
convênios  

 

 

 

ESTADO DO CEARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

    

 

 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE 
DESEMPENHO 

DA GESTÃO 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 2 

 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO 3 

I – O MINISTÉRIO PÚBLICO  

Contextualização 4 

Competências Institucionais 4 

Estrutura Organizacional e Organograma 5 

Recursos Humanos 5 

Planejamento Estratégico 8 

II – RESULTADOS POR ÁREA  

1. Secretaria Geral 12 

2. Coordenadoria de Controle e Auditoria Interna 14 

3. Assessoria de Planejamento e Coordenação  19 

4. Núcleo de Gerenciamento de Projetos  30 

5. Secretaria de Finanças  31 

6. Secretaria de Administração  40 

7. Comissão de Licitação  44 

8. Secretaria de Recursos Humanos 52 

9. Núcleo Gestor de Estágio  54 

10. Secretaria de Tecnologia da Informação  60 

11. Assessoria de Imprensa 78 

12. Escola Superior do Ministério Público  79 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 3 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Relatório de Gestão – exercício 2015, peça do processo de prestação de contas anual, 
representa importante instrumento gerencial no qual se evidencia o desempenho da administração e o 
valoroso esforço de membros, servidores e demais colaborares do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO CEARÁ. 

As ações e projetos aqui delineados refletem a busca da instituição por resultados céleres, 
principalmente no alcance de objetivos institucionais, atendimento às demandas da sociedade, bem assim 
aos anseios de membros e servidores do Ministério Público Cearense. 

Diante dos recursos disponibilizados no orçamento, foi necessário otimizar a execução, 
concentrando o esforço no controle efetivo dos gastos administrativos, o que possibilitou a efetivação de 
projetos relevantes, merecendo destaque: 

 

• Criação de 10 (dez) cargos de Analista Ministerial de Entrância Final – Ciências da Computação 
(Lei nº 15.908, de 11/12/2015 – DOE 30/12/2015). 

• Criação do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público – FRMMP/CE (Lei 
nº 15.912, 11/12/2015 – DOE 15/12/2015). 

• Provimento de 46 cargos do quadro de carreira de servidores, entre Analista Ministerial e Técnico 
Ministerial. 

• Provimento de 18 (dezoito) Promotores de Justiça de Entrância Inicial. 

• Melhorias na Infraestrutura de Tecnologia da Informação. 

 

O relatório, elaborado com esteio na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, publicada no diário oficial do Estado, de 14 de abril de 2005, e alterações posteriores, encontra-se 
estruturado da seguinte forma:  

a)   Estrutura/organograma, competências, recursos humanos e ações estratégicas. 

b) 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. 
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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: 
2.7.1. Coordenação Adjunta de Controladoria; 
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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 2015, 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 248 245 
Promotor de Justiça de Entrância Intermediária 116 100 
Promotor de Justiça de Entrância Inicial 98 67 
Técnico Ministerial (*) 520 507 
Analista Ministerial 85 47 

(*) Do total de cargos ocupados, 4 (quatro) servidores estão com o vínculo funcional suspenso, e 4 (quatro) servidores estão cedidos a  
outros órgãos. 
 

A posição dos cargos comissionados existentes e ocupados, em 31 de dezembro de 2015, 
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 51 
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 98 

 

SERVIDORES CEDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
196 

 

EMPREGADOS TERCEIRIZADOS 
183 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 8 

 

 
Planejamento Estratégico 
 

O Ministério Público do Estado do Ceará, para cumprir sua relevante missão constitucional, 
estabeleceu o planejamento estratégico como ferramenta de gestão, construído a partir da metodologia do 
Balanced Scorecard (BSC), para o qual contou com a participação de membros e servidores para criar as 
bases do modelo expresso em 19 objetivos estratégicos e 33 projetos, sedimentados na Identidade 
Organizacional e Mapa Estratégico a seguir: 

 
 
Identidade Organizacional 

Negócio 
“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” (CF, art. 127) 

 

Missão  
Fiscalizar o cumprimento da CF e das leis, procurando interagir com a sociedade, com o propósito de 
contribuir para a sua transformação, na busca de equilíbrio social e da promoção da justiça com 
responsabilidade. 
 
Visão 
Ser reconhecido e reconhecer-se como instrumento de mudança social, sendo capaz de conhecer e 
identificar os anseios da sociedade e promover justiça transcendendo os limites da legalidade positiva que 
se revelar contrária aos fundamentos do Estado democrático de direito. 

 

Valores  
� Humanização da organização através da valorização profissional; 
� Transparência dos atos de gestão; 
� Respeito e humildade no trato com o direito alheiro; 
� Gestão democrática com efetividade e resolutividade; 
� Ética como fundamento das ações individuais e institucionais; 
� Dignidade; 
� Lealdade, colaboração profissional e solidariedade; 
� Independência funcional; 
� Imparcialidade; 
� Disponibilidade, assiduidade e compromisso com a Instituição. 
 
Mapa Estratégico 
O mapa estratégico traduz a consolidação dos objetivos estratégicos subdividido em 04(quatro) 
perspectivas ou dimensões, a saber:  
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O Plano Estratégico 2008/2013 - Indicadores 

O Planejamento Estratégico do Ministério Público do Ceará – 2008/2011, prorrogado para 2013, 
estabeleceu no capítulo Sistema de Acompanhamento, 04(quatro) indicadores de desempenho. 

O Comitê de Gestão Estratégica do MPCE trabalhou com os gestores de projetos os dois 
primeiros índices: Reuniões Realizadas e Projetos Implementados. O primeiro obteve desempenho médio 
de 95% enquanto que o segundo alcançou 85%, o que se justifica face à junção de alguns projetos com 
temáticas similares, exemplo: “Ampliar a participação orçamentária” com “Implantar o repasse do 
duodécimo”; “Melhorar a infraestrutura tecnológica do MP”, “Implantar sistemas informatizados” e 
“Promover a integração dos sistemas aos órgãos”, os três da temática tecnologia da informação. 

O quadro a seguir apresenta alguns projetos delineados no Planejamento Estratégico do MP/CE, e 
respectivas ações realizadas, segundo o objetivo Estratégico aos quais estão vinculados. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESTRATÉGIA/PROJETO 

AÇÕES REALIZADAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DIALOGAR PERMANENTEMENTE COM A SOCIEDADE 
Estratégia: Relacionamento com a mídia e outros segmentos da sociedade 
Projeto: Implantar Método dos Fóruns Sociais 
Permanentes. 

