007-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de broches, medalhas, troféus, adesivos e placas 
com ou sem instalação, conforme especificações e estimativas de 
quantidade contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do 
presente Edital.  

9452/2015-0 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
010/2016 

ALUMIPLACAS 
SHQ NOGUEIRA 
INDÚSTRIA DE 
PLACAS LTDA 

ME 

PAOLO ERNESTO 
DE FREITAS 
MAURICIO 
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PE 008-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de materiais de expediente diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidade contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital. 
 

16967/2015-8 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
007/2016 

* corrigenda 
alterou 

numeração da 
Ata 

MELHOR 
PROPOSTA 

COMERCIO E 
REPRESENTAÇ

ÃO LTDA 

PAOLO ERNESTO 
DE FREITAS 
MAURICIO 

PE 009-2016 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de carrinho(s) dobrável(is) em alumínio para 
transporte de cargas até 68 kg, conforme especificações e 
quantitativos constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

27107/2015-8 
Fracassado 

- - 
CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 010-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de 
empresa(s) para confecção e fornecimento de carimbos, borrachas e 
refis, conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I 
– TERMO DE REFERÊNCIA.  

27662/2015-2 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
020/2016 

HBL CARIMBOS 
E PLACAS 

INDUSTRIA E 
COMERCIO 
LTDA – EPP 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 011-2016 

 Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
(s) especializada (s) para a prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de resíduos sólidos (classe II – Norma 
10.004/2004 da ABNT e grupo D – Resolução nº 5 CONAMA), 
conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

45364/2015-3 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
011/2016 

BRASLIMP 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADO

S LTDA 

PAOLO ERNESTO 
DE FREITAS 
MAURICIO 

PE 012-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para confecção de banners, conforme especificações e quantitativos 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  31791/2015-3 

Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
014/2016 

JAVÉ-YIRÊ 
CONSULTORIA, 

EVENTOS, 
SERVIÇOS E 
COMÉRCIO 
LTDA - ME 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 013-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de software de 
Banco de Dados Oracle, licenças do tipo perpétua, com o serviço de 
suporte técnico e garantia, conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

43620/2015-0 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
15/2016 

 

CTIS 
TECNOLOGIA 

S.A. 
CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 014-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços 
de organização de eventos e correlatos, a serem realizados pela 
Procuradoria Geral de Justiça, em âmbito estadual, compreendendo 
locação de equipamentos de apoio, infraestrutura e mobiliário (Lote 
1), bem como serviços especializados, relacionados ao planejamento 
operacional, execução e acompanhamento (Lote 2), conforme 
especificações e quantitativos constantes no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

31798/2015-8 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
013/2016 

VC 
PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA 

- EPP CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 015-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de certificados 
digitais tipo A3 padrão ICP Brasil, para pessoas físicas (lote 01) e 
jurídicas (lote 02), cartões inteligente tipo “smartcard” e leitoras de 
cartões inteligentes compatíveis com os certificados; certificados para 
equipamento Servidor de Rede (lote 03) e certificados para atuar em 
multidomínios (lote 04), conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

8509/2016-6 
Homologado 

Lotes 1,3 e 4: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

016/2016 
 

Lote 2: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

017/2016 
 

Lotes 1,3 e 4: 
SOLUTI – 

SOLUÇÕES EM 
NEGÓCIOS 

INTELIGENTES 
S/A 

Lote 2: SERASA 
S/A 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 016-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de arranjos de 
flores naturais, conforme especificações e estimativas de quantidade 
contidas no Anexo I – Termo de Referência do edital, para 
atendimento das necessidades do Ministério Público do Estado do 
Ceará. 

3840/2016-0 
Homologado 

- - 

- 

PE 017-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de 
empresa(s) para prestação de serviços de filmagens e transmissões 
simultâneas, a serem executados nas solenidades promovidas pelo 
Ministério Público do Estado do Ceará, que venha (m) a ocorrer em 
Fortaleza (Lote 1) e cidades distantes até 300 km (trezentos 
quilômetros) da capital (Lote 2), conforme especificações contidas no 
Termo de Referência - Anexo I  a este Edital. 

03842/2016-6 
Homologado 

Lote 1: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

021/2016 
Lote 2: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

022/2016 
 

Lote 1: Explorata 
Produtora LTDA 

 
 
 

Lote 2: Roberta 
Laiana Gomes de 

Melo Monte 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 018-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, 
conforme especificações e estimativas de quantidade contidas no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital. 

31790/2015-5 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
018/2016 

GRAFICA 
EDITORA 

COMERCIAL 
LTDA. 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 019-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de materiais de limpeza diversos, conforme 
especificações e estimativas de quantidade contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

21397/2016-9 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
019/2016 

 

N MAYARA DO 
CARMO DE 

OLIVEIRA – ME 
CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 
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PE 020-2016 

Contratação de Instituição Bancária, regularmente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, para processar: a) sem ônus para a 
contratante e em caráter de exclusividade, 100% (cem por cento) dos 
créditos em folha de pagamento dos membros e servidores ativos e 
inativos, além de pensionistas de alimentos e estagiários do Ministério 
Público do Estado do Ceará; b) sem caráter de exclusividade, 
consignações em folha de pagamento dos empréstimos e 
financiamentos concedidos aos membros e servidores do Ministério 
Público do Estado do Ceará, ativos e inativos. 

00283/2016-6 
Deserto 

- - 

- 

PE 021-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de materiais de telefonia e rede, conforme 
especificações e estimativas de quantidade contidas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

33995/2014-1 
Revogado 

- - 

- 

PE 022-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais 
Elétricos diversos, conforme especificações e estimativas de 
quantidade contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

10037/2015-6 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
023/2016 

N MAYARA DO 
CARMO DE 

OLIVEIRA – ME 
CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 023-2016 

Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de resmas de 
papel A4 - alcalino, conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

09014/2016-6 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
001/2017 

A7 Comércio e 
distribuição – 

LTDA 
WALKER PINTO 

DE SOUSA 

PE 024-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
(s) para fornecimento de refeições preparadas, tipo almoços, lanches 
e coquetéis, para atender aos eventos a serem realizados pela 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, na cidade de 
Fortaleza, Região Metropolitana (Lote 1) e cidades do interior do 
Estado do Ceará (Lote 2), conforme especificações e estimativas de 
quantidade contidas no Anexo I – Termo de Referência. 

46771/2015-8 
Homologado 

Lote 1: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

02/2017 
Lote 2: 
ATA DE 

REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 

03/2017 

Lote 1: Christiane 
Vieira Rodrigues 

ME 
Lote 2: KOOK 

FORNECIMENT
O DE 

REFEIÇÕES 
COLETIVAS 

LTDA 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 

PE 025-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de impressora 
de cartões/crachás de identificação funcional (Item 01), bem como 
insumos (fita) para impressão (item 02), cartões em branco (item 03) e 
perfurador tipo ovoide (item 04), reunidos em lote único, conforme 
especificações técnicas e estimativas de quantidades contidas no 
ANEXO I – Termo de Referência. 

27136/2016-5 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
024/2016 

ENGECLIN – 
MEDICINA 

OCUPACIONAL 
- ME 

CLAUDIA LUCIO 
DE MEDEIROS 

PE 026-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de 
empresa para prestação de serviços especializados e continuados de 
recepção, para atendimento das necessidades do Ministério Público 
do Estado do Ceará, de acordo com os quantitativos, as 
especificações e as condições previstas no Termo de Referência, 
anexo A deste edital. 

27696/2016-8 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
005/2017 

CRIART 
SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃ
O DE MÃO DE 
OBRA LTDA 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 

PE 027-2016 

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de 
empresa para prestação de serviços especializados e continuados de 
almoxarife para atendimento das necessidades do Ministério Público 
do Estado do Ceará, de acordo com os quantitativos, as 
especificações e as condições previstas no Termo de Referência, 
anexo A deste edital. 

25158/2016-1 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
006/2017 

 

CRIART 
SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZACA
O DE MAO DE 
OBRA LTDA 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 

PE 028-2016 

Seleção e contratação de serviços de leiloeiro oficial para a realização 
de leilão público destinado ao desfazimento de bens móveis 
inservíveis, de propriedade da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado do Ceará, em consonância com as especificações e 
estimativas de quantidades contidas no Anexo I - Termo de 
Referência. 

39570/2015-3 
Deserto 

- - 

- 

PE 029-2016 

Contratação de Instituição Bancária, regularmente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, para processar: a) sem ônus para a 
contratante e em caráter de exclusividade, 100% (cem por cento) dos 
créditos em folha de pagamento dos membros e servidores ativos e 
inativos, além de pensionistas de alimentos e estagiários do Ministério 
Público do Estado do Ceará; b) sem caráter de exclusividade, 
consignações em folha de pagamento dos empréstimos e 
financiamentos concedidos aos membros e servidores do Ministério 
Público do Estado do Ceará, ativos e inativos. 

45348/2016-4 
Deserto 

- - 

- 

PE 030-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
para fornecimento de água mineral acondicionada em garrafões de 
plástico de 20 litros, conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

34732/2016-2 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
004/2017 

 

Acqua Rios 
Indústria e 

Comércio de 
Água Ltda ME 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 

PE 031-2016 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais 
de copa e cozinha diversos, conforme especificações e estimativas de 
quantidades contidas no Anexo A do Termo de Referência. 

42233/2016-1 
Homologado 

ATA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 
007/2017 

 

Melhor Proposta 
Comércio e 

Representação 
Ltda - ME 

 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 

PE 032-2016 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores 
instalados na sede da Procuradoria Geral de Justiça, com reposição 
de peças, utilização de ferramentas e equipamentos necessários à 
execução dos serviços, além de custos com mão de obra, em 
consonância com as especificações e quantitativos contidas no anexo 
A do Termo de Referência. 

24021/2016-2 
Homologado 

Contrato nº 
001/2017 

ICP 
ELEVADORES 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
EIRELI - ME 

WALKER PINTO 
DE SOUSA 
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5.2. Inexigibilidade 
Nº 

PROCESSO 
OBJETO CONTRATO Nº  CONTRATADO VALOR 

02744/2016-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, 
COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, VISANDO 
APOIAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ NA 
MODERNIZAÇÃO DE SUA GESTÃO. 

016/2016 INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
GERENCIAL S/A – 
“FALCONI 
CONSULTORES DE 
RESULTADO”. 

R$ 1.580.000,00  

8558/2016-3 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA VERDES MARES LTDA 
PARA FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO 
JORNAL “DIÁRIO DO NORDESTE”, COM ENTREGA DE SEGUNDA 
À SÁBADO, SENDO TODOS OS EXEMPLARES ENTREGUES NA 
SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA RUA 
ASSUNÇÃO, Nº 1.100, JOSÉ BONIFÁCIO. 

045/2016 EDITORA VERDES 
MARES 

R$ 1.198,00 

38522/2015-5 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA 
SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB – BY NGC, COM SUPERVISÃO E 
MONITORAMENTO ONLINE DA SOLUÇÃO – SERVICE. 

008/2016 DÍGITRO TECNOLOGIA 
LTDA 

R$ 160.576,92 

13314/2016-4 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA 
ABRAMPA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE PARA VIABILIZAR A 
INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. 
MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE S.A DO NASCIMENTO NO 
XVI CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
MEIO AMBIENTE.  

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

BRAMPA – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DOS 
MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
MEIO AMBIENTE 

R$ 100,00 

8714/2016-2 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO 
IBDFAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA 
PARA VIABILIZAR A INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE 10 
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, 
QUE ATUAM NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA, NA 
PALESTRA “DIÁLOGOS EM FAMÍLIA – GUARDA 
COMPARTILHADA” A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 
2016 NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

IBDFAM – INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DIREITO 
DE FAMÍLIA 

 

R$ 320,00 

36445/2016-9 
 

CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA 
EMPRESA ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE 
EVENTOS LTDA. PARA VIABILIZAR A INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) 
SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ, QUE ATUAM NA SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 
“PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO DO TERMO DE 
REFERÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES DE TI”. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

ELO CONSULTORIA 
EMPRESARIAL E 
PRODUÇÃO DE 
EVENTOS LTDA 

R$ 5.490,00 

27929/2016-3 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA 
EMPRESA DEXTRA TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA. 
PARA VIABILIZAR A INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ATUAM NA 
SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CURSO 
DE CAPACITAÇÃO EM POSTGRESQL LINGUAGEM 
PROCEDURAL PL/PGSQL, POSTGRESQL ADMINISTRAÇÃO DO 
BANCO DE DADOS, POSTGRESQL PERFORMANCE TUNING E 
POSTGRESQL ALTA DISPONIBILIDADE.  

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

DEXTRA TREINAMENTOS 
EM INFORMÁTICA LTDA 
 
  

R$ 23.201,25 

9658/2016-0 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA 
EMPRESA TRIADWORKS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS 
PARA VIABILIZAR A INSCRIÇÃO DE 8 (OITO) SERVIDORES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ATUAM NA 
SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CURSO 
DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA JAVA EE.  

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

TRIADWORKS 
TREINAMENTOS 
PROFISSIONAIS 

R$ 28.632,00 

30061/2016-0 
 

CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA 
EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 
PARA VIABILIZAR A INSCRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ATUAM NA 
ASSESSORIA DE CERIMONIAL, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO 
NA ÁREA DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS SOLENES PÚBLICOS.  

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

CONSULTRE 
CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA. 