Ações: 
- Audiências públicas realizadas: Maracanaú, Sobral e Juazeiro do 
Norte. 

Estratégia: Atuação da Ouvidoria Geral do MPCE 
Projeto: Programar atendimento regional. Ações: 

- Implantação do Disque Ouvidoria. 
- Implantação da estrutura física e de pessoal da Ouvidoria. 
- Implantação de sistema de recebimento de denúncias e 
acompanhamento das mesmas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
Estratégia: Estimular a criação dos PROCONs municipais 
Projeto: Conveniar com entidades afins Ações: 

- Acordo de Cooperação Técnica firmado com a União/MJ/DPDC 
visando integrar o PROCON-CE ao Sistema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor; 
- Convênio nº 03/2011 celebrado com o Município de 
Fortaleza/PROCON municipal, dando início à política de 
municipalização do SINDEC. 
- Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a Promotoria de 
Defesa do Consumidor de Maracanaú para instalação do SINDEC. 
- Convênio firmado com a Secretaria Nacional do Consumidor –
SENACON, possibilitando a estruturação dos Procons Municipais de 
Caucaia, Maracanaú, Guaiúba e Sobral. 

 
Estratégia: Estimular a criação de órgãos de mediação nas comunidades 
Projeto: Estruturar Promotorias que efetuem 
atendimento ao público. 

Ações: 
- MP na Comunidade: Nosso Atendimento é Legal – 7 edições 
realizadas. 

Projeto: Criar Núcleos Comunitários em áreas 
específicas. 

Ações: 
Instalação de 11 Núcleos de mediação comunitária: Antônio Bezerra, 
Barra do Ceará, Bom Jardim, Caucaia, Jurema, Maracanaú, 
Messejana, Pacatuba, Parangaba, Pirambu e Sobral. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A ATUAÇÃO NO CONTROLE DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO CRIME 
ORGANIZADO 
Estratégia: Ampliar a atuação dos órgãos de execução 
Projeto: Criar o Núcleo de Inteligência Ministerial Ações: 

- Reestruturação do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência 
do MP – Provimento nº 099/2011. 
- Criação do Fundo de Segurança Institucional e Inteligência do MP –
FUNSIT, Lei Complementar nº 114, 14/11/2012. 

Estratégia: Estabelecer diretrizes para procedimentos de atuação do MP 
Projeto: Elaborar Manual de Procedimentos do MP. Ações: 

- Lançado o Manual Básico de Atuação do PJ, constando modelos 
para atuação ministerial na tutela coletiva. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: UNIFORMIZAR OS PROCEDIMENTOS DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO E ADMINISTRATIVOS 
Estratégia: Instituir mecanismos para orientar a atuação dos órgãos administrativos e de execução 
 Projeto: Elaborar e implantar manual de procedimentos 
administrativos.  

Ações: 
- Lançado o Manual Básico para Atuação do Técnico Ministerial, e o 
fluxograma de rotinas e procedimentos administrativos do MPCE. 

 Projeto:  Instituir Planos de Atuação Institucional.  Ações: 
- Elaboração dos PEA 2011/2013 dos Centros de Apoio Operacional. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADOTAR UM PROGRAMA CONSTANTE E PERMANENTE DE APERFEIÇOAMENTO E 
MOTIVAÇÃO DE MEMBROS DO MP / SERVIDORES DENTRO DA MISSÃO INSTITUCIONAL 
Estratégia: Criar cursos permanentes para servidores e membros do Ministério Público 
Projeto:  Criar Plano de Capacitação do MP e 
Servidores. 

Ações: 
- Plano elaborado. 
- Implantado o ensino a distância (EAD). 
- Parceria firmada com as escolas de governos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR A INFORMATIZAÇÃO E A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MP 
Estratégia: Informatizar as rotinas de trabalho, com melhoria da rede, dos equipamentos e integração de sistemas 
Projeto: Melhorar a infraestrutura tecnológica do MP.  
 
 
 
Projeto: Implantar sistemas informatizados / Promover a 
integração dos sistemas aos órgãos (projetos 
unificados). 

Ações: 
- Elaborado o Plano Diretor de TI  
- Firmado Acordo de Cooperação com diversos órgãos visando 
possibilitar o acesso do Ministério Público a sistemas específicos 
(CNE, SIARCO, SIM, INFOSEG...) 
- Implantação de sistemas (ARQUIMEDES, SGP, ARGOS, SINDEC, 
SINQ) já listados no relatório de desempenho da gestão – 2013,  
págs. 61 a 63. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INTEGRALIZAR E AMPLIAR O QUADRO IDEAL DE MEMBROS E SERVIDORES 
Estratégia: Elaborar plano para ampliar o quadro de membros e servidores do MP 
Projeto: Gerenciamento do quadro de membros e 
servidores do MP.  

Ações: 
- Concluído estudo para ampliação do quadro de servidores, 650 
novas vagas em 04(quatro) anos; 
- Concurso para servidores de carreira e membros do MP. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICA COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES PARA O 
APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 
Estratégia: Transformar a ESMP em uma Instituição de Ensino Superior 
Projeto: Elaborar estatuto de criação da Instituição de 
Ensino Superior.  

Ações: 
- ESMP credenciada pelo Conselho Estadual de Educação. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EFETIVAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REPASSE DO DUODÉCIMO PARA O MP 

Estratégia: Gestões para a administração exclusiva da conta do duodécimo 
Projeto: Gestão visando à implantação do repasse do 
duodécimo  

Ações: 
- Duodécimo implantado em conta específica movimentada, 
exclusivamente, pelo MPCE, contemplando os 03(três) grupos de 
despesas: Pessoal e Encargos Sociais – Outras Despesas Correntes 
e Investimento. 

 

Novo Ciclo Planejamento Estratégico – 2015/2020 
 

Ainda em 2014, o Ministério Público do Estado do Ceará, imbuído do propósito de promover 
melhorias no modelo de gestão - avanços imprescindíveis à prestação de serviços de excelência à 
população, deu início ao processo de contratação de consultoria especializada (processo nº 31096/2014-
0) com vistas a implementar uma segunda etapa da gestão estratégica do órgão, constituindo-se em um 
novo ciclo 2015/2020, compreendendo a ampliação e o aperfeiçoamento do modelo, com ênfase na 
análise dos processos internos, formulação de indicadores de desempenho da organização, 
desenvolvimento de competências gerenciais em projetos, processos e pessoas, introduzindo um novo 
paradigma de gestão, baseado em participação, criação de consensos e de proximidade com a sociedade. 