R$ 2.490,00 

33382/2016-7 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO 
PROFESSOR ADOLFO DANTAS OLIVEIRA, COM VISTAS À 
PROFERIR PARTE DO MÓDULO “LICITAÇÕES E GESTÃO DE 
CONTRATOS PÚBLICOS” NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. 
 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

ADOLFO DANTAS 
OLIVEIRA 

R$ 640,00 
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33383/2016-5 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO 
PROFESSOR JOSÉ RICARDO MOREIRA DIAS, COM VISTAS À 
PROFERIR PARTE DO MÓDULO “LICITAÇÕES E GESTÃO DE 
CONTRATOS PÚBLICOS” NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

JOSÉ RICARDO 
MOREIRA DIAS 

R$ 1.200,00 

36582/2016-9 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO 
PROFESSOR MARCEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE, COM VISTAS 
À PROFERIR PARTE DO MÓDULO “ELABORAÇÃO DE PROJETO 
BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA” NO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

MARCEL OLIVEIRA 
ALBUQUERQUE 

R$ 1.200,00 

36583/2016-7 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DO 
PROFESSOR JOSÉ RICARDO MOREIRA DIAS, COM VISTAS À 
PROFERIR PARTE DO MÓDULO “ELABORAÇÃO DE PROJETO 
BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA” NO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

JOSÉ RICARDO 
MOREIRA DIAS 

R$ 800,00 

12792/2016-2 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CEARÁ DIESEL PARA 
PROCEDER À REVISÃO REFERENTE A 20.000KM DO VEÍCULO 
SPRINTER DE PLACA PML 8527 ATRAVÉS DE PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

CEARÁ DIESEL R$ 1.468,10 

32077/2016-4 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DA SOLUÇÃO 
GUARDIÃO ATUALMENTE INSTALADA NA SEDE DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, 
LOCALIZADA NA RUA ASSUNÇÃO, Nº 1100, BAIRRO: JOSÉ 
BONIFÁCIO, PARA NOVA SEDE DO GRUPO DE ATUAÇÃO 
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO, 
LOCALIZADA NA AV. ANTÔNIO SALES, Nº 1740, BAIRRO 
DIONÍSIO TORRES. 

048/2016 DÍGITRO TECNOLOGIA 
LTDA. 

R$ 45.657,14 

06928/2016-0 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GB PRINT COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, POR INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA 
DE COMPUTADOR - LICENÇA TIPO PERPÉTUA) 
ESPECIALIZADO NA CAPTURA E EXTRAÇÃO DE DADOS EM 
FORMULÁRIOS IMPRESSOS E DIGITALIZADOS PARA 
CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE PROVAS, TESTES, AVALIAÇÕES 
DE QUESTÕES OBJETIVAS (MÚLTIPLA ESCOLHA) E/OU 
SUBJETIVAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, 
TREINAMENTO DOS USUÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

020/2016 GB PRINT COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

R$ 7980,00 

38709/2015-8 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMPRESA JORNALÍSTICA O 
POVO S/A PARA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ASSINATURAS 
DO JORNAL “O POVO”, COM ENTREGA DIÁRIA DE 
EXEMPLARES, SENDO 01 (UM) EXEMPLAR NA RUA BARÃO DE 
ARATANHA, Nº 100, CENTRO PARA O DECON E 02 (DOIS) 
EXEMPLARES NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA, RUA ASSUNÇÃO, Nº 1.100, JOSÉ BONIFÁCIO, PARA O 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E PARA A 
ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA DO CEARÁ. 

011/2016 EMPRESA JORNALÍSTICA 
O POVO S/A 
 
  

R$ 1.796,40 

26342/2015-2 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE 
PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
ATRAVÉS DE ACESSO A SISTEMA DE INFORMAÇÕES (BANCO 
DE PREÇOS E EDITAIS), PARA A QUANTIDADE DE 01 (UMA) 
LICENÇA MAIS 02 (DUAS) LICENÇAS DE CORTESIA. 

012/2016 NP CAPACITAÇÃO R$ 7.990,00 

4241/2016-0 CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DOS 
PROFESSORES MARIA DO SOCORRO FERREIRA OSTERNE E 
NESTOR EDUARDO ARARUNA SANTIAGO, COM VISTAS À 
CORREÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO II CURSO 
DE INGRESSO E VITALICIAMENTO NA CARREIRA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. 

004/2016 E 
005/2016 

MARIA DO SOCORRO 
FERREIRA OSTERNE E 
NESTOR EDUARDO 
ARARUNA SANTIAGO 

R$ 21.000,00 

15081/2016-7 INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) MEMBROS QUE ATUAM NAS 
PROMOTORIAS ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EXECUÇÃO 
PENAL E PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FORTALEZA 
NO “V CURSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS 
HUMANOS”, PROMOVIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
DIREITOS HUMANOS E PELO INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
DIREITOS HUMANOS. 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

INSTITUTO BRASILEIRO 
DE DIREITOS HUMANOS 
E PELO INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE 
DIREITOS HUMANOS. 

R$ 3.600,00 
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5.3. Dispensa 
Nº 

PROCESSO 
OBJETO CONTRATO Nº  CONTRATADO VALOR 

38547/2016-0 CONTRATAÇÃO UECE PARA MINISTRAR CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

047/2016 UECE R$ 70.200,00 

38684/2016-1 CONTRATAÇÃO UECE PARA MINISTRAR CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

046/2016 UECE R$ 70.200,00 

39466/2016-2 LOCAÇÃO DE ESPAÇO E AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA 
REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS 
PROCURADORES – GERAIS 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

MARQUISE R$ 2.654,80 

135/2016-8 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DA COMARCA DE CANINDÉ 

009/2016 RAIMUNDO ALBANI 
UCHÔA 

R$ 1.500,00 

9137/2016-5 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DA COMARCA DE IGUATU  

025/2016 ANTÔNIO SÁVIO 
SOBREIRA 

R$ 1.200,00 

28264/2016-4 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DE QUATRO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E 
PLANEJAMENTO URBANO, CAOMACE, GAESF, NÚCLEO DO 
PATRIMÔNIO, COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO, 
SECRETARIA EXECUTIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, PROCAP, 
GAECO, NUSIT, ALÉM DE AUDITÓRIO. 

026/2016 COMERCIAL XIMENES 
LTDA 

R$ 42.000,00  

37187/2016-6 CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET COM VELOCIDADE 
EFETIVA DE 5 MPBS PARA PROVER ACESSO À INTERNET ÀS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CRATO E CRATEÚS, MEDIANTE 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

049/2016 BRISANET R$ 7.869,00 

45878/2015-2 
 

CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇO OU 
FORNECIMENTO, EM CONSEQÜÊNCIA DE RESCISÃO 
CONTRATUAL -  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) 
ESPECIALIZADO(S) EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB 
DEMANDA, PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO 
DOS EVENTOS, TAIS COMO STANDS, TABLADOS, CADEIRAS, 
MESAS, TAPETES ETC., A SEREM REALIZADOS PELA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, 

NÃO HOUVE 
CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

VIVER 
REPRESENTAÇÕES 
TURISMO ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA 

VALORES 
REGISTRADOS 
NA ATA DE 
REGISTRO DE 
PREÇO Nº 
002/2016 

  

22182/2016-4 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS 034/2016 ECT R$ 750.000,00 
36996/2015-3 LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FORTALEZA PARA ABRIGAR AS 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS DA COMARCA DE 
FORTALEZA 

015/2016 CONSTRUTORA  ANDES 
S/A 

R$ 10.000,00 

 
 
5.4. Atas de Registros de Preços e Adesões 

Nº Ata / Licitação / 
Instituição 

Objeto Nº Processo 
Nº contrato / 
instrumento 

fruto da adesão 
Contratado 

ARP nº 11/2016, 
decorrente do 

Pregão Eletrônico 31/2015 
– Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará 

Registro de Preços visando eventual e futura 
aquisição de água mineral em vasilhames de 20 
litros para atender as necessidades da Procuradoria 
Geral de Justiça do Ceará. 

45639/2016-6 -  
 

(não gerou 
Contrato) 

DISTRIFORT – DISTRIFORT 
DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS & 
EQUIPAMENTOS LTDA 

ARP 064/2015, decorrente 
do 

Pregão Eletrônico 
020/2015 – Universidade 
Federal do Pará - UFPA 

Aquisição de mobiliário em madeira. 40225/2016-9 -  
(não gerou 
Contrato) 

FORTLINE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA 

ARP 067/2015, decorrente 
do 

Pregão Eletrônico 
020/2015 – Universidade 
Federal do Pará - UFPA 

Aquisição de mobiliários em geral para atender às 
necessidades da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado do Ceará 

43882/2016-4 -  
(não gerou 
Contrato) 

FLEXFORM INDÚSTRIA 
METALÚRGICA LTDA 

ARP decorrente do 
Pregão Eletrônico 

417/2015 – Empresa de 
Tecnologia e Informações 

da Previdência Social - 
DATAPREV 

Aquisição de Computador Portátil – (Tipo Notebook), 
em conformidade com as especificações e 
condições contidas no Edital do pregão Eletrônico nº 
417/2015 e seus anexos 

26741/2016-3 -  
(não gerou 
Contrato) 

POSITIVO INFORMÁTICA 
S/A 

ARP decorrente do 
Pregão Eletrônico 087/14 

– TRT/BA 5ª Região 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
04 (quatro) unidades do item 02, lote 02 - 
impressoras a laser/LED multifuncional 
monocromática, duplex e com placa de rede com 
consumíveis para 30.000 cópias. 

28884/2016-9 Contrato nº 
001/2016/ FDID 

MICROSENS LTDA. 
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ARP decorrente do Pregão 
Eletrônico 14/2014 – 

Comando de Operações 
Navais – Marinha do Brasil 

O objeto do presente Termo de Contrato é a 
aquisição de 1 (um) chassi para servidores tipo 
lâmina (gabinete); 2 (dois) servidores tipo lâmina 
(blade Server); 1 (um) rack 19’’ com console KVM, 
software básico e respectivos serviços de instalação 
e configuração, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, 
os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição. 

41968/2015-5 Contrato nº 
002/2016/ FDID 

LANLINK INFORMÁTICA 
LTDA. 

ARP decorrente do Pregão 
Eletrônico 02/2015 -  

Diretoria de Saude da 
Marinha – Marinha do 

Brasil 

O objeto do presente Termo de Contrato é a 
aquisição de Estações de Trabalho, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no 
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição. 

26374/2016-3  Contrato nº 
003/2016/ FDID 

TORINO INFORMÁTICA 
LTDA  

ARP nº 07/2015 do Pregão 
Eletrônico 40/2014 – 
Ministério da Justiça 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
sistema para extração e análise forense de 
equipamentos computacionais portáteis e de 
telefonia celular; e equipamento de duplicação e 
bloqueio de escrita de mídias de armazenamento 
computacional, de acordo com as especificações 
previstas nos Anexos do Edital de Processo nº 
08020.017230/2014-95 e na proposta da 
CONTRATADA, além do disposto nos autos do 
Processo Administrativo nº 39794/2015-9 

39794/2015-9 Contrato nº 
010/2016/ PGJ 

TECHBIZ FORENSE 
DIGITAL S.A 

ARP nº 0001/2016  – 
Pregão Eletrônico 
20150001 - ETICE 

Constitui objeto deste contrato o serviço de Circuito 
de Dados, para os órgãos da administração direta, 
indireta e outras entidades de interesse do Governo 
do Estado do Ceará, de acordo com as 
especificações, quantitativos e localidades previstos 
no Termo de Referência, na proposta da 
CONTRATADA. 

9491/2016-6 Contrato nº 
013/2016/ PGJ 

MOB SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 

ARP nº 006/2016 – Pregão 
Eletrônico 04/2016 – 

UFMA – Universidade 
Federal do Maranhão 

O objeto do presente instrumento é a contratação de 
empresa especializada na prestação, de forma 
contínua, de serviços de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos por 
meio de cartão magnético para atender as 
necessidades da frota de veículos da Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado do Ceará, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

14969/2016-4 Contrato nº 
017/2016/ PGJ 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS HAAG S.A 

ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial 20150002 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações 
físicas prediais com o fornecimento de mão de obra, 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA, para atender às necessidades de 
instalação de janela no térreo do prédio sede da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, 
de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Termo de Referência que embasou a 
adesão e na proposta da CONTRATADA 

27652/2016-1 Contrato nº 
021/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA.  

ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial 20150002 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva da tubulação de água do 
prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado do Ceará, com o fornecimento de mão de 
obra, materiais e peças de reposição, pelo 
Percentual de Desconto sobre a Tabela de Custos 
de Serviços da SEINFRA, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo 
de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

25563/2016-2 Contrato nº 
022/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA.  

ARP nº 010/2015 – Pregão 
Presencial 010/2015 – 
CRO/CE – Conselho 

Regional de Odontologia 
do Ceará 

Contratação dos serviços de buffet, coffee break e 
coquetel, bem como material e pessoal para os 
eventos desta PGJ na cidade de Fortaleza, estado 
do Ceará, e região metropolitana. 

26639/2016-9 Contrato nº 
024/2016/ 
CPL/PGJ 

MAESTRIA COMUNICAÇÃO 
LTDA 
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ARP decorrente do Pregão 
Eletrônico 087/14 – 
TRT/BA 5ª Região 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
45 unidades de impressoras a laser/LED 
multifuncional monocromática, duplex e com placa 
de rede com consumíveis para 30.000 cópias. 

28443/2016-4 Contrato nº 
027/2016/ PGJ 

MICROSENS LTDA 

ARP 001/2015 - Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva da caixa d’água do prédio da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Senador 
Pompeu, com o fornecimento de materiais e peças 
de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, 
de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos nos Termo de Referência que embasou a 
adesão e na proposta da CONTRATADA. 

32826/2016-4 Contrato nº 
028/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 055/2015 – Pregão 
Eletrônico 030/2015 – 

TRE/MA 

Constitui objeto do presente contrato a contratação 
de LINKS DE DADOS com velocidade efetiva de 
200 Mpbs (item 2) para prover acesso à Internet à 
Procuradoria Geral de Justiça do Ceará com 
disponibilidade de 100% (cem por cento) da banda 
contratada, para download e upload, conforme 
especificações e condições constantes no Termo de 
Referência – ANEXO I do Edital. 

09490/2016-8 Contrato nº 
029/2016/ PGJ 

TELEMAR NORTE LESTE 
S/A 

ARP nº 142/2014 – Pregão 
Eletrônico 14/2014 – 

Comando de Operações 
Navais – Marinha do Brasil 

O objeto do presente Termo de Contrato é a 
aquisição de 2 (dois) servidores tipo lâmina (blade 
Server) com serviços de instalação e configuração, 
conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais 
integram este instrumento, independente de 
transcrição. 

41969/2015-3 Contrato nº 
030/2016/ PGJ 

LANLINK INFORMÁTICA 
LTDA 

ARP nº 06/2015 – Pregão 
Eletrônico 02/2015 – 
Diretoria de Saude da 

Marinha 

O objeto do presente Termo de Contrato é a 
aquisição de Estações de Trabalho, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no 
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição. 

26374/2016-3 Contrato nº 
031/2016/ PGJ 

TORINO INFORMÁTICA 
LTDA 

ARP nº 010/2015 – Pregão 
Presencial 010/2015 – 
CRO/CE – Conselho 

Regional de Odontologia 
do Ceará 

Constitui objeto do presente contrato a contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviços de buffet, coffe break e coquetel, bem 
como, material e pessoal necessários à realização de 
eventos destinados à Procuradoria Geral de Justiça 
do Estado do Ceará, conforme ANEXO I do Edital e 
da proposta adjudicada, além do disposto nos autos 
do Processo Administrativo nº 35656/2016-2. 

35656/2016-2 Contrato nº 
032/2016/ PGJ 

MAESTRIA COMUNICAÇÃO 
LTDA 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 -DAE 

-Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma 
das instalações físicas do prédio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Itapajé, com o fornecimento 
de materiais e peças de reposição, pelo Percentual 
de Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços 
da SEINFRA nº 23.1, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo 
de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

33177/2016-1 Contrato nº 
035/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma 
das instalações físicas do prédio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Trairi, com o fornecimento 
de materiais e peças de reposição, pelo Percentual 
de Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços 
da SEINFRA nº 23.1, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo 
de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

32827/2016-2 Contrato nº 
036/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas 
de readequação das instalações físicas da sede das 
Promotorias de Justiça da Comarca de Aracati, com 
o fornecimento de materiais e peças de reposição, 
pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na 
proposta da CONTRATADA. 

29413/2016-6 Contrato nº 
037/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 
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ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 1) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma 
das instalações físicas do prédio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Coreaú, com o fornecimento 
de materiais e peças de reposição, pelo Percentual 
de Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços 
da SEINFRA nº 23.1, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo 
de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

37654/2016-5 Contrato nº 
039/2016/ PGJ 

SOUZA & FREITAS 
EDIFICAÇÕES LTDA. 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 3) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma 
das instalações físicas do prédio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Iguatu, com o fornecimento 
de materiais e peças de reposição, pelo Percentual 
de Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços 
da SEINFRA nº 23.1, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo 
de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

37192/2016-6 Contrato nº 
040/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial nº 20150002 – 
DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 1) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações 
físicas prediais com o fornecimento de mão de obra, 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA, para atender às necessidades de 
reformas no prédio da Escola Superior do Ministério 
Público, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Termo de Referência que 
embasou a adesão e na proposta da 
CONTRATADA. 

32771/2016-2 Contrato nº 
041/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA. 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 1) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma 
das instalações físicas do prédio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Camocim, com o 
fornecimento de materiais e peças de reposição, 
pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na 
proposta da CONTRATADA 

37655/2016-2 Contrato nº 
042/2016/ PGJ 

SOUZA & FREITAS 
EDIFICAÇÕES LTDA. 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas 
de readequação das instalações físicas da sede da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Russas, com 
o fornecimento de materiais e peças de reposição, 
pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na 
proposta da CONTRATADA. 

37191/2016-8 Contrato nº 
043/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 001/2015 – Pregão 
Eletrônico 20150001 – 

DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas 
de readequação das instalações físicas da sede da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Canindé, com 
o fornecimento de materiais e peças de reposição, 
pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na 
proposta da CONTRATADA. 

38706/2016-2 Contrato nº 
044/2016/ PGJ 

SM CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

ARP nº 76/2015 – Pregão 
Eletrônico 58/15 - MPT 

Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de expansão para equipamentos de 
armazenamento tipo Storage, de acordo com as 
especificações, quantidades e demais condições 
previstas no Edital e seus anexos. 

33848/2016-7 Contrato nº 
050/2016/ PGJ 

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A 
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ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial nº 20150002 – 
DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 1) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva das áreas da Assessoria 
Jurídica do Procurador - Geral de Justiça e da 
Secretaria de Tecnologia da Informação, localizadas 
na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, 
com o fornecimento de mão de obra, materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto 
sobre a Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA, 
de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Termo de Referência que embasou a 
adesão e na proposta da Contratada. 

47682/2016-4 Contrato nº 
051/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA 

ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial nº 20150002 – 
DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 2) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva do estacionamento da 
Promotoria de Justiça de Caucaia, com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA, de 
acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Termo de Referência que embasou a 
adesão e na proposta da Contratada. 

44642/2016-1 Contrato nº 
052/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA 

ARP nº 001/2016 - Pregão 
Presencial nº 20150002 – 
DAE – Departamento de 
Arquitetura e Engenharia 

(LOTE 1) 

Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva das áreas da Assessoria de 
Planejamento – ASPLAN e do Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Organizações Criminosas – 
GAECO/Núcleo de Segurança Institucional e 
Inteligência -NUSIT, localizadas na sede da 
Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA, de 
acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Termo de Referência que embasou a 
adesão e na proposta da Contratada. 

48214/2016-5 Contrato nº 
053/2016/ PGJ 

ATHOS CONSTRUÇÕES 
LTDA 

 
5.5.  Contratos 

Nº Contrato Objeto Nº Processo / 
Referência 

Contratado Valor 

001/2016/FDID O presente contrato tem por objeto a aquisição de 04 
(quatro) unidades do item 02, lote 02 - impressoras a 
laser/LED multifuncional monocromática, duplex e com 
placa de rede com consumíveis para 30.000 cópias. 

28884/2016-9 MICROSENS LTDA R$ 7.376,00 

CONTRATO nº 
001/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais 
atividades correlatas, de bilhetes de passagens aéreas no 
âmbito nacional e internacional, conforme condições e 
especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 
038/2015 decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
027/2015 e seus anexos, em especial, no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

47695/2015-8 CONDOR TURISMO 
EIRELI EPP 

R$ 
50.000,00  

CONTRATO Nº 
002/2016/FDID 

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 1 
(um) chassi para servidores tipo lâmina (gabinete); 2 (dois) 
servidores tipo lâmina (blade Server); 1 (um) rack 19’’ com 
console KVM, software básico e respectivos serviços de 
instalação e configuração, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição. 

41968/2015-5 LANLINK 
INFORMÁTICA LTDA 

R$ 
295.037,55  

CONTRATO nº 
002/2016/CPL/PGJ 

Contrato de cobertura securitária (seguro de acidentes 
pessoais coletivos) para assegurar a vida e a integridade 
física dos estagiários do Ministério Público do Estado do 
Ceará, celebrado entre a Procuradoria Geral de Justiça e a 
empresa Companhia de Seguros Previdência do Sul - 
Previsul, conforme os termos abaixo pactuados. 

1768/2016-5 COMPANHIA DE 
SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO SUL 
– PREVISUL 

R$ 427,00  

CONTRATO Nº 
003/2016/FDID 

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
Estações de Trabalho, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição. 

1624/2016-0  TORINO INFORMÁTICA 
LTDA  

R$ 
194.533,00  

CONTRATO nº 
003/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviços de Pedreiro, de Pintor, de Mecânico 
de Veículos, de Eletricista, de Bombeiro Hidráulico, de 

06860/2015-7 CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE 

R$ 
773.596,68  
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Supervisor de Manutenção e de Técnico de Rede, para 
atender as necessidades da PGJ/CE, em especial da 
Secretaria de Administração, conforme disposto no Edital de 
Pregão Eletrônico n° 024/2015 e seus anexos. 

MÃO-DE-OBRA LTDA 

CONTRATO Nº 
004/2016/CPL/PGJ 

Contratação da professora Dra. Maria do Socorro Ferreira 
Osterne para correção, quanto à metodologia da pesquisa 
científica, segundo as Normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, de 84 (oitenta e quatro) trabalhos 
de conclusão do II Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos 
Membros do Ministério Público do Estado do Ceará. 

4241/2016-0 Profª Maria do Socorro 
Ferreira Osterne 

R$ 
21.000,00  

CONTRATO Nº 
005/2016/CPL/PGJ 

Contratação do professor Dr. Nestor Eduardo Araruna 
Santiago para correção, quanto à metodologia jurídica, de 
84 (oitenta e quatro) trabalhos de conclusão do II Curso de 
Ingresso e Vitaliciamento dos Membros do Ministério 
Público do Estado do Ceará. 

4241/2016-0 Profº Dr. Nestor Eduardo 
Araruna Santiago 

R$ 
21.000,00  

CONTRATO nº 
006/2016/CPL/PGJ 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
digitação, a serem executados no âmbito dos diversos 
setores deste Ministério Público estadual, de acordo com as 
especificações e condições previstas no Termo de 
Referência, para atender as necessidades desta 
Procuradoria Geral de Justiça, conforme disposto no Edital 
de Pregão Eletrônico n° 030/2014 e seus anexos, 

5361/2016-5, LIDER SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA – 
ME 

R$ 
643.572,00  

CONTRATO nº 
007/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais 
atividades correlatas, de bilhetes de passagens aéreas no 
âmbito nacional e internacional, conforme condições e 
especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 
038/2015 decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
027/2015 e seus anexos, em especial, no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

8501/2016-3 CONDOR TURISMO 
EIRELI EPP 

R$ 
80.000,00  

CONTRATO Nº 
008/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviço de suporte técnico da Solução 
Guardião WEB – by NGC, com supervisão e monitoramento 
online da Solução – SERVICE, de acordo com as 
especificações contidas no Processo Administrativo nº 
38522/2015-5 e proposta da contratada. 

nº 38522/2015-5 
e anexo nº 
3970/2016-5.  

DÍGITRO TECNOLOGIA 
LTDA 

R$ 
160.576,92  

CONTRATO Nº 
009/2016/CPL/PGJ 

Locação de imóvel situado no município de Canindé - CE, 
na Av. Luciano Magalhães, s/n, bairro Campinas, Canindé-
Ce, conforme características de área e limites constantes na 
matrícula nº 968 do Cartório de Registro de Imóveis do 3º 
Ofício da Comarca de Canindé, acostada à fl. 02 dos autos 
do Processo nº 00135/2016-8, bem como as dispostas no 
Relatório Técnico de Vistoria nº 034/2016 do NATEC- 
Núcleo de Apoio Técnico acostado aos autos, o qual passa 
a fazer parte deste contrato, independentemente de 
transcrição. 

00135/2016-8 MARIA LUCIEUDA 
BARROSO UCHÔA 

R$ 1.500,00 

CONTRATO Nº 
010/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de sistema 
para extração e análise forense de equipamentos 
computacionais portáteis e de telefonia celular; e 
equipamento de duplicação e bloqueio de escrita de mídias 
de armazenamento computacional, de acordo com as 
especificações previstas nos Anexos do Edital de Processo 
nº 08020.017230/2014-95 e na proposta da CONTRATADA, 
além do disposto nos autos do Processo Administrativo nº 
39794/2015-9 

39794/2015-9 TECHBIZ FORENSE 
DIGITAL S.A 

R$ 
119.900,00 

CONTRATO Nº 
011/2016/CPL/PGJ 

 objeto do presente contrato é a contratação da empresa 
EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A para fornecimento 
de 03 (três) assinaturas do jornal “O Povo”, com entrega 
diária de exemplares sendo 01 (um) exemplar na rua Barão 
de Aratanha, nº 100, Centro para o DECON e 02 (dois) 
exemplares para rua Assunção, 1.100, José Bonifácio, para 
o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e para a 
Assessoria de Imprensa desta PGJ. 

38709/2015-8 EMPRESA 
JORNALÍSTICA O 
POVO S/A 

 R$ 
1.796,40  

CONTRATO Nº 
012/2016/CPL/PGJ 

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de pesquisa e comparação de preços praticados 
pela Administração Pública, através de acesso a sistema de 
informações (Banco de Preços e Editais), para a quantidade 
de 01 (uma) licença mais 02 (duas) licenças de cortesia, 
conforme descrições da proposta comercial da contratada. 

26342/2015-2 NP CAPACITAÇÃO E 
SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA 

R$ 7.990,00 
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CONTRATO Nº 
013/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de Circuito de 
Dados, para os órgãos da administração direta, indireta e 
outras entidades de interesse do Governo do Estado do 
Ceará, de acordo com as especificações, quantitativos e 
localidades previstos no Termo de Referência, na proposta 
da CONTRATADA. 

9491/2016-6 MOB SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 

R$ 
172.799,76 

CONTRATO Nº 
014/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviços em segurança da informação, 
incluindo o conjunto de hardwares e softwares, a serem 
fornecidos em regime de comodato, bem como consultoria 
especializada em segurança da informação, medida por 
unidades técnicas de serviço, conforme disposto no edital e 
seus anexos. 

18903/2015-1 NSCONTROL 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 
ME 

R$ 
233.799,96  

CONTRATO Nº 
015/2016/CPL/PGJ 

Locação de imóvel situado no município de Fortaleza - CE, 
na Rua Assunção nº 1242, José Bonifácio, conforme 
características de área e limites constantes na matrícula nº 
41.583 do Cartório de Registro de Imóveis da 2º Zona da 
Comarca de Fortaleza-Ce, acostada às fls. 09/10 dos autos 
do Processo nº 36996/2015-3.  