Contudo, a insuficiência de recursos orçamentários inviabilizou a contratação dos serviços em 
2014, transferindo-se para o exercício seguinte os trâmites legais para a efetiva contratação. 

Em 2015 o cenário orçamentário se agravou em razão do corte na Proposta Orçamentária do 
MPCE, por emenda parlamentar, em dezembro de 2014, no montante de R$ 70.934.114,00 (setenta 
milhões, novecentos e trinta e quatro mil cento e quatorze reais).  
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O ano se inicia com uma redução no duodécimo da ordem de R$ 5.911.176,17 (cinco milhões, 
novecentos e onze mil, cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), tendo a administração superior 
implementado tratativas com o Poder Executivo visando à recomposição orçamentária, conforme 
solicitação enviada à Secretaria do Planejamento e Gestão, através do ofício nº 17/2015-ASPLAN/PGJ, 
16/01/2015. As suplementações foram efetivadas somente nos meses de julho e dezembro, e totalizaram 
R$ 69.330.000,00 (sessenta e nove milhões trezentos e trinta mil reais). 

Assim, restou adiada para o exercício de 2016 a construção de um novo ciclo do Planejamento 
Estratégico, com a perspectiva de não mais depender de recursos do tesouro estadual (fontes 00/01), 
devendo a contratação ser efetivada com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
MPCE, instituído pela Lei nº 15.912, de 11/12/15. 

 

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. A 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; 
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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 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 2015 
 
Processos Tramitados 3.163 
Processos Físicos Recebidos 2.051 
Processos Eletrônicos 2.712 
Portarias Expedidas 4.527 
Atos 136 
Ofícios expedidos 3.240 
Ofícios expedidos ao TRE (Indicação Promotores de Justiça) 320 
Memorandos 413 
 
 

� TRABALHOS DIVERSOS 
• Elaboração da lista de antiguidade do ano 2015. 
• 8.980 documentos enviados para publicação no diário da justiça. 
• 7.420 e-mails – enviados às coordenadorias das unidades regionais e secretarias 

executivas da capital, procuradores de justiça, promotores de justiça e promotorias de 
justiça da capital e do interior. 

• 26 certidões expedidas. 
• 94 memorandos recebidos. 
• 1 corrigenda. 
• 189 ofícios circulares. 
• 92 termos de exercícios. 
• 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. OORDENADORIA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA 
 

A Assessoria de Controle e Auditoria Interna surgiu com a implantação da Controladoria através 
do Provimento nº 003/2004, tendo por finalidade otimizar a aplicação dos recursos destinados ao 
Ministério Público do Estado do Ceará primando pela economicidade, eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, garantindo informações adequadas ao processo decisório.  

A Controladoria instituída através do Provimento nº 003/2004, tem por finalidade otimizar a 
aplicação dos recursos destinados à Procuradoria Geral de Justiça, primando pela economicidade, 
eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, garantindo informações adequadas 
ao processo decisório. 

Em 2009, a Procuradoria Geral de Justiça instituiu através do Provimento n° 20/2009, a 
Coordenação de Controladoria e Auditoria interna com a finalidade de instruir no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Ceará, um núcleo que viabilizasse o assessoramento da gestão orçamentária, 
financeira, operacional e patrimonial da instituição, objetivando mensurar alternativas econômicas, 
mediante fornecimento de visão sistêmica e integração de informações ao processo decisório, 
incorporando atribuições relacionadas à auditoria interna com objetivo de avaliar a eficácia do sistema de 
controle interno, bem como a eficiência da gestão dos recursos públicos. 

O controle anteriormente (Provimento nº 003/2004) apenas prévio tomou como novo modelo de 
controle prévio e subseqüente (Provimento nº 20/2009). 

Em 2010, a Procuradoria Geral de Justiça institui a Lei 14.747 de 2010 a Assessoria de Controle e 
Auditoria Interna do Ministério Público do Estado do Ceará, órgão integrante da Estrutura Administrativa da 
Procuradoria Geral de Justiça, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com a missão de 
acompanhar e supervisionar a correta gestão orçamentária financeira e patrimonial, sob os aspectos da 
legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.  

A Assessoria de Controle Interno e Auditoria Interna – AUDICON apresenta neste relatório as 
atividades desenvolvidas no ano de 2015, as quais tomaram como eixos as demandas advindas da gestão 
superior: i) aquisições de bens e serviços originadas de processos de licitação, dispensa, inexigibilidade de 
licitações e adesão e de procedimentos sobre temas diversos (como por exemplo, prorrogação, reajuste, 
majoração e inclusão/exclusão e equilíbrio econômico financeiro nos contratos); ii) levantamento de 
gratificação dos meses de maio e outubro, levantamento de concessão de passagens e diárias, 
levantamento do fluxo de processos e elaboração de relatórios gerenciais, dentre outras atribuições desta 
AUDICON, orientações informais foram repassadas as Secretarias, a fim de otimizar processos de 
trabalho, primando a legalidade, moralidade, eficiência, eficácia e economicidade, imprimindo-lhes 
mecanismos em prol da transparência, qualidade e probidade administrativas. 

 

2.1. Finalidade e Atribuições da AUDICON 

A Assessoria de Controle e Auditoria Interna – AUDICON subordinada ao Procurador Geral de 
Justiça, nos termos do art. 13- C da Lei nº 14.747/2010 tem por finalidade: acompanhar e supervisionar a 
correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e eficácia: 

“Art. 13-C. Fica criada a Assessoria de Controle e Auditoria Interna do Ministério 
Público do Estado do Ceará, órgão integrante da Estrutura Administrativa da 
Procuradoria Geral de Justiça, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de 
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Justiça, com a missão de acompanhar e supervisionar a correta gestão 
orçamentário-financeira e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e eficácia, competindo-lhe: “ 
 
I - no âmbito da Coordenação-Geral: 
 
a) superintender as atividades de Controladoria e Auditoria Interna do Ministério 
Público do Estado do Ceará; 
b) representar o Ministério Público do Estado do Ceará em eventos ligados as áreas 
de controle da gestão pública; 
c) providenciar a elaboração de relatórios sistemáticos sobre as atividades de 
controladoria e auditoria interna; 
d) propor ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de providências destinadas ao 
aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira, orçamentária e fiscal do Ministério 
Público do Estado do Ceará; 
e) apresentar relatórios anuais sobre o desempenho dos órgãos de Controle e 
Auditoria Interna; 
f)  elaborar manuais de rotinas, notas técnicas e outros documentos necessários a 
normatização do funcionamento dos órgãos de Controladoria e Auditoria Interna; 
g) exercer outras atribuições previstas em lei ou em atos internos dos órgãos de 
Administração Superior; 
 
II - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Controle Interno: 
  
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas e projetos e do orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará; 
b) monitorar e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, a eficácia e eficiência 
da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como da   
aplicação de recursos públicos destinados ao Ministério Público do Estado do Ceará; 
c) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
d) elaborar estudos e propostas de metodologia com o objetivo de avaliar e 
aperfeiçoar as atividades de controle interno da instituição; 
e) efetuar análise e estudo dos casos propostos pelos órgãos de execução e 
unidades administrativas visando a solução de problemas relacionados ao controle 
externo; 
f)  propor aos órgãos de Administração Superior a normatização, sistematização e 
padronização de procedimentos operacionais dos órgãos do Ministério Público do 
Estado do Ceará, no que tange a administração orçamentária e financeira; 
g) consolidar informações por meio de demonstrativos e relatórios para subsidiar os 
trabalhos da Auditoria Interna; 
h) verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, 
publicado quadrimestralmente, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000; 
i)   verificar e avaliar a adoção de providências para o retorno das despesas com 
pessoal aos limites de que tratam os arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000; 
j)  auxiliar a Diretoria Financeira na elaboração da prestação de contas anual; 
k) verificar a observância dos limites e das condições e inscrição de despesas em 
Restos a pagar; 
l)   verificar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de materiais 
permanentes; 
m)  exercer outras atribuições inerentes ao controle interno; 
 
III - no âmbito da Coordenação-Adjunta de Auditoria Interna: 
 
a) realizar auditorias sistemáticas sobre os recursos destinados ao Ministério Público 
do Estado do Ceará, mediante fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, 
orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais da 
instituição; 
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b) representar ao Procurador-Geral de Justiça a ocorrência de fatos que contenham 
indícios de ilegalidade ou quaisquer irregularidades na gestão orçamentária, 
financeira, operacional ou patrimonial para adoção das providências cabíveis; 
c)  orientar os ordenadores de despesa e servidores responsáveis pela gestão 
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial sobre a forma de prestar contas; 
d) examinar processos de prestação e tomada de contas, compreendendo a 
documentação instrutiva, as demonstrações financeiras, gestores e demais 
responsáveis, e sobre elas emitir parecer prévio, relatório e Certificado de Auditoria; 
e) acompanhar a aplicação dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
f)  analisar e acompanhar os procedimentos licitatórios desde a elaboração do edital 
até a homologação, inclusive os processos de dispensa e inexigibilidade; 
g) emitir parecer sobre a prestação de contas anual da instituição; 
h) acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, convênios, aditivos e demais 
acordos celebrados pelo Ministério Público do Estado do Ceará; 
i)   examinar e emitir parecer sobre as solicitações de reajuste e de outras alterações 
contratuais; 
j)   propor medidas que visem a inibir, a reprimir e a diminuir práticas de 
irregularidades cometidas por servidores contra o patrimônio público; 
k) acompanhar a tramitação e manter registro atualizado dos processos existentes 
no âmbito dos Tribunais de Contas acerca da gestão do Ministério Público do Estado 
do Ceará; 
l)   manter banco de dados atualizados sobre os entendimentos, resoluções e 
súmulas dos Tribunais de Contas do País; 
m)  fiscalizar os níveis de estoques de materiais de consumo, visando evitar 
desperdícios, carências e definição dos níveis de alerta; 
n) exercer outras atribuições inerentes ao processo de auditoria interna. 
 
Parágrafo único. O Coordenador- Geral de Controle e Auditoria Interna, o 
Coordenador- Adjunto de Controle Interno e o Coordenador- Adjunto de Auditoria 
Interna, serão nomeados, em comissão, pelo o Procurador- Geral de Justiça, dentre 
profissionais de nível superior em Contábeis, Economia e/ ou Administração, de 
reconhecida competência. “ (NR) 

 
 

2.2. Atividades Desenvolvidas  

 Em 2015, a Assessoria de Controle Interno deu continuidade às atividades executadas ao longo 
do exercício de 2014, incorporando outras decorrentes de suas atribuições constantes no parecer de 
auditoria do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Em síntese, foram realizadas as seguintes tarefas: 

1. Exame prévio dos valores estabelecidos como médio e máximo para as licitações, ainda na fase 
interna, originados dos preços coletados por meio de pesquisa realizada pelas unidades 
interessadas (Secretaria de Tecnologia de Informação, Assessoria de Cerimonial e Patrimônio) na 
aquisição, de forma a adequá-los aos preços praticados por outros entes públicos e ao mercado; 

2. Exame de preço, conformidade e legalidade dos processos de aquisições de materiais, bens e 
serviços originadas (Secretaria de Tecnologia de Informação, Assessoria de Cerimonial e 
Patrimônio) de adesão, dispensa e inexigibilidade de licitações; 

3. Exame dos processos de prestação de contas concedidos a servidores e membros para pagamento 
de diárias, passagens e gratificações; 
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4. Participação em reuniões às segundas- feiras com o Procurador- Geral de Justiça, Assessorias, 
Coordenações e Secretarias para alinhamento dos trabalhos da semana; 

5. Atendimento das demandas/solicitações decorrentes da inspeção do Conselho Nacional do 
Ministério Público para avaliação, regularização das falhas e pendências detectadas;  

6. Elaboração de relatórios gerenciais das despesas fixas: telefonia, água, combustível, energia, 
reprografia, gratificação e contratos de engenharia e aluguel bem como o acompanhamento e 
encaminhamento das informações através de processos ou e-mails para conhecimento da área 
responsável e/ ou interessado; 