36996/2015-3 Sr. GABRIEL ALENCAR 
LIMA 

R$ 
60.000,00  

CONTRATO Nº 
016/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços 
de consultoria e assessoria, com transferência de 
conhecimentos, para apoiar o Ministério Público do Estado 
do Ceará na modernização de sua gestão, de acordo com 
as especificações contidas no Processo Administrativo nº 
02744/2016-5 e proposta da contratada. 

2744/2016-5 INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
GERENCIAL S/A – 
“FALCONI 
CONSULTORES DE 
RESULTADO” 

R$ 
1.580.000,0
0  

017/2016 O objeto do presente instrumento é a contratação de 
empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 
serviços de gerenciamento de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos por meio de cartão magnético para 
atender as necessidades da frota de veículos da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

14969/2016-4 EMPRESA BRASILEIRA 
DE TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS HAAG S.A 

R$ 
200.000,00  

CONTRATO Nº 
018/2016/CPL/PGJ 

 Prestação de serviços de motociclistas para atender as 
necessidades do Ministério Público do Estado do Ceará, 
conforme disposto no Edital de Pregão Eletrônico n° 
030/2015 e seus anexos. 

21402/2016-7 DANLEX SERVIÇOS 
LTDA 

R$ 
1.043.591,7
6  

CONTRATO Nº 
019/2016/CPL/PGJ 

O presente Contrato tem por objeto prestação de serviços 
de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos 
(classe II – Norma 10.004/2004 da ABNT e grupo D – 
Resolução nº 5 CONAMA), conforme especificações e 
estimativas de quantidade contidas no Termo de Referência 
do Pregão Eletrônico n° 011/2016. 

27658/2016-8 BRASLIMP 
TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS 
LTDA 

R$ 
11.180,00  

CONTRATO Nº 
020/2016/CPL/PGJ 

Aquisição de software (programa de computador - licença 
tipo perpétua) especializado na captura e extração de dados 
em formulários impressos e digitalizados para correção 
automática de provas, testes, avaliações de questões 
objetivas (múltipla escolha) e/ou subjetivas, incluindo 
instalação, configuração, treinamento dos usuários e 
assistência técnica, de acordo com as especificações 
contidas no Processo Administrativo nº 6928/2016-0 e 
proposta da contratada. 

6928/2016-0 GB PRINT COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

R$ 7.980,00  

CONTRATO Nº 
021/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva das instalações físicas prediais com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA, para atender às 
necessidades de instalação de janela no térreo do prédio 
sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, 
de acordo com as especificações e quantitativos previstos 
no Termo de Referência que embasou a adesão e na 
proposta da CONTRATADA 

27652/2016-1 ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 1.342,89  

CONTRATO Nº 
022/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de manutenção 
corretiva da tubulação de água do prédio sede da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo de 
Referência que embasou a adesão e na proposta da 
CONTRATADA. 

25563/2016-2 ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 
14.166,83  
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CONTRATO nº 
023/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e demais 
atividades correlatas, de bilhetes de passagens aéreas no 
âmbito nacional e internacional, conforme condições e 
especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 
038/2015 decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
027/2015 e seus anexos, em especial, no ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA, além do disposto nos autos do 
Processo Administrativo nº 26392/2016-5. 

26392/2016-5 CONDOR TURISMO 
EIRELI EPP 

R$ 
330.000,00  

CONTRATO Nº 
024/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de 
empresa especializada para eventual prestação de serviços 
de organização e apoio logístico necessário à realização de 
eventos destinados à Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado do Ceará, conforme ANEXO I do Edital e da 
proposta adjudicada, além do disposto nos autos do 
Processo Administrativo nº 26639/2016-9. 

26639/2016-9. MAESTRIA 
COMUNICAÇÃO LTDA 

R$ 
59.982,50  

CONTRATO Nº 
025/2016/CPL/PGJ 

Locação de imóvel situado no município de Iguatu - CE, na 
Rua Cel. Mendonça, nº 917, São Sebastião, Iguatu - CE, 
conforme características de área e limites constantes na 
matrícula nº 9.831 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª 
Zona Imobiliária de Iguatu, acostada à fl. 72 dos autos do 
Processo nº 9137/2016-5, constituindo-se o imóvel com 
área construída de 285,00 m2, consoante Relatório Técnico 
de Vistoria nº 163/2016 acostado aos autos 

9137/2016-5 ANTÔNIO SÁVIO 
SOBREIRA 

R$ 
14.400,00  

CONTRATO Nº 
026/2016/CPL/PGJ 

Locação de imóvel situado no município de Fortaleza - CE, 
na Av. Antônio Sales, nº 1740, bairro Dionísio Torres. 

28264/2016-4 COMERCIAL XIMENES 
LTDA 

R$ 
42.000,00 

CONTRATO Nº 
027/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 45 
unidades de impressoras a laser/LED multifuncional 
monocromática, duplex e com placa de rede com 
consumíveis para 30.000 cópias. 

28443/2016-4 MICROSENS LTDA 

R$ 
82.890,00 

CONTRATO Nº 
028/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de manutenção 
corretiva da caixa d’água do prédio da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Senador Pompeu, com o fornecimento de 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA nº 23.1, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos nos Termo de Referência que 
embasou a adesão e na proposta da CONTRATADA. 

32826/2016-4 SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

R$ 4.771,10 

CONTRATO Nº 
029/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
LINKS DE DADOS com velocidade efetiva de 200 Mpbs 
(item 2) para prover acesso à Internet à Procuradoria Geral 
de Justiça do Ceará com disponibilidade de 100% (cem por 
cento) da banda contratada, para download e upload, 
conforme especificações e condições constantes no Termo 
de Referência – ANEXO I do Edital. 

09490/2016-8 TELEMAR NORTE 
LESTE S/A 

R$ 
124.834,08 

CONTRATO Nº 
030/2016/CPL/PGJ 

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 2 
(dois) servidores tipo lâmina (blade Server) com serviços de 
instalação e configuração, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição 

 41969/2015-3 LANLINK 
INFORMÁTICA LTDA 

R$ 
90.479,70 

CONTRATO Nº 
031/2016/CPL/PGJ 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição 
de Estações de Trabalho, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição. 

26374/2016-3 TORINO INFORMÁTICA 
LTDA 

R$ 
24.834,00 

CONTRATO Nº 
032/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de buffet, 
coffe break e coquetel, bem como, material e pessoal 
necessários à realização de eventos destinados à 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, 
conforme ANEXO I do Edital e da proposta adjudicada, além 
do disposto nos autos do Processo Administrativo nº 
35656/2016-2. 

35656/2016-2 MAESTRIA 
COMUNICAÇÃO LTDA 

R$ 
175.947,50 

CONTRATO nº 
033/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviços de condução de veículos motorizados 
(motoristas executivos) para atender as necessidades do 
Ministério Público do Estado do Ceará, conforme disposto 
no Edital de Pregão Eletrônico n° 028/2015 e seus anexos, 
bem como na Ata de Registro de Preços nº 032/2015 

10974/2016-8 D&L SERVICOS DE 
APOIO 
ADMINISTRATIVO 
LTDA 

R$ 
474.582,36  



 
Ministério Público do Ceará/Procuradoria-Geral de Justiça                                                                                                             

Relatório de Desempenho da Gestão - 2016 
 
 
                                                                                                                             

 Página 70 

 

CONTRATO Nº 
034/2016/CPL/PGJ 

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, 
de serviços e venda de produtos, que atendam às 
necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) 
ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, 
individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida. 

22182/2016-4 ECT Pela 
prestação 
dos serviços 
previstos 
no(s) 
ANEXO(s) a 
este 
contrato. 

CONTRATO Nº 
035/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma das 
instalações físicas do prédio da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Itapajé, com o fornecimento de materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

33177/2016-1 SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

 R$ 
17.970.59  

CONTRATO Nº 
036/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma das 
instalações físicas do prédio da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Trairi, com o fornecimento de materiais e peças 
de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela 
de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos nos Termo de 
Referência que embasou a adesão e na proposta da 
CONTRATADA. 

 

32827/2016-2 

SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

R$ 
34.927,52  

CONTRATO Nº 
037/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas de 
readequação das instalações físicas da sede das 
Promotorias de Justiça da Comarca de Aracati, com o 
fornecimento de materiais e peças de reposição, pelo 
Percentual de Desconto sobre a Tabela de Custos de 
Serviços da SEINFRA nº 23.1, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos nos Termo de 
Referência que embasou a adesão e na proposta da 
CONTRATADA. 

29413/2016-6 SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

R$ 
50.712,18  

CONTRATO Nº 
038/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviços de motociclistas para atender as 
necessidades do Ministério Público do Estado do Ceará, 
conforme disposto no Edital de Pregão Eletrônico n° 
030/2015 e seus anexos. 

32398/2016-4 DANLEX SERVIÇOS 
LTDA R$ 

193.775,40  

CONTRATO Nº 
039/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma das 
instalações físicas do prédio da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Coreaú, com o fornecimento de materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

37654/2016-5 SOUZA & FREITAS 
EDIFICAÇÕES LTDA 

R$ 
27.131,76  

CONTRATO Nº 
040/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma das 
instalações físicas do prédio da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Iguatu, com o fornecimento de materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA. 

37192/2016-6 SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

 R$ 
50.290,43  

CONTRATO Nº 
041/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva das instalações físicas prediais com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a Tabela de 
Custos de Serviços da SEINFRA, para atender às 
necessidades de reformas no prédio da Escola Superior do 
Ministério Público, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Termo de Referência que 
embasou a adesão e na proposta da CONTRATADA. 

32771/2016-2 ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

 R$ 
269.500,24  

CONTRATO Nº 
042/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reforma das 
instalações físicas do prédio da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Camocim, com o fornecimento de materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA nº 23.1, de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos nos 
Termo de Referência que embasou a adesão e na proposta 
da CONTRATADA 

37655/2016-2  SOUZA & FREITAS 
EDIFICAÇÕES LTDA. 

R$ 
57.655,95  
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CONTRATO Nº 
043/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas de 
readequação das instalações físicas da sede da Promotoria 
de Justiça da Comarca de Russas, com o fornecimento de 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA nº 23.1, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos nos Termo de Referência que 
embasou a adesão e na proposta da CONTRATADA. 

37191/2016-8 SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

R$ 
68.108,99  

CONTRATO Nº 
044/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de reformas de 
readequação das instalações físicas da sede da Promotoria 
de Justiça da Comarca de Canindé, com o fornecimento de 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA nº 23.1, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos nos Termo de Referência que 
embasou a adesão e na proposta da CONTRATADA. 

38706/2016-2  SM CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

R$ 
34.589,68  

CONTRATO Nº 
045/2016/CPL/PGJ 

 O objeto do presente contrato é a contratação da empresa 
EDITORA VERDES MARES LTDA, para fornecimento de 02 
(duas) assinaturas do jornal “Diário do Nordeste”, com 
entrega de segunda à sábado, sendo todos os exemplares 
entregues na sede da Procuradoria Geral de Justiça. 

8558/2016-3 EDITORA VERDES 
MARES LTDA 

R$ 1.198,00  

CONTRATO Nº 
046/2016/CPL/PGJ 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de 
serviços educacionais na área de Processo Civil, em nível 
de especialização, nos termos e condições estipuladas 
neste instrumento, e nas informações constantes do PA nº 
38684/2016-1. 

38684/2016-1 FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ, 
com interveniência do  
INSTITUTO DE 
ESTUDOS, PESQUISAS 
E PROJETOS-IEPRO 

R$ 
70.200,00  

CONTRATO Nº 
047/2016/CPL/PGJ 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de 
serviços educacionais na área de Direito Penal e Processual 
Penal, em nível de especialização, nos termos e condições 
estipuladas neste instrumento, e nas informações 
constantes do PA nº 38547/2016-0. 

38547/2016-0. FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ, 
com interveniência do  
INSTITUTO DE 
ESTUDOS, PESQUISAS 
E PROJETOS-IEPRO 

R$ 
70.200,00  

CONTRATO Nº 
048/2016/CPL/PGJ 

Prestação de serviço de remanejamento da Solução 
Guardião atualmente instalada na sede da Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado do Ceará, localizada na Rua 
Assunção, nº 1100, bairro: José Bonifácio, para nova sede 
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado - GAECO, localizada na Av. Antônio Sales, nº 
1740, bairro Dionísio Torres. 

32077/2016-4 DÍGITRO TECNOLOGIA 
LTDA 

R$ 
45.657,14  

CONTRATO Nº 
049/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
LINKS DE INTERNET com velocidade efetiva de 5 Mpbs 
para prover acesso à Internet às Promotorias de Justiça de 
Crato e Crateús, conforme especificações e condições 
dispostas na proposta da contratada e no Termo de 
Referência constantes no PA Nº 37187/2016-6. 

37187/2016-6 BRISANET SERVIÇOS 
DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA R$ 7.896,00  

CONTRATO Nº 
050/2016/CPL/PGJ 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
expansão para equipamentos de armazenamento tipo 
Storage, de acordo com as especificações, quantidades e 
demais condições previstas no Edital e seus anexos. 

33848/2016-7 LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA S.A 

R$ 
265.727,58  

CONTRATO Nº 
051/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de manutenção 
corretiva das áreas da Assessoria Jurídica do Procurador - 
Geral de Justiça e da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, localizadas na sede da Procuradoria Geral de 
Justiça do Ceará, com o fornecimento de mão de obra, 
materiais e peças de reposição, pelo Percentual de 
Desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços da 
SEINFRA, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Termo de Referência que embasou a adesão e 
na proposta da Contratada. 

47682/2016-4  ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 
61.278,71  

CONTRATO Nº 
052/2016/CPL/PGJ 

Constitui objeto deste contrato o serviço de manutenção 
corretiva do estacionamento da Promotoria de Justiça de 
Caucaia, com o fornecimento de mão de obra, materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Termo de 
Referência que embasou a adesão e na proposta da 
Contratada. 