7. Acompanhamento de vigência dos contratos e Atas de Registro de Preços, garantindo os prazos 
internos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, bem como alertando o possível inicio 
de licitação com objetivo de resguardar a continuidade dos serviços e/ ou aquisição de bens. No 
exercício de 2015 foram abertos 151 (cento e cinquenta e hum) processos pela AUDICON alertando 
o prazo de vigência contratual aos gestores de contrato; 

8. Utilização do Sistema de Gestão de Contas Corporativas com o fito de monitorar as despesas de 
telefonia emitindo as informações necessárias quando solicitas pelas unidades administrativas, 
promotorias e procuradorias de justiça; 

9. Utilização do Sistema de Gestão de Combustíveis para acompanhamento do abastecimento da frota 
de veículos da PGJ/CE; 

10. Participação na Comissão de levantamento de bens patrimoniais, conforme Portaria nº 4010/2012, 
realizando visitação as unidades avaliando os bens patrimoniais; 

11. Apreciação de relatórios exigidos pela LRF; 

12. Participação nas inspeções e elaboração de pareceres realizadas pela Corregedoria Nacional do 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP nos estado do Amapá, bem como a elaboração do 
pareceres prévios e conclusivos das inspeção Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão e Amapá; 

13. No desenvolvimento das atividades acima relacionadas, ao longo do ano de 2015, foi objeto de 
exame e análise desta AUDICON 237 processos, que versavam sobre: aquisições de materiais, 
bens e serviços originadas de licitação, adesão, dispensa e inexigibilidade de licitações, bem como 
aditivos de prorrogação, reajuste, reequilíbrio econômico financeiro e repactuação; 

14. Participação nas reuniões e atividades do Planejamento Estratégico; 

15. Participação no Grupo de Projetos do Conselho Nacional resultando no ano de 2015 Censo e 
manual básico de apoio as unidades de projetos dos Ministérios Públicos existentes na Federação. 

 Ainda no exercício de 2015, orientações informais foram repassadas as secretarias 
administrativas, a fim de otimizar processos de trabalho sem olvidar da legalidade, moralidade, eficiência, 
eficácia e economicidade. 
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2.3. Procedimentos Analisados 

 Em 2015, o Ministério Público do Estado do Ceará realizou 43 procedimentos licitatórios nas 
seguintes modalidades: 02 Tomada de Preços, 01 pregão presencial e 40 pregões eletrônicos. 

 Do universo de licitações realizadas em 2015, 50% (cinquenta) procedimentos foram submetidos à 
exames da Assessoria de Controle e Auditoria Interna, bem como 50% de inexigibilidades, dispensas e 
adesões. 

 A partir dos dados apresentados, constata-se que os valores contratados em 2015 pelo MPCE, 
mediante procedimento licitatório, foram analisados, sendo as pesquisas de mercado, consideradas em 
sua maioria compatíveis pela AUDICON, haja vista, os exames em 50% dos procedimentos. 

 Dentre os procedimentos examinados, para alguns foram recomendadas alterações nas pesquisas 
de mercado para a licitação, o que resultaram em economia para a Instituição e segurança para o 
certame. 

 Dessa forma, além de outros mecanismos legalmente estabelecidos, tem-se que a análise prévia 
dos valores a serem estabelecidos para os certames constitui-se de uma forma de controle adotada pela 
Instituição. 

 

2.4. Considerações Finais 

 

 As informações contidas neste relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Controle 
e Auditoria Interna – AUDICON, no ano de 2015, indicam que a área, em face de sua estruturação inicial, 
deu continuidade às atividades desenvolvidas nos exercícios de 2014 e 2015, alertando que muitas de 
suas atribuições norteadas pela Lei nº 14.747/2010. 

 Tem-se que os resultados obtidos por esta Assessoria foram positivos e frutos da participação 
ativa nas manifestações e das recomendações originadas dos exames realizados nos procedimentos de 
aquisição de materiais, bens e serviços, que por vezes requeriam providências não só de cunho formal, 
mas também material, sempre prezando pela aplicabilidade dos princípios da legalidade, moralidade, 
eficiência, eficácia e economicidade. 

 Apesar de se tratar de uma Instituição com poucos recursos tecnológicos, restando controles 
precários, a Instituição busca proporcionar a preservação dos princípios administrativos Expressos 
previstos no artigo 37 da CF88 e na Lei 9784/99 em seu artigo 2º e os Implícitos, porém, reconhecidos na 
doutrina.  

 Constata-se, pois, que o Ministério Público Estadual, atingiu os objetivos propostos na 
implementação de ações com a finalidade de otimizar os recursos orçamentários disponíveis, visando 
atender, as demandas. 
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3. 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.  

 

3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária  

3.1.1. Plano Plurianual 2012-2015 

O Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 encontra-se estruturado em 02(dois) grandes 
programas, conforme os objetivos, metas e iniciativas definidas pelo Ministério Público do Ceará. 

O primeiro programa - Gestão e Manutenção da PGJ/ (500), demonstrado a seguir, objetiva 
garantir a plena manutenção e gestão da Procuradoria Geral de Justiça. 

O segundo – Defesa da Ordem Jurídica, da Democracia e dos Interesses Sociais (080), 
estruturado em 02 (dois) objetivos, visa: - implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MPCE 
com a finalidade de criar mecanismos de modernização de software e hardware propiciando celeridade e 
transparência nos processos judiciais, extrajudiciais e administrativos; - implementar a gestão estratégica 
do Ministério Público, estabelecendo parcerias com instituições públicas e privadas visando fortalecer a 
atuação ministerial, no montante constante do quadro abaixo. 

 

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – Metas e Prioridades do MPCE – 2015 

As metas e prioridades para o exercício de 2015 foram encaminhadas ao Poder 
Executivo/Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, através do ofício nº 147/2014-APC/PGJ, de 
22 de abril de 2014, conforme quadro a seguir:  
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EIXO: 07 GOVERNO PARTICIPATIVO, ÉTICO E COMPETENTE 
ÁREA: 26 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 

Programa Meta 
Região/Quantidade 2015 

Iniciativa 
R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 R 06 R 07 R 08 R 22 

080 - Defesa da 
Ordem Jurídica, da 
Democracia e dos 
Interesses Sociais 

00013 – Implantar e Estruturar 
Promotorias de Justiças 
Especializadas até 2015 

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

1 03244 - Implantação e 
estruturação de 
Promotorias de Justiça 
Especializadas 

01847 - Implantar 100% dos 
projetos estratégicos. 

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

10 03245 - Implantação de 
projetos estratégicos do 
Ministério Público 

080 - Defesa da 
Ordem Jurídica, da 
Democracia e dos 
Interesses Sociais 

01848 - Implantar o Plano 
Diretor de Tecnologia da 
Informação do MPCE. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 03243 - Implantação e 
estruturação de bens e 
serviços de Tecnologia 
da Informação 

 

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 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 - Nº15.674, 31/07/2014, manteve a 
restrição imposta desde o exercício de 2010, 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) 

 

3.1.3. Lei Orçamentária/Execução – 2015 

 

A Lei Orçamentária nº 15.753 30.12.2014, consignou, inicialmente, R$ 316.054.233,00 (trezentos 
e dezesseis milhões, cinqüenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais). Com as suplementações 
efetivadas no exercício de 2016, da ordem de R$ 69.330.000,00 (sessenta e nove milhões, trezentos e 
trinta mil reais), os créditos orçamentários totalizaram R$ 385.384.233,00 (trezentos e oitenta e cinco 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais), compreendendo as fontes de 
recursos 00, 01, 82 e 88. 
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Consolidado por Programa e PA 
Código Descrição Lei Lei + Creditos 

080 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA 
E DOS INTERESSES SOCIAIS 

4.611.000,00 2.962.615,00 

19870 INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
ESPECIALIZADAS 

751.967,00 0,00 

19874 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ 

3.222.000,00 2.962.000,00 

19865 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

594.000,00 615.000,00 

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS 311.443.233,00 382.421.618,00 
14255 INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
110.383,00 20.383,00 

28950 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

602.664,00 36.360,96 

28249 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA COMPLEMENTAR - 
PGJ 

2.068.476,00 2.068.476,00 

28248 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA NORMAL - PGJ 194.419.069,00 256.884.738,80 
21671 ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
52.900,00 7.053,90 

28954 REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE CAMBEBA 8.144.924,00 2.077.704,07 
28250 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO - PGJ 32.855.970,00 58.062.596,97 
00586 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SUPSEC - MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
47.687.661,00 47.687.661,00 

28952 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE 
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 

294.898,00 82.277,88 

28941 PAGAMENTO DE MONTEPIO - ATIVO/INATIVO 87.000,00 60.980,00 
28251 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - PGJ 2.386.000,00 2.646.000,00 
00617 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA 
717.341,00 717.341,00 

28948 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

1.081.430,00 967.669,35 

19832 REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES FISICAS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

2.074.360,00 1.179.465,00 

28944 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE INTERESSE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

699.000,00 699.000,00 

28949 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ATUAÇÃO 
ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

103.600,00 790.412,00 

28945 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL 93.760,00 43.550,87 
21460 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
179.860,00 0,00 

28946 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA 
PGJ 

274.920,00 0,00 

28943 APOIO AO ESTÁGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3.561.550,00 2.458.150,00 
00444 PAGAMENTO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - 

PAE - PGJ 
13.947.467,00 5.931.797,20 

TOTAL GERAL 316.054.233,00 385.384.233,00 
Fonte: SIOF/SEPLAG 
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No que tange às ações cujas dotações foram anuladas, destaca-se:  

• INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS – Orçada em R$ 751.967,00, 
com a finalidade de subsidiar determinação do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP na 
inspeção realizada neste órgão, concluída em abril/2013, no que tange à instalação de Promotorias 
de Justiça Especializadas. Contudo, estuda-se a possibilidade de redimensionar algumas promotorias 
com atribuições gerais o que minimizaria o impacto orçamentário com a criação de novas unidades. 
Essa matéria ainda não fora apreciada pelo órgão colegiado. 

• DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – Orçada em R$ 274.920,00, com a 
finalidade de viabilizar a implantação do Plano de Capacitação de servidores do MPCE. Diante da 
limitação de recursos orçamentários, optou-se por parcerias com a Rede de Escolas do Estado do 
Ceará, através do ensino EAD e presencial, proporcionando a participação dos servidores do MPCE 
sem custo para o órgão. 

• MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Orçada em R$ 
179.860,00, com a finalidade de viabilizar a reestruturação do órgão, recomendada pelo CNMP, 
relativamente a espaço físico e quadro de pessoal. Considerando o impacto orçamentário, não 
apenas no grupo “outras despesas correntes”, mas nos gastos com pessoal e encargos sociais, é que 
o referido projeto não fora implantado por ausência de recursos orçamentários, bem como por 
representar impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

3.1.3.1 Execução por Programa e Fonte de Recursos 

 

Consolidado por Programa e Fonte de Recursos 
Código Descrição Lei + Cred. Empenhado % Emp. 

080 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DA DEMOCRACIA E DOS 
INTERESSES SOCIAIS 

2.962.615,00 1.805.377,13 60,94 

00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.962.615,00 1.805.377,13 60,94 

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ E VINCULADAS 382.421.618,00 367.512.086,49 96,10 
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 380.841.618,00 366.879.836,54 96,33 

01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 450.000,00 361.183,17 80,26 
82 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 
1.040.000,00 235.021,61 22,60 

88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS - ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

90.000,00 36.045,17 40,05 

Total Geral 385.384.233,00 369.317.463,62 95,83 

Fonte: SIOF/SEPLAG 

 

Observa-se que o Programa 080 – Defesa da Ordem Jurídica, da Democracia e dos Interesses 
Sociais, atingiu 60,94% de execução (R$ 1.805.377,13), enquanto o Programa 500 – Gestão e 
Manutenção da PGJ e Vinculadas, registrou índice mais elevado, 95,83% do previsto (R$ 
367.512.086,49). 

No que tange à execução por fonte de recursos, verifica-se que do montante orçado nas fontes 
00/01, R$ 384.254.233,00, foram empenhados R$ 369.046.396,84, representado 96,04%. A execução da 
fonte 82, R$ 235.021,61, alcançou 22,60% do previsto. Registre-se, ainda, a execução da fonte 88, 
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proveniente da  parceria com órgãos privados, visando a realização de eventos institucionais, o que 
representou 40,05% do estimado. 
 

3.1.3.2 Execução por Grupo de Despesa 

 A execução orçamentária por grupo de despesa, no valor de R$ 369.317.463,62, registrou índice 
elevado, 95,83%, do previsto de R$ 385.384.233,00, sobretudo em função dos gastos com “pessoal e 
encargos sociais”, bem como de “outras despesas correntes”.  