44642/2016-1 ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 
23.199,80  
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CONTRATO Nº 
053/2016/CPL/PGJ 

• Constitui objeto deste contrato o serviço de 
manutenção corretiva das áreas da Assessoria de 
Planejamento – ASPLAN e do Grupo de Atuação Especial 
de Combate às Organizações Criminosas – GAECO/Núcleo 
de Segurança Institucional e Inteligência -NUSIT, 
localizadas na sede da Procuradoria Geral de Justiça do 
Ceará, com o fornecimento de mão de obra, materiais e 
peças de reposição, pelo Percentual de Desconto sobre a 
Tabela de Custos de Serviços da SEINFRA, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Termo de 
Referência que embasou a adesão e na proposta da 
Contratada. 

48214/2016-5 ATHOS 
CONSTRUÇÕES LTDA 

R$ 
35.406,62  

 
 
6. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Compete à Secretaria de Recursos Humanos, unidade administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, o 
planejamento, a coordenação e o controle das atividades referentes ao cumprimento das legislações referentes aos 
direitos e deveres dos servidores e membros do Ministério Público. 

Atividades de Rotina 

A Secretaria de Recursos Humanos está dividida nos Departamentos de Pessoal e Desenvolvimento de 
Pessoal. Compõem também sua estrutura a Folha de Pagamento e o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal. 

Dentre as rotinas sob a responsabilidade da Secretaria de Recursos Humanos, destacamos o 
atendimento de solicitações de membros e servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como do 
público externo, de forma presencial e/ou por telefone e e-mail, além do acompanhamento e da instrução de 
processos administrativos, relativos a assuntos variados, como ingresso nas carreiras de servidor e membro do 
MPCE, elaboração de certidões, além da confecção de atos e portarias tendo por objeto nomeação, exoneração, 
aposentadoria, férias e demais afastamentos previstos em lei ou regulamento, dentre outros. 

Os processos para autorização de participação em congressos, cursos, eventos de incentivo à formação 
profissional, dentro/fora do estado e país, averbação de tempo de serviço, contagem de férias e/ou licença especial 
em dobro e certidão de tempo de serviço/contribuição são frequentes no universo da SERH, bem como os 
processos de posse, promoção, remoção, substituição, concessão de  gratificações, pensão por morte, pensão 
alimentícia, controle de frequência, auxílio- transporte/alimentação e indenização de transporte. 

A execução da confecção da folha de pagamento é uma ação que demanda procedimentos de intensa 
responsabilidade. Há rotinas oriundas do departamento de pessoal que precedem sua execução. 

Buscando administrar os índices de conflitos inerentes nas relações de trabalho, adota-se, dentro das 
limitações de pessoal, a prática de escuta, orientação e encaminhamento às questões relacionadas à gestão de 
conflitos internos e conflitos entre as equipes das diversas unidades ministeriais. 

A participação da SERH em atividades de planejamento e gestão no universo institucional contribui para a 
construção de um formato positivo de administração de recursos humanos.     

                 

AÇÕES QUE MERECEM DESTAQUE: 

 No ano de 2016, foram nomeados  45 (quarenta e cinco) candidatos aprovados em concurso público, para s 
carreiras de Analista Ministerial e Técnico Ministerial; 

 Foram também nomeados 6 (seis) Promotores de Justiça; 

 Foram realizados 3 (três) concursos internos de remoção; 
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 Foi finalizado o Plano de Capacitação de Servidores para o ano de 2017; 

 Foram realizadas diversas capacitações de servidores, a partir de parceria com a Rede de Escolas de 
Governo e Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, inclusive com a participação de servidores recém-
nomeados, propiciando a estes a possibilidade de contato prévio com as rotinas administrativas das unidades de 
lotação; 

 Manutenção do convênio com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento de Pessoal- STDS, relativo ao 
Programa de estágio “Primeiros Passos”; 

 Merece destaque ainda o contrato celebrado entre o Ministério Público do Estado do Ceará e a 
empresa de consultoria Falconi Consultores de Resultados, contrato que propiciou, a partir de entrevistas 
com os gestores e servidores da Secretaria de Recursos Humanos, o conhecimento  da realidade da 
SERH, conhecimento que deverá propiciar a melhora nos processos e procedimentos afeitos a esta 
Secretaria. 
 
 
7. NÚCLEO GESTOR DE ESTÁGIO 

 

Relatório Anual das atividades do Núcleo Gestor de Estágio – NUGE, concernente ao ano de 2016, na 
forma do previsto no art. 78, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008 e art. 1º, Inciso IX, da Resolução 
nº 004/2009 – CPJ. 

Neste relatório estão listadas as tarefas mais significativas realizadas pelo Núcleo Gestor de Estágio no 
ano de 2016, detalhando, principalmente, todas as etapas do processo seletivo para formação de cadastro de 
reserva dos estagiários do curso de Direito, realizado no corrente ano. 

� Aos 15/01/2016, o NUGE solicitou, através do processo nº 1768/2016-5, a contratação de empresa de 
seguro para garantir a vida e integridade física de mais 70 (setenta) estagiários, considerando que os 
contratos celebrados entre a Procuradoria-Geral de Justiça e a Empresa Previsul tinham previsão para 
segurar apenas 280 (duzentos e oitenta) estagiários. O contrato foi celebrado aos 11 dias do mês de 
fevereiro, possibilitando a convocação de mais estagiários a partir desta data; 

� Após pesquisa comparativa do valor das bolsas de estágio de outros órgãos estaduais e federais, aos 
05/02/2016, o NUGE requerereu à administração a majoração da bolsa de estágio para R$ 968,00 
(novecentos e sessenta e oito reais). Porém, considerando a indisponibilidade orçamentária e financeira, o 
valor da bolsa foi alterado para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a partir de 1º de março, conforme 
portaria nº 1437/2016; 

� Dando continuidade ao requerimento de reajuste do valor do auxílio-transporte, iniciado aos 09 dias de 
novembro de 2015, o NUGE reiterou o pedido através do despacho exarado no processo 41846/2015-3, 
frisando a importância da adequação do valor a ser pago a título de auxílio-transporte aos estagiários do 
MP-CE. Destarte, o valor foi acrescido para R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), a partir de 1º de março;  

� O NUGE intensificou o controle de avaliação trimestral dos estagiários, atendendo ao que determina o 
Provimento 92/2009, garantindo um acompanhamento contínuo do desempenho dos estudantes;   

� Considerando que o quadro de estagiários era insuficiente para atender toda a demanda, foi feito um 
requerimento (processo nº 5381/2016-3) de ampliação do quadro de estagiários para 537(quinhentos e 
trinta e sete), quantitativo fixado pelo Conselho Superior do Ministério Público, em setembro de 2009. 
Porém, considerando os estudos de impacto financeiro e orçamentário realizados pela Assessoria de 
Planejamento e Coordenação, o requerimento não foi atendido na íntegra, ampliando o quadro para 350 
(trezentos e cinquenta) estagiários, a partir de maio de 2016 e, posteriormente, para 400(quatrocentos), a 
partir de setembro; 
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� Visando a participação de várias Instituições de Ensino Superior – IES no processo seletivo de estagiários, 
em março de 2016 foram editados expedientes solicitando ao Procurador-Geral de Justiça, providências no 
sentido de celebrar convênios com diversas IES, localizadas tanto na Capital quanto no Interior do Estado, 
inclusive nos Estados que fazem fronteira com o Ceará, em atendimento ao que determina o artigo 7º, 
Inciso I, da Resolução nº 42/2009 do CNMP. Com isso, foram celebrados 7(sete) convênios para estágio 
remunerado e não-obrigatório, além dos 30(trinta) convênios já existentes; 

� Com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação foram realizadas inúmeras alterações no Sistema 
de Cadastro de Cadastro de Candidatos a Estagio – CadEstágio a fim de adequar o sistema às regras do 
Edital da seleção realizada este ano. 

� A Procuradoria Geral de Justiça, após solicitação fundamentada do Núcleo Gestor de Estágio, através do 
processo nº 6928/2016-0 adquiriu o software Remark Office OMR, da Empresa GB Print Comércio 
Representações e Serviços LTDA, decorrente do processo inexigibilidade de licitação. Referido software 
possibilitou a captura e leitura dos cartões resposta utilizados pelos candidatos, na ocasião da aplicação da 
prova. A utilização da ferramenta garantiu celeridade e segurança na correção dos cartões, não tendo sido 
identificada nenhuma falha do software durante todo o processo de correção. Em momento oportuno, o 
NUGE pretende utilizar esse recurso para execução de outras tarefas, tais como: preenchimento do 
relatório de avaliação trimestral e pesquisa de satisfação do aluno em relação ao cumprimento do estágio. 

� O processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de Direito da Instituição ocorreu 
em diversas etapas. Segue o cronograma detalhado das atividades realizadas durante todo o certame.  

 

Data Descrição 

30/03/16 Publicação, no DJ, da Portaria nº 1778/2016, que designou os Membros e Servidores 
do MP-CE para integrarem a Comissão Especial para elaboração e aplicação da 
prova de estágio (Processo nº 6940/2016-5). 

31/03/16 Publicação do Aviso Público MP-CE/PGJ/NUGE nº 01/2016, no Diário  da Justiça, 
comunicando às Instituições de Ensino Superior sobre a iminência de abertura de 
processo seletivo de estágio em Direito, para que estas manifestassem interesse em 
celebração de convênio com a PGJ, em conformidade com o Art. 18, § 2º da 
Resolução nº 42/2009, do CNMP. 

19/05/16 Publicação, no DJ, do Edital nº 044/2016 para formação de cadastro de reserva de 
estagiários do curso de Direito, tanto para a Capital, quanto do interior do Estado. 

23/05 a 
05/06/2016 

Prazo para inscrições via Internet, através do site: 
http:www.mpce.mp.br/institucional/nucleos-de-apoio/nuge/processos-seletivos/ 

02/06/16 Publicação, na Intranet, do edital nº 45/2016, abrindo inscrições para os servidores 
interessados em fiscalizar a prova de estágio. 

10/06/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 46/2016, convocando os candidatos 
inscritos no processo seletivo para a realização da prova. 

14/06/16 Publicação, na Intranet, da Portaria nº 3457/2016, convocando os servidores para 
atuarem como fiscais de prova. 

19/06/16 Aplicação das provas de estágio na Capital (realizadas na Universidade de Fortaleza) 
e Interior de Estado (realizadas nas sedes das nove Unidades Regionais em locais 
indicados pelos Secretários Executivos das respectivas sedes). 

21/06/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital 47/2016, que divulgou o gabarito preliminar e 
abriu prazo para interposição de recursos contra o gabarito; 

04/07/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 51/2016, que divulgou o gabarito definitivo 
da prova 
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08/08/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 58/2016, que altera redação do item 
6.3.1.b do Edital nº 44/2016 e publicação do Edital nº 59/2016, que divulga lista de 
candidatos habilitados e convoca para apresentação de documentos. 

18/08/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 62/2016, que prorroga o prazo para 
apresentação dos documentos. 

19/09/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 68/2016, que divulga o resultado da 
seleção. 

05/10/16 Publicação, no site do MP-CE, do Edital nº 71/2016, que retifica o resultado final da 
seleção, considerando decisões exaradas nos processos nºs 37669/2016-3, 
37670/2016-1 e 38906/2016-8. 

07/10/16 Encaminhamento, através do processo nº 39557/2016, de todos os documentos 
referentes ao processo seletivo para apreciação e julgamento do Conselho Superior 
do Ministério Público - CSMP.  

18/10/16 Homologação, pelo CSMP, do resultado definitivo do processo seletivo dos 
estagiários de Direito  

21/10/16 Publicação do primeiro edital de convocação de 62 (sessenta e dois) candidatos 
habilitados na seleção regida pelo edital nº 44/2016  

08/11/16 Após a divulgação de diversos editais convocando candidatos habilitados no certame 
regido pelo Edital nº 80/2014, vigente até 10/03/2017, para manifestação de interesse 
em assumir as vagas ofertadas em várias comarcas, foram publicados editais 
referentes ao processo da seleção 2016, convocando candidatos habilitados nas 09 
(nove) Unidades Regionais. Todos os editais encontram-se disponíveis no endereço: 
http://www.mpce.mp.br/institucional/nucleos-de-apoio/nuge/editais/ 

 

� Na ocasião da aplicação da prova, o NUGE contou com 115 (cento e quinze) servidores na capital e 79 
(setenta e nove) distribuídos nas 09 (nove) sedes das Unidades Regionais, totalizando 194 (cento e 
noventa e quatro) servidores. Referidos servidores foram compensados através de inclusão das horas 
trabalhadas no banco de horas ou percebimento de horas extras, em pecúnia. 

� Em relação ao estágio de outras áreas acadêmicas o NUGE já tomou algumas providências para que um 
novo processo seletivo se inicie no primeiro trimestre de 2017, dentre elas, solicitou, à Secretaria de 
Recursos Humanos, através do processo nº 29030/2016-8, realização de levantamento acerca da carência 
de estagiários, indicando a respectiva área de atuação. Solicitou, ainda, ao Procurador-Geral de Justiça, a 
formação de comissão especial para elaboração e aplicação das provas ou alteração do provimento 
92/2009, possibilitando a celebração de convênio com Instituições de Ensino Superior para realização 
dessas tarefas.     

�  Apresentaremos a seguir alguns dados estatísticos referentes ao processo seletivo regido pelo Edital nº 
44/2016. 

 
QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONVENIADA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR  CONVÊNIO QTDE 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR  77/2014 1019 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ – FIC  66/2014 684 

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA  50/2014 267 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC  57/2014 207 
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FACULDADE LUCIANO FEIJÃO – FLF 12/2015 203 

FACULDADE PARAÍSO – FAP  55/2014 184 

FACULDADE SETE DE SETEMBRO – FA7 78/2014 174 

INST. P/O DESENV. DA EDUCAÇÃO LTDA – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

51/2014 158 

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA – FGF 08/2011 156 

FACULDADE LEÃO SAMPAIO – FLS 23/2015 131 

FACULDADE NORDESTE – FANOR 18/2015 131 

UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU – UVA  52/2014 121 

FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO 02/2015 101 

FACULDADE VALE DO JAGUARIBE – FVJ  10/2014 97 

FACULDADE FARIAS BRITO – FFB  16/2015 85 

FACULDADE METROPOLITANA GRANDE FORTALEZA – FAMETRO 49/2014 56 

FACULDADE CEARENSE – FAC 59/2014 45 

INSTITUTO CEARÁ DE ENSINO E CULTURA – ICEC/ FACULDADE 
FORTALEZA – FAFOR  

27/2015 40 

FACULDADE SÃO FRANCISCO DA PARAÍBA – FASP 31/2014 37 

FAC. DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS – FAFIC 34/2014 20 

FACULDADE EVOLUÇÃO ALTO OESTE POTIGUAR – FACEP  11/2016 14 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA 53/2014 10 

FACULDADE IEDUCARE – FIED  09/2016 4 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  26/2016 4 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI  22/2016 3 

INTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA – IESF 62/2014 3 

FACULDADE ATENEU – FATE 76/2014 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE  04/2015 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG 37/2014 1 

FACULDADE DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA – FATI 61/2014 0 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RATIO – LTDA 64/2013 0 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – 
FACISA  

07/2016 0 

FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA – FCTFOR 63/2014 0 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO NORDESTE – FATENE 48/2014 0 

FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE – FJN 54/2014 0 

FACULDADE VALE DO SALGADO – FVS  56/2014 0 

 

� Inscreveram-se na seleção para formação de cadastro de reserva 3.957 (três mil novecentos e cinquenta e 
sete) estudantes do curso de Direito. Destes, 2440 (dois mil quatrocentos e quarenta) foram convocados para 
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realizarem prova na Capital e o restante, ou seja, 1.517 (hum mil quinhentos e dezessete) para o Interior do 
Estado, distribuídos da seguinte forma: 

 

Unidade Regional Sede da Regional Inscritos pela Internet 

1ª Juazeiro do Norte 520 

2ª Iguatu 123 

3ª Quixadá 102 

4ª Russas 128 

5ª Maracanaú 174 

6ª Caucaia 139 

7ª Sobral 274 

8ª Tianguá 44 

9ª Crateús 13 

 Total 1517 

 
� Importante apresentar também os dados referentes aos faltosos e reprovados da seleção, conforme segue: 
 

Unidade 
Regional 

Sede da Regional Inscritos 
por local 
de prova 

Faltosos por 
local de 
prova 

(%) faltosos 
por local de 

prova 

Reprovados 
por nota por 

local de prova 

(%) 
Reprovados 

por nota/ 
local de  

Capital Fortaleza 2440 1163 47,7 383 30 

1ª Juazeiro do Norte 520 196 37,7 102 31,5 

2ª Iguatu 123 28 22,8 33 29,5 

3ª Quixadá 102 41 40,2 27 31,4 

4ª Russas 128 42 32,9 40 46,5 

5ª Maracanaú 174 77 45,6 43 44,4 

6ª Caucaia 139 58 41,8 43 53,9 

7ª Sobral 274 80 29,2 52 26,8 

8ª Tianguá 44 14 31,9 10 33,4 

9ª Crateús 13 6 46,2 1 14,3 

 Total 3957 1708 43,2 734 32,6 

 
� Considerando que o Edital do certame possibilitava aos candidatos a oportunidade de lotação em até 3 

(três) regionais ou 2 (duas) regionais e Capital, a seleção formou o seguinte cadastro de reserva: 
 

Unidade Regional Sede da Regional Candidatos habilitados 

Capital Fortaleza 837 

1ª Juazeiro do Norte 196 

2ª Iguatu 85 
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3ª Quixadá 47 

4ª Russas 44 

5ª Maracanaú 292 

6ª Caucaia 308 

7ª Sobral 119 

8ª Tianguá 62 

9ª Crateús 26 

 Total 3957 

� Segue ainda, planilha informando o quantitativo dos expedientes administrativos editados durante o ano de 
2016. 

 

Descrição do expediente Quantidade 

Memorandos 543 

Ofícios 90 

Despachos 209 

Editais 98 

Certidões 166 

Portarias 148 

Termos de compromisso de estágio remunerado 285 

Total de expedientes 1539 

 
� Disponibilizamos anexo a este relatório, relação dos estagiários referente ao mês de dezembro de 2016, 

totalizando 385 (trezentos e oitenta e cinco), considerando que 15 (quinze) vagas ofertadas para 13 (treze) 
comarcas do interior não foram preenchidas por desinteresse dos candidatos convocados nos últimos 
editais. As comarcas ofertadas e não preenchidas foram: Cascavel, Pedra Branca, Independência, Nova 
Russas (2 vagas), Chorozinho, Barreira, Jijoca de Jericoacoara, Tabuleiro do Norte, Jaguaretama, Alto 
Santo, Mombaça, Canindé (2 vagas) e Parambu. O NUGE providenciará, em Janeiro, a publicação de 
novos editais, com o intuito de ocupar, da melhor forma possível, essas vagas, totalizando 400 
(quatrocentos) estagiários no quadro. 

 
 
8. SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

O relatório foi organizado da seguinte forma: apresentamos como a SETIN está organizada, seus 
departamentos e equipe; em seguida, apresentamos a infraestrutura com os principais números; mostraremos o 
panorama dos sistemas de informação e aplicativos; em seguida, um breve resumo dos atendimentos realizados; 
após, falaremos sobre os marcos regulatórios, sobre os projetos executados, pendências e necessidades. 

 
A Secretaria de Tecnologia da Informação tem o papel de prover as tecnologias da informação (TI) para 

que o Ministério Público desempenhe sua missão para a sociedade, envolvendo as atividades-fim e meio. A SETIN 
está organizada em seis áreas com 49 colaboradores, entre servidores e terceirizados. O líder foi o analista 
ministerial Dilthey Forte.  
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Área de Aquisições e Contratos de TI: Responsável por elaborar todo o processo de contratação de novos serviços 
e equipamentos, assim como renovar serviços já contratados, além de fiscalizar administrativamente os contratos. A 
equipe em 2016 foi composta, em média, por três técnicos ministeriais. O líder foi o técnico ministerial Márcio 
Saraiva Maciel.  

Área de Sistemas da Área Fim: Responsável por desenvolver, acompanhar, manter e evoluir os sistemas de 
informação da área fim utilizados no MPCE. A equipe em 2016 foi composta, em média, por 3 analistas ministeriais, 
1 técnico ministerial e 2 programadores (terceirizados). O líder foi o analista ministerial Dalmo Dallari Jovino 
Andrade. 

Área de Sistemas da Área Meio: Responsável por construir, entregar, manter e evoluir os sistemas de informação 
da área meio utilizados no MPCE. A equipe em 2016 foi composta, em média, por 4 analistas ministeriais, 1 técnico 
ministerial e 4 programadores (terceirizados). O líder foi o analista ministerial Luiz Carlos Pereira Camilo. 

Área de Central de Serviços de TI: Responsável pelas operações de TI, suporte técnico dos recursos e serviços 
utilizados do MPCE. O líder foi o servidor Deives Castro e a equipe em 2016 era composta, em média, por um 
servidor e doze terceirizados. 

Departamento de Suporte Técnico: Responsável por disponibilizar serviços/recursos e manter serviços existentes no 
MPCE. A equipe em 2016 foi composta, em média, por 4 analistas ministeriais, 3 terceirizados e 2 comissionados. O 
gerente foi o servidor Itamar Menezes. 

Departamento de Organização e Métodos: responsável por racionalizar, desenhar e evoluir processos de trabalho e 
ferramentas das áreas administrativas com o objetivo de preparar as pessoas e o ambiente para os sistemas de 
informação e inovações. Também responsável pelas ações de governança e gestão de TI, elaborando as 
documentações e adequando os processos da área para que atendam as normativas e regulamentos relacionados. 
A gerente foi a servidora Andressa Gomes. 

Assessoria Técnica: Responsável por otimizar e manter em funcionamento os servidores de banco de dados 
utilizados pelos sistemas informatizados das áreas meio e fim do ministério público estadual. O líder foi o servidor 
Raphael Santos. 

 
 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – Ceti 

O Ceti tem a finalidade de governar a função de tecnologia da informação do MPCE, decidindo sobre 
padrões, políticas e priorização de investimentos e da execução de projetos, conforme o seu regimento, buscando 
maximizar o valor da TI em relação aos riscos. Ele atende a resolução 70 do Conselho Nacional do Ministério 
Público – Cnmp.  

Em 2016, o Ceti se reuniu regulamente e o seu regimento não teve alterações. Foram realizadas reuniões 
periódicas onde a Setin prestou contas de sua operação e do progresso dos projetos. 

 
 Arquitetura de TI  

A infraestrutura de TI do MPCE envolve computadores, notebooks, impressoras, scanners, redes 
locais, links de comunicação de dados, servidores, no-breaks e estabilizadores de energia. Este aparato, 
juntamente os serviços básicos e sistemas formam a arquitetura de TI do MPCE que está representada no 
diagrama abaixo. 
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Infraestrutura
Gigafor, redes locais, 

links de comunicação, internet, centro de dados PGJ, scanners,
centro de dados governamental, computadores, servidores, impressoras

Serviços Básicos
Serviços de rede, diretório de rede, gerenciadores de bancos de dados, 

web, correio eletrônico, antivírus, chat, firewall, VPN, controle remoto
inventário, monitoramento, autenticação em sistemas, logs, homologações,

streaming e videoconferência, interceptação telefônica

Sistemas e aplicações
Simp, Argos, Arquimedes, Folha, Estoque, Patrimônio, Intranet, Site, SGP,

Resenhas, Resenha Web, SisCorr, Protocolo, Sispro, Sindec, Sppe, 
i-Educar, Moodle, Biblivre, Nagios, Supervisor

Áreas/Negócios
Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça, CAOs, 

Secretarias Executivas, Administração, Corregedoria, Inteligência, 
Mediação Comunitária
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Arquitetura de TI do MPCE 

Atendimento aos usuários de TI. Em 2016 foram abertos 5.896 chamados para a Central de Serviços de TI 
(CSTI), foram solucionados um total de 5.910 (a diferença a maior é remanescente de chamados do ano anterior), 
conforme gráfico do sistema de gerenciamento de service-desk (Glpi) descrito abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processos Trabalhados pela TI. Com base no sistema Protocolo Web, em 2016 foram tramitados para a SETIN 540 
processos, e foram solucionados 785 (461 arquivados pela própria SETIN após providências e 324 tramitados para 
os setores solicitantes após resposta). A diferença a maior é remanescente de processos tramitados para a SETIN 
em ano anterior. 

Sistemas de informação 

O MPCE dispõe de diversos sistemas de informação que apoiam as suas atividades-fim e meio. A maioria dos 
sistemas é hospedada no centro de dados da PGJ, mas também há hospedagem de sistemas no Decon de 
Fortaleza, Decon de Maracanaú e Central de Inquéritos de Sobral. O site internet do MPCE e do Decon são 
hospedados no centro de dados do Governo (Etice) e os sites de intranet são hospedados na sede da PGJ. 

Os sistemas de informação amparam a operação dos órgãos ministeriais e frequentemente passam por melhorias, 
sejam evolutivas ou corretivas. Segue a lista dos sistemas e serviços como também sua finalidade: 
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Sistemas da Área Fim: 

Sistema/Serviço Finalidade 

Sistema de Gestão de Autos – Sistema 
Arquimedes 

Sistema de controle processual importado do Ministério Público de Pernambuco para 
substituir o sistema Argos. Cobre tanto o primeiro grau quanto o segundo, a atuação judicial 
e extrajudicial. O sistema está implantado nos órgãos ministeriais onde foi possível implantar, 
considerando a carência de servidores. 

Sistema de Relatórios Sistema de relatórios com base nas informações cadastradas no Arquimedes .Desenvolvido 
para atender a resolução 110. 

ARGOS Sistema de Controle Processual anterior. Dispõe dos seguintes módulos: CAVD (Aplicativo 
usado pelo Núcleo de Combate à violência doméstica) e Central de Inquérito. Desde a 
implantação do sistema Arquimedes, o sistema Argos tem uso contido, restrito apenas aos 
citados casos, pela especificidade dos campos de cadastro. 

Protocolo Desktop (Sistema) Sistema usado pela Divisão de Protocolo para receber e tramitar documentos na PGJ. É 
integrado ao sistema Protocolo Web. 

Protocolo WEB (Sistema) O Sistema de Protocolo tem o objetivo de cadastrar e acompanhar o andamento de todos os 
expedientes, inclusive virtuais do MPCE. 

Resenha Desktop (Sistema) Sistema usado pela Corregedoria Geral para o registro e relatórios dos feitos dos Membros 
do MP. 

Resenha Eletrônica (Sistema) Disponibiliza na intranet formulários de Resenha de Atuação Funcional a serem preenchidos 
mensalmente pelos membros de forma a possibilitar o envio de dados ao CNMP e 
Corregedoria. É integrado com o Resenha Desktop. 

Sistema de Relatórios para a Resenha Sistema de relatórios com base nas informações cadastradas no sistema Resenha Web. 

MPVirtual - Diário Oficial Sistema de publicações e geração do diário oficial do MPCE 

MPVirtual - Consulta Externa DOEMPCE Sistema de consulta externa do Diário Oficial do MPCE. Liberado para acesso do público em 
geral e disponivel a partir do site do MPCE 

MPVirtual – Sistema de Controle de 
Processos 

Sistema de Controle de Processos do MPCE. Está em fase final de ajustes e customizações 
para implantação do projeto piloto. Irá substituir o Arquimedes. 