Consolidado por Programa e Fonte de Recursos 

Código Descrição Lei + Cred. Empenhado % Emp. 
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313.290.014,00 301.417.555,89 96,21 
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.972.274,93 62.310.528,87 94,45 
44 INVESTIMENTOS 6.121.944,07 5.589.378,86 91,30 

                       Total Geral 385.384.233,00 369.317.463,62 95,83 
Fonte: SIOF/SEPLAG 

 

3.2. Gestão Fiscal 

 

A Lei Complementar 101 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 do limite máximo, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, também, um limite 
prudencial, que ocorre quando se atinge 95% do limite máximo, sujeitando o órgão a uma série de 
restrições caso atinja esse o limite. 

  O relatório de gestão fiscal do Ministério Público do Ceará, dos 03(três) quadrimestres do 
exercício de 2015, 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 DJ 
1º QUAD/2015  247.329.208,23 14.825.244.517 1,67 27/05/2015, pag.33 
2º QUAD/2015 274.035.746,58 15.063.988.391 1,82 29/092015, pag.66/67 

3º QUAD/2015 
285.162.061,87 15.176.417.457 1,88 29/01/2015, pag. 19/22 
285.162.061,87 15.176.440.113 1,88 07/04/2016, pag. 12/15 (*) 

(¹) Republicado por alteração na RCL 
 
 

3.3. Portal da Transparência 

 
  As informações do Ministério Público do Ceará lançadas no Portal da Transparência obedecem ao 
Manual da Transparência, de que trata o art. 5º §4º da Resolução CNMP nº 86/2012, elaborado com a 
finalidade de orientar e padronizar a divulgação de informações sobre a execução orçamentária, financeira 
e administrativa de todo o Ministério Público brasileiro. 

  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 
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Público do Ceará, de responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Coordenação, foram inseridos na 
forma indicada no respectivo manual.  
 

3.4. 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 numerados pelo MPCE”, a seguir:  

 

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

TIPO/NÚMERO CONVENENTES OBJETO 

CONVÊNIO  
Nº 01/2015 

Prefeitura Municipal 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 para estágio. A cessão do servidor 
deverá recair somente sobre aqueles que ingressarem no serviço público 
mediante concurso público. 

CONVÊNIO  
Nº 02/2015 

Faculdade Católica Rainha do Sertão 

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 Católica Rainha do Sertão, afim 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  
Nº 03/2015 

Associação Cearense do Ministério Público 
- ACMP 

Apoio ao 6º Congresso do Ministério Público na Região Nordeste, com o tema 
Ministério Público: um olhar para o futuro, na cidade de Fortaleza, entre os dias 04 
e 06 de março de 2015. 

CONVÊNIO  
Nº 04/2015 

Universidade Estadual do Ceará - UECE 

Oferecer estágio supervisionado, não obrigatório e remunerado, nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, para os alunos da 
Universidade Estadual do Ceará - UECE, afim 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  
Nº 05/2015 

Não publicado. O Convênio não retornou da Controladoria Geral da União – CGU. 

CONVÊNIO  
Nº 06/2015 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza 
- CDL 

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 por parte da PRIMEIRA CONVENENTE junto ao Sistema de Informações 
Cadastrais no Banco de dados da SEGUNDA CONVENENTE, interligado ao 
Sistema de Proteção ao Crédito – SPC Brasil. 

CONVÊNIO  
Nº 07/2015 

Instituto Brasileiro de Direito de Família -  
IBDFAM 

Apoio da PGJ na realização do evento II SIMPÓSIO DE DIREITO DE FAMÍLIA, a 
ser realizado no dia 08 de maio de 2015, no auditório da Defensoria Pública do 
Estado do Ceará, Fortaleza/CE. O acordo será executado conforme disposições 
do plano de trabalho anexo, cujos termos integrarão o presente convênio. 

CONVÊNIO  
Nº 08/2015 

Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Ceará – CRC/CE 

Tem por objeto a articulação, a interação e a conjugação de esforços das partes 
convenentes, visando a uma melhor implementação de suas atribuições legais na 
realização de diligências, judiciais ou extrajudiciais, determinadas, requeridas ou 
realizadas pelo Ministério Público, que envolvam profissionais de contabilidade ou 
que sejam praticadas em detrimento desses. 

CONVÊNIO 
Nº 09/2015 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente - SEUMA 

Cooperação entre os partícipes, no âmbito de suas respectivas esferas de 
competência, com a finalidade de promover a proteção do patrimônio ambiental do 
Município de Fortaleza, por intermédio de informações da base de dados geridas 
pela SEUMA em prol do Ministério Público Estadual, para fins de consulta deste, 
com vistas ao desenvolvimento de estratégias e ações que fortaleçam o Município 
e que propiciem a promoção do efetivo combate às atividades lesivas ao meio 
ambiente, de forma mais célere e eficiente. 
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CONVÊNIO  
Nº 10/2015 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
- ALEC 

Viabilizar a cessão recíproca de servidores entre os órgãos convenentes, 
vendando-se a cessão para estágio. A cessão do servidor de que trata o item 
anterior deverá recair somente sobre servidores que ingressarem no serviço 
público mediante concurso público. 

CONVÊNIO  
Nº 11/2015 

Faculdade Luciano Feijão - FLF 

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

CONVÊNIO  
Nº 12/2015 

Faculdade Luciano Feijão - FLF 

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 LUCIANO FEIJÃO, a fim de que estes tenham a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas e teóricas 
significativas para aperfeiçoamento profissional em suas áreas de graduação. 

CONVÊNIO  
Nº 13/2015 

Empresa de Tecnologia da Informação do 
Ceará - ETICE 

Cooperação técnica entre os partícipes, visando à integração e ao 
compartilhamento dos serviços da Rede Governamental, contratados pela 
SEPLAG junto à OI MÓVEL S/A, correspondente à comunicação de dados e 
internet, conforme extrato de contrato nº 14/2010, publicado no Diário Oficial do 
Estado do dia 06/04/2010 e sub-rogado à ETICE, conforme extrato de sub-
rogação publicado no Diário Oficial do Estado do dia 20/05/2010. 

CONVÊNIO  
Nº 14/2015 

Município de Guaiuba 

Conjugação de esforços dos partícipes visando à municipalização do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor – SINDEC, compreendendo a doação de 
equipamentos previstos no Plano de Trabalho do Convênio nº 
792316/2013/SENACON/MJ, tendo como beneficiário o Município de Guaiúba, 
adquiridos com o apoio financeiro disponibilizado pela Secretaria Nacional do 
Consumidor. 