MPVirtual - Resenha Sistema de resenha desenvolvido para substituir o atual sistema de resenha utilizado. É 
integrado ao MPVirtual e está em fase final de desenvolvimento. Entrega prevista para o fim 
de maio/17. 

SIC – Serviço de Informação ao Cidadão Serviço de consulta de informações para a população. Trata-se de um portal onde o cidadão 
pode requerer quaisquer informações à instituição. 

Sistema de Controle de Inquéritos Sistema para acompanhamento e controle dos inquéritos físicos utilizado nas promotorias do 
júri 

Sistema de Ordem Tributária Sistema utilizado para o controle de processos nas promotorias de ordem tributária 

Sistema de Audiência de Custódia Sistema utilizado para o controle de processos nas promotorias de audiência de custódia 
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Sistema SINQ Sistema para acompanhamento dos inquéritos. Utilizado nas promotorias da comarca de 
Sobral. 

SIPP Sistema para acompanhamento de processos utilizado nas promotorias da saúde. 

Sistema NURC Sistema de Acompanhamento físico de processos NURC – permite o acompanhamento de 
processos de 2° grau 

Sistema NUCRIM Sistema de Acompanhamento físico de processos NUCRIM – permite o acompanhamento de 
processos de 2° grau 

DashBoard Sistema interno utilizado para acompanhamento de telas de indicadores. Sistema visual que 
apresenta telas pré-configuradas em uma sequência e tempo pré-estabelecidos. 

 
Sistemas da Área Meio: 

Sistema/Serviço Finalidade 

SGP – Sistema de Gestão de Pessoas Sistema que apoia os processos da área de recursos humanos. 

SIPP – Folha de Pagamento Sistema que calcula e gera a folha de pagamentos do Ministério Público, recebendo informações do 
SGP e do SIMP. 

SIMP – Sistemas de Informações de 
Membros 

Sistema que apoia os processos da área de recursos humanos específicos de membros do MP-CE. 

iEducar Sistema de gestão de cursos e treinamentos ofertados pela Escola Superior do Ministério Público. 

SPAT – Sistema de Patrimônio Gerir os bens patrimoniais móveis do MP-CE, controlando a distribuição e localização dos bens, 
realizando a depreciação dos mesmos. 

Sistema FDID Permitir a aplicação multas pelo DECON, gerando DAEs para pagamento das mesmas pelos 
autuados, gerindo os recursos destinados para o FDID. 

Supervisor Centralizar, controlar e gerenciar o credenciamento de acessos aos sistemas do MP-CE 

Portal do Colaborador Permitir aos membros e servidores acessarem informações de pessoal, bem como interagir com 
processos da área de RH, como avaliação de desempenho, controle de frequência, banco de horas, 
dentre outros. 

Portal da Transparência Permitir ao cidadão ter acesso a todas as informações previstas na Lei de Acesso à Informação, 
sendo monitorado pelo CNMP, conforme o Manual da Transparência daquele órgão. 

CadEstágio Sistema de Controle e Gestão do corpo de estagiários vinculados ao MP-CE, inclusive o processo 
de seleção dos mesmos. 

Sistema de Almoxarifado Controlar e gerir o material de consumo adquirido e utilizado pelo MP-CE. 

Sistema de Ouvidoria Apoiar os processos da Ouvidoria do MP-CE envolvendo o controle e acompanhamento de 
reclamações. 
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SIA Sistema Integrado de Arrecadação, apoia a captação dos recursos oriundos dos emolumentos e 
custas judiciais destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MP-CE. 

 

Segurança da informação 

A segurança da informação permeia toda a arquitetura de TI do MPCE e é um dos quatro pilares do Plano de 
Segurança Institucional da PGJ e é baseada em processos, pessoas e tecnologia. A Setin dispõe de contrato de 
apoio com empresa especializada, Nscontrol, que apoia a Setin na proteção das informações e na prevenção a 
incidentes. 

Em 2016 as principais realizações foram: 

• Análise de Vulnerabilidade nos servidores e aplicações do MPCE. 
• Análise de Risco dos ativos do MPCE. 
• Melhorias na estrutura física do Centro de Dados. 
 
A seguir as redes de computadores do MPCE protegidas com firewall em 2016: 
 
• PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA; 
• Sede das Promotorias de FAZENDA PÚBLICA; 
• Sede da PROMOTORIA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA; 
• Rede do MP no FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA; 
• Rack do MP no Centro de Dados do TRIBUNAL DE JUSTIÇA; 
• DECON FORTALEZA; 
• DECON de MARACANAÚ; 
• Sede 25 DE MARÇO; 
• Sede PROMOTORIA DA MULHER; 
• Sede da Promotoria de JUAZEIRO DO NORTE; 
• Sede da Promotoria de IGUATU; 
• Sede da Promotoria de PIQUET CARNEIRO; 
• Sede da Promotoria de CRATEÚS; 
• Sede da Promotoria de CRATO; 
• Sede da Promotoria de BARBALHA; 
• Sede da Promotoria de ITAPAJÉ; 
• Sede da PROCAP/GAECO 
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Aquisições Realizadas pela SETIN em 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos Mantidos pela SETIN em 2016 

Contrato Fornecedor Objeto Vigência Valor gasto (dez/16) 
014/2016 NsControl Segurança da Informação Maio/2017 R$ 132.323,31 
013/2016 MobTelecom Circuito de Dados Maio/2017 R$ 66.301,77 
029/2016 Telemar Link de Dados Setembro/2017 R$ 14.910,69 

005/2015 ETICE CDC (cinturão digital) Abril/2017 R$ 324.545,23 

023/2014 IVIA Serviço de Suporte Operacional em 
hardware e software 

Dezembro/2017  
R$ 1.729.100,20 

024/2014 IVIA Serviço de Suporte e Administração 
de Redes 

Dezembro/2017 

025/2014 IVIA Serviço de Programação Dezembro/2017 
026/2014 IVIA Serviço de Web Designer Dezembro/2017 
027/2014 IVIA Serviço de análise de suporte Abril/2016 
028/2014 IVIA Serviço de análise de sistema Abril/2016 
029/2014 IVIA Serviço de Adm. Banco Dados Abril/2016 
030/2014 IVIA Serviço de Arq. de Software Abril/2016 

TOTAL R$ 2.267.181,20 
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9. ASSESSORIA DE CERIMONIAL 
 

A Assessoria de Cerimonial, coordenada pelo Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, é 
encarregada de organizar, coordenar e executar os eventos internos e externos do Ministério Público e as visitas 
protocolares, competindo-lhe:   

� organizar as visitas protocolares e solenidades do Ministério Público;  

� elaborar e expedir convites;  

� adotar as diligências necessárias junto aos Órgãos de Apoio Administrativo do Ministério Púbico para a 
realização de seus objetivos;  

� elaborar roteiro das solenidades, as respectivas listas das autoridades e confirmar presenças;   

� preparar os locais dos eventos;  

� providenciar a correta utilização dos hinos e das bandeiras; elaborar planos de assentos e de lugares 
reservados e planos da mesa diretora dos trabalhos; orientar e auxiliar os membros e os servidores do 
Ministério Público quanto aos procedimentos protocolares;  

� colaborar com a organização do calendário anual de eventos do Ministério Público;  

� despachar, com o Procurador-Geral de Justiça e com o Chefe de Gabinete, a agenda de eventos;  

� atender solicitações, prestar esclarecimentos e auxiliar na organização e execução de eventos promovidos 
pelas Promotorias de Justiça da Capital e do Interior do Estado;  

� acompanhar o Procurador-Geral de Justiça, ou seu representante, nos eventos externos;  

� assessorar o Chefe de Gabinete na recepção de autoridades em visita ao Ministério Público;  

� desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas.  
 

 

HISTÓRICO DE NOMEAÇÕES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL 

SERVIDORA CARGO PERÍODO CARGO PERÍODO 
HELENA DEMES ASSESSORA DE 

CERIMONIAL 
JANEIRO ATÉ O 
DIA 06/07/2016 

- - 

ALANE PINTO TÉCNICA 
MINISTERIAL 

JANEIRO ATÉ O 
DIA 06/07/2016 

ASSESSORA DE 
CERIMONIAL 

A PARTIR DO DIA 
08/07 

JAMILLE ARAÚJO TÉCNICA 
MINISTERIAL 

A PARTIR DE 
02/08/2016 

- - 

 

EXPEDIENTES 

OFÍCIOS EXPEDIDOS 262 

MEMORANDOS EXPEDIDOS 110 

OFÍCIOS CIRCULARES 03 
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GESTÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 
Nº ARP/CONTRATO EMPRESA OBJETO VIGÊNCIA 

ARP Nº 019/2015 RICARDO CAMARA ME ARRANJOS FLORAIS ATÉ 01/06/2016 
ARP Nº 024/2015 ARQUITETA PROMOÇÕES E 

EVENTOS  
FILMAGEM DIGITAL ATÉ 20/07/2016 

ARP Nº 012/2015 MAESTRIA COMUNICAÇÃO 
LTDA 

PESSOAL PARA 
EVENTOS  

ATÉ 22/04/2016 

ARP Nº 002/2016 VIVER REPRESENTAÇÕES 
TURISMO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA 

MATERIAL PARA 
EVENTOS 

ATÉ ABRIL/2016 

ARP Nº 013/2016 VC EVENTOS ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS (PESSOAL E 
MATERIAL) 

ATÉ 17/08/2017 

CONTRATO Nº 024/2016 
(ADESÃO) 

MAESTRIA COMUNICAÇÃO 
LTDA 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO  APOIO 
LOGÍSTICO AOS 
EVENTOS 

ATÉ 31/12/2016 

CONTRATO Nº 032/2016 
(ADESÃO) 

MAESTRIA COMUNICAÇÃO 
LTDA 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO  APOIO 
LOGÍSTICO AOS 
EVENTOS 

ATÉ 31/12/2016 

 

EVENTOS REALIZADOS 
JANEIRO 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO CEARÁ 

04/01/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DA VICE-
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA E 

VICE-CORREGEDORA-GERAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E MEMBROS DO 

ÓRGÃO ESPECIAL 

13/01/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 
ÓRGÃO ESPECIAL 

18/01/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

HOMENAGEM ESPECIAL DO 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. 

FRANCISCO EDSON DE SOUSA 
LANDIM 

22/01/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

FEVEREIRO 
FESTA EM COMEMORAÇÃO DOS 20 

ANOS DE INGRESSO NA CARREIRA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

CEARÁ 

12/02/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 
ÓRGÃO ESPECIAL 

12/02/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 
COLÉGIO DE PROCURADORES DE 

JUSTIÇA 

29/02/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

MARÇO 
ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO 

DOS COORDENADORES DOS 
CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS 

04/03/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CURSO NOVO CPC 11 E 12/03/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 
LANÇAMENTO DA CAMPANHA? MAIS 
SANEAMENTO, MENOS MOSQUITO. 

18/03/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 
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PERIGO AUMENTOU. 
ABRIL 

CURSO: FRAUDES EM LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

15/04/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CICLO DE DEBATES – TEMAS DE 
DIREITO E PROCESSO ELEITORAL 

29/04/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

MAIO 
SOLENIDADE DE ENTREGA DA VAN 

DO DECON-CE 
06/05/2016 SEDE DO DECON/CE 

POSSE DOS NOVOS SERVIDORES 13/05/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

CURSO: TÉCNICAS ESPECIAIS  DE 
INVESTIGAÇÃO DO CRIME 

ORGANIZADO 

20 E 21/05/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

REUNIÃO EXECUTIVA DO CAOPIJ 25/05/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 
JUNHO 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS 
NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA 

15/06/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL 
DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA O IDOSO 

15/06/2017 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CICLO DE DEBATES DE DIREITO E 
PROCESSO ELEITORAL 

17/06/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

JULHO 
SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 

COLÉGIO DE PROCURADORES DE 
JUSTIÇA  

06/07/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DA 
OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

14/07/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CURSO: DIREITOS E INTRESSES 
DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS 

15/07/2017 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

SESSÃO SOLENE DE POSSE DA VICE-
OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO  

20/07/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

AGOSTO 
POSSE DA ANALISTA MINISTERIAL 01/08/2016 GABINETE DO PGJ/CE 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
DO PROJETO DO JUIZADO SOCIAL DE 

CAUCAIA 

02/08/2016 CASP - CAUCAIA 

LANÇAMENTO DO PROJETO 
SENSIBILIZAR-TE – A ARTE DE 

SENSIBILIZAR PELA ARTE 

06/08/2016 CINEPÓLIS 

ASSINATURA DOS ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

DO CEARÁ, TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO 

CEARÁ 

08/08/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

XXIII FÓRUM DE CIÊNCIA PENAL 24, 25 E 26/08/2016 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO CEARÁ 

SETEMBRO 
LANÇAMENTO DA CARTA PRIORIDADE 

DA PRIMEIRA INFÂNCIA 
05/09/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CERIMÔNIA DO DIA DO MEDIADOR 13/09/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 



 
Ministério Público do Ceará/Procuradoria-Geral de Justiça                                                                                                             

Relatório de Desempenho da Gestão - 2016 
 
 
                                                                                                                             

 Página 88 

 

COMUNITÁRIO 
CURSO: NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 
23/09/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

POSSE DOS NOVOS SERVIDORES 30/09/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 
OUTUBRO 

REUNIÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, TCM 

E PREFEITOS MUNICIPAIS 

17/10/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

MIICURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ELEITORAIS - CAOPEL 

21/10/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

VII ENCONTRO DA MAGISTRATURA, 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO 

CEARÁ 

31/10/2016 e 01/11/2016 ACMP 

NOVEMBRO 
3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA ITINERANTE 
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO 

ESTADO DO CEARÁ 

11/11/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

SESSÃO SOLENE DO COLÉGIO DE 
PROCURADORES DE JUSTIÇA DE 

POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE 
JUSTIÇA 

16/11/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

POSSE DOS NOVOS SERVIDORES 16/11/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

LANÇAMENTO DA CARTILHA EM 
BRAILLE DA OUVIDORIA-GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

21/11/2017 INSTITUTO DOS CEGOS 

OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM 
INVESTIGAÇÃO DE CRIMES 

CIBERNÉTICOS 

25/11/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

DEZEMBRO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – DR. ÉLDER 
XIMENES 

09/12/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA 
SERVIDORES, MEMBROS E 

COLABORADORES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

13/12/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 

SEMANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  14, 15 e 16/12/2016 AUDITÓRIO DA PGJ/CE 
SESSÃO SOLENE DE POSSE DO 

CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

28/12/2016 PLENÁRIO DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 
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10. ASSESSORIA DE IMPRENSA (COMUNICAÇÃO) 

 

A Assessoria de Comunicação é responsável por organizar, coordenar e executar os projetos e ações de 
comunicação social do MPCE que fortaleçam a imagem da instituição junto aos públicos internos (membros, 
servidores e estagiários) e externos (jurisdicionados, órgãos do Sistema de Justiça e sociedade em geral). A equipe 
é formada por jornalistas, fotógrafos, designers gráficos, webdesigners e cinegrafista que, baseada no conceito de 
comunicação integrada, produz conteúdo de cunho jornalístico e campanhas institucionais. A seguir, confira um 
breve relato do que foi desenvolvido ao longo do ano de 2016.  

 

Produção de textos: a equipe de jornalistas atuou na elaboração de textos jornalísticos para o site e intranet da 
instituição, além do informativo MPCE em Ação, divulgando o antes e o depois dos eventos da PGJ e ações dos 
Promotores de Justiça. Ao todo, foram produzidos mais de 1.000 textos.  

Assessoria de Imprensa: grande parte dos textos produzidos pela equipe de jornalistas foi encaminhada para os 
veículos de comunicação, com ligações proativas para confirmação do recebimento da notícia pelos jornalistas das 
redações, gerando notícias e reportagens positivas em rádio, jornal impresso e televisão sobre a atuação do MPCE.  

Clipping de notícias: a equipe de jornalistas realizou a leitura diária dos três jornais (O Povo, Diário do Nordeste e 
O Estado), registrando as notícias que citavam diretamente o MPCE, e com envio sistemático para o e-mail da 
administração superior.  

Coberturas Fotográficas: foi realizada a cobertura fotográfica de mais de 200 eventos institucionais, realizada a 
edição de fotografias, manutenção de galeria de fotos na intranet e internet e produção de banco de imagens da 
instituição.  

Trabalhos gráficos: a equipe de designers gráficos finalizou cerca de 240 trabalhos, entre artes de banner, 
panfleto, cartaz, adesivo, botton, revista, folheteria, camisa cartão de visita, convite, logomarca, informativo MPCE 
em Ação, dentre outros trabalhos de cunho institucional.  

Mídias sociais: a equipe de webdesigners e designers gráficos atuou na criação de cerca de 100 postagens sobre 
eventos e datas comemorativas ligadas diretamente à atuação do MPCE nos perfis do Facebook, Instagram e 
Twitter.  

Filmagens: o cinegrafista da equipe realizou a cobertura de mais de 100 sessões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho Superior e Órgão Especial e Colégio de Procuradores de Justiça, além da cobertura de eventos 
institucionais realizados no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ).  

Webdesing: a equipe de webdesigners desenvolveu e colocou no ar o novo site do MPCE, iniciou os estudos para 
a nova intranet do MPCE, realizou publicações de pop-up, portarias, ofícios, Ações Civis Públicas (ACPs), atas, 
pautas e materiais de apoio para os Centros de Apoio Operacional, para os Órgãos Colegiados e para a Secretaria-
Geral da PGJ.  
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11. ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório das atividades realizadas pela ESMP no ano de 2016 
 

Janeiro 

� Nos dias 29 e 30 de janeiro, ocorreram os módulos “Apresentação Institucional da Procuradoria Geral de 
Justiça, da Corregedoria Geral do Ministério Público e da Ouvidoria Geral do Ministério Público” e 
“Apresentação dos Núcleos Especializados (NUGE/NAT/NUSIT/NMC)” do III Curso de Adaptação à 
carreira e de Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará, tendo 
a carga horária de 15 horas –aula. 

� No dia 25 de janeiro, ocorreu a primeira reunião ordinária do Conselho Consultivo da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

Fevereiro  

� Nos dias 26, 27 e 29 de fevereiro, ocorreram os módulos “Aspectos Práticos da Atuação na Área Criminal”, 
“Aspectos Práticos da atuação nas áreas do meio ambiente e defesa do consumidor” e “Aspectos Práticos 
da atuação nas áreas da infância e juventude, idosos e portadores de deficiência, família e sucessões, 
fundações e registros públicos, educação e saúde” do III Curso de Adaptação à carreira e de Preparação 
ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará, tendo a carga horária de 25 
horas –aula. 

 

Março 

� No dia 1º de março, ocorreu o módulo “Aspectos Práticos da atuação nas áreas de Crimes contra a 
administração pública e eleitoral” do III Curso de Adaptação à carreira e de Preparação ao Vitaliciamento 
para membros do Ministério Público do estado do Ceará, tendo a carga horária de 10 horas –aula. 

� Nos dias 11 e 12 de março ocorreu o minicurso “O Novo Código de Processo Civil” para Membros, 
servidores e estagiários do MPCE assim como módulo do III Curso de Adaptação à carreira e de 
Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará. Ele possuiu carga 
horária de 15 horas-aula.  

 

Abril 

� No dia 6 de abril, ocorreu a primeira reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Manutenção da 
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. 

� Também no dia 4 de abril, ocorreu a primeira reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado 
do Ceará. 

� No dia 15 de abril, ocorreu o curso “Fraudes em Licitações e Contratos” para membros servidores e 
estagiários do MPCE assim como módulo do III Curso de Adaptação à carreira e de Preparação ao 
Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará. Ele possuiu a carga horária de 10 
horas-aula.  
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� No dia 27 de abril, ocorreu a segunda reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado.  

� No dia 29 de abril, ocorreu o “Ciclo de debates: Temas de Direito e Processo Eleitoral” para membros 
servidores e estagiários do MPCE. Ele possuiu carga horária de 10 horas-aula. 

� No dia 30 de abril, ocorreu o Curso “Segurança Pública e Segurança Institucional – Realidade e 
Perspectivas”, para Membros do MPCE. Ele possuiu a carga horária de 4 horas-aula.  

� No dia 25 de abril, ocorreu a segunda reunião ordinária do Conselho Consultivo da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

Maio 

� Nos dias 2 e 3 de maio, ocorreu o “Curso de Capacitação em tabelas unificadas” para membros e 
servidores do MPCE. Ele possuiu a carga horária de 12 horas-aula. 

� No dia 6 de maio, ocorreu o “Ciclo de debates: Temas de Direito e Processo Eleitoral” para membros, 
servidores e estagiários do MPCE.  

� Nos dias 13 e 14 de maio, ocorreu o curso “Portal da Transparência” para membros, servidores e 
estagiários do MPCE. Ele possuiu carga horária de 15 horas – aula.  

� Nos dias 20 e 21 de maio, ocorreu o curso “Técnicas Especiais de Investigação do Crime Organizado” para 
membros, servidores e estagiários do MPCE assim como módulo do III Curso de Adaptação à carreira e de 
Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará. O curso possuiu 15 
horas-aula. 

� No dia 25 de maio, ocorreu a terceira reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

  

Junho 

� No dia 13 de junho, ocorreu a terceira reunião ordinária do Conselho Consultivo da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará. 

� No dia 15 de junho, ocorreu o evento “dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso” para 
membros, servidores, estagiários do MPCE e o publico em geral. Ele possuiu a carga horária de 5 horas-
aula. 

� No dia 17 de junho, ocorreu o evento “Ciclo de debates de Direito e Processo Eleitoral” para membros, 
servidores e estagiários do MPCE assim como módulo do III Curso de Adaptação à carreira e de 
Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará.  

� No dia 18 de junho, houve o módulo “Ciclo de debates de Direito e Processo Eleitoral” do assim como 
módulo do III Curso de Adaptação à carreira e de Preparação ao Vitaliciamento para membros do 
Ministério Público do estado do Ceará.  

� No dia 21 de junho, ocorreu a quarta reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

� No dia 24 de junho, no Crato, ocorreu o evento “Ciclo de debates de Direito e Processo Eleitoral” para 
membros, servidores e estagiários do MPCE. O evento teve a carga horária de 10 horas-aula. 

 

Julho 

� No dia 1 de julho, em Sobral, ocorreu o evento “Ciclo de debates de Direito e Processo Eleitoral” para 
membros, servidores e estagiários do MPCE.  
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� No dia 4 de julho, ocorreu a primeira reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo de Manutenção da 
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. 

� No dia 15 de julho, ocorreu o curso “Direitos e Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos” 
para membros, servidores e estagiários do MPCE assim como III Curso de Adaptação à carreira e de 
Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do Ceará. O evento teve a 
carga horária de 10 horas-aula e teve como facilitador o Dr. Fabrício Rocha Barros. 

� No dia 16 de julho, ocorreu o módulo “Direitos e Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos” 
do III Curso de Adaptação à carreira e de Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério 
Público do estado do Ceará. O módulo teve a carga horária de 5 horas-aula e teve como facilitador.   

 

Agosto 

� No dia 2 de agosto, ocorreu a quinta reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

� Nos dias 8 e 9 de agosto, ocorreu o curso “Aspectos Práticos da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
Administração Pública” para servidores do MPCE. O evento teve a carga horária de 15 horas – aula.   

� De 8 a 12 de agosto, em Cedro, ocorreu o curso “A comunidade pela moralidade” para membros, 
servidores e a sociedade em geral. O evento teve a carga horária de 20 horas-aula.  

� Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, ocorreu o “XXIII Fórum de Ciência Penal” para membros, servidores e 
estagiários do MPCE assim como para a comunidade em geral.  

� No dia 30 de agosto, ocorreu a sexta reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

 

Setembro 

� Nos dias 14, 15, 16, 19 e 20 de setembro, ocorreu o curso “Licitações E gestão de Contratos Públicos” para 
servidores no MPCE. O curso teve a carga horária de 20 horas – aula.  

� Nos dias 21 e 22 de setembro, ocorreu o curso “Noções básicas de primeiros socorros e uso de aparelho 
extintor” para membros, servidores e estagiários do MPCE assim como para militares lotados no NUSIT e 
GAECO. O curso teve a carga horária de 15 horas – aula. 

� No dia 23 de setembro, ocorreu o curso “Novo Código de Processo  
Civil: Principais alterações e Aspectos Específicos da atuação do Ministério Público” para Membros e 
Servidores do MPCE.  

� Nos dias 23 e 24 de setembro, ocorreu o minicurso “Mediação na Prática – Turma I”, realizado pela PGJ, a 
ESMP e o Núcleo de Mediação no âmbito das Promotorias de Justiça do Estado do Ceará para 
conciliadores.  

� No dia 27 de setembro, ocorreu a sétima reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

 

Outubro 

� Nos dias 5, 6, 7, 10 e 11 de outubro, ocorreu o curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de 
Referência” ´para servidores do MPCE. O curso teve a carga horária de 20 horas.  

� No dia 21 de outubro, ocorreu o curso “Aspectos práticos da prestação de contas eleitorais” para membros 
do MPCE.  
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� Nos dias 26 e 27 de outubro, ocorreu o minicurso “Mediação na Prática – Turma II”, realizado pela PGJ, a 
ESMP e o Núcleo de Mediação no âmbito das Promotorias de Justiça do Estado do Ceará para 
conciliadores. 

� No dia 27 de outubro, ocorreu a oitava reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

� Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, ocorreu o “VII Encontro da Magistratura, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará” para membros do MPCE, 
membros da Magistratura e membros da Defensoria.  

 

Novembro 

� Nos dias 4 e 5 de novembro, ocorreu o módulo “Novos Paradigmas do Direito Penal” do III Curso de 
Adaptação à carreira e de Preparação ao Vitaliciamento para membros do Ministério Público do estado do 
Ceará. O módulo teve a carga horária de 15 horas-aula. 

� Nos dias 7 a 11 de novembro, ocorreu o curso “Noções Básicas de Operações de Inteligência” para 
membros do MPCE com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. 

� No dia 11 de novembro, ocorreu a “III Audiência Pública Itinerante do Conselho Penitenciário do Estado do 
Ceará – Integração entre as Instituições pertencentes ao Sistema Prisional no Estado do Ceará e suas 
Perspectivas”.  

� No dia 18 de novembro, ocorreu a quarta reunião ordinária do Conselho Consultivo da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará. 

� No dia 25 de novembro, ocorreu a “Oficina de Capacitação em Investigação de Crimes Cibernéticos” para 
membros e servidores do MPCE.  

� No dia 29 de outubro, ocorreu a nona reunião ordinária da Rede de Escolas de Governo do Estado do 
Ceará. 

� No dia 30 de novembro, ocorreu o evento “Desenvolvimento das Facções Criminosas no Ceará” para 
membros do MPCE e servidores da SEJUS indicados pela Coordenação Geral com a carga horária de 5 
horas – aula.   

 

Dezembro 

� No dia 5 de dezembro, ocorreu o “Seminário: A lei brasileira de inclusão lei nº 13.146/2015 e acessibilidade, 
superando desafios” para membros, servidores e estagiários do MPCE assim como para a sociedade em 
geral. 

� Nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, ocorrerá a “Semana do Ministério Público” para membros, servidores e 
estagiários do MPCE.  

 

É o relatório. 

Fortaleza, 26 de junho de 2017. 
 
Plácido Barroso Rios 
Procurador-Geral de Justiça 