CONVÊNIO  
Nº 15/2015 

Câmara Municipal de Sobral 

Estabelecer a cooperação entre os entes convenentes para que, atuando de 
forma coordenada e harmônica, implementem na cidade de Sobral/CE, unidade do 
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – DECON, que atuará 
por meio da parceria ora firmada entre os convenentes. Parágrafo único. O 
presente convênio terá sua execução orientada por Plano de Trabalho a ser 
elaborado em conjunto pelas partes e que, uma vez aprovado, passará a integrar 
o presente acordo. 

CONVÊNIO  
Nº 16/2015 

Faculdade Farias Brito - FFB 

Estabelecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, para os alunos da 
FFB, 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  
Nº 17/2015 

Faculdade Católica Rainha do Sertão - 
FCRS 

Estabelecer cooperação mútua entre a FCRS e a PGJ/CONCEDENTE, 
viabilizando aos alunos regularmente matriculados na Faculdade Católica Rainha 
do Sertão a realização de estágio supervisionado, obrigatório e não remunerado 
junto à PGJ/CONCEDENTE. As condições específicas de cada estágio serão 
estipuladas no Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a 
PGJ/CONCEDENTE, a FCRS e o ESTAGIÁRIO. 

CONVÊNIO  
Nº 18/2015 

Faculdade Nordeste - FANOR 

Oferecer estágio supervisionado, não obrigatório e remunerado, nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, aos alunos da 
FANOR DEVRY, 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  
Nº 19/2015 

Prefeitura Municipal 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 para estágio. A cessão do servidor 
deverá recair somente sobre aqueles que ingressarem no serviço público 
mediante concurso público. 

CONVÊNIO  
Nº 20/2015 

Prefeitura Municipal de  

Juazeiro do Norte 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 
órgão cessionário, os quais serão designados para o DECON de Juazeiro do 
Norte, vedando-se a cessão para estágio. A cessão do servidor deverá recair 
somente sobre aqueles que ingressarem no serviço público mediante concurso 
público. 
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CONVÊNIO 
Nº 21/2015 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 
órgão cessionário, os quais serão designados para exercerem suas atividades na 
Promotoria de Justiça da Comarca de Horizonte, vedando-se a cessão para 
estágio. A cessão do servidor deverá recair somente sobre aqueles que 
ingressarem no serviço público mediante concurso público. 

CONVÊNIO  
Nº 22/2015 

Faculdade Cearense - FAC 

Estabelecer cooperação mútua entre a FAC e a PGJ/CONCEDENTE, viabilizando 
para os alunos regularmente matriculados na FACULDADE CEARENSE 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 FAC e o 
estagiário. 

CONVÊNIO 
 Nº 23/2015 

. 

Faculdade Leão Sampaio 

Oferecer estágio supervisionado, não obrigatório e remunerado, nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará, aos alunos da 
Faculdade Leão Sampaio, 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  
Nº 24/2015 

Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

Cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de parceria 
para realização de aperfeiçoamento e capacitação dos Membros e servidores da 
CONVENIADA, através do seguinte compromisso: A concessão de bolsa-
convênio, em condições específicas, aos Membros e servidores da 
CONVENIADA, bem como os cônjuges e filhos daqueles, correspondente a 
desconto em percentual a ser avaliado e estipulado pela Divisão de Orçamento e 
Contabilidade da CONVENENTE, nas mensalidades dos cursos pagos pelos 
Membros e servidores inscritos a partir desta data, nos cursos de Especialização 
Lato Sensu e MBAs promovidos pela Pós-UNIFOR, exceto os com módulos 
internacionais. 

CONVÊNIO  
Nº 25/2015 

Prefeitura Municipal de Altaneira 
Viabilizar a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 
órgão CESSIONÁRIO, os quais serão designados para a(s) Promotorias(s) de 
Justiça da Comarca de Altaneira, vedando-se a cessão para estágio. 

CONVÊNIO  
Nº 26/2015 

Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - 
FAECE 

Estabelecer cooperação mútua entre a FAECE e a PGJ/CONCEDENTE, 
viabilizando para os alunos regularmente matriculados na Faculdade de Ensino e 
Cultura do Ceará 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 FAECE e o estagiário. 

CONVÊNIO  
Nº 27/2015 

Faculdade Fortaleza 

Oferecer estágio supervisionado não obrigatório e remunerado nos órgãos que 
compõem a estrutura do Ministério Público do Estado do Ceará para os alunos do 
Centro Instituto Ceará de Ensino e Cultura, 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 profissionais. 

 
3.4.2 Acordos e Termos de Cooperação  

TIPO/NÚMERO CONVENENTES OBJETO 

Termo de Adesão ao  
CONVÊNIO  
Nº 192/2015 

Fundação Universidade Estadual do Ceará 
– FUNECE; 

Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará - ESMEC 

Termo de Adesão ao Convênio nº 192/2015 celebrado entre a FUNECE e a 
ESMEC-CE, com o objetivo de contribuir para a qualificação dos magistrados, dos 
membros do Ministério Público e dos Defensores Públicos Cearenses. 

Acordo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Coordenação dos Núcleos de Mediação 
Comunitária - CNMC; 

 Escola Superior do Ministério Público do 
Estado do Ceará - ESMP; 

 Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza - Fametro;  

Centro de Ensino Superior Ratio Ltda; 
 Faculdade de Tecnologia Intensiva - 

Fateci;  
Faculdade de Tecnologia do Nordeste – 

Fatene; 
Faculdade Nordeste – Fanor. 

Acordo de Cooperação será celebrado com vistas a estabelecer parâmetros 
comuns de modo a desenvolver projetos e ações conjuntas visando produzir 
conhecimento multidisciplinar nas áreas de mediação comunitário, por meio do 
serviço voluntário que objetiva a propiciar aos estudantes e interessados da 
comunidade a consciência da responsabilidade social, da solidariedade, da 
cooperação e dos deveres cívicos. 
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Acordo de Cooperação 
Técnica  

Nº 01/2015 
Prefeitura Municipal de Forquilha 

Conjunção de esforços entre o Ministério Público do Estado do Ceará, por 
intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará; a Coordenação 
dos Núcleos de Mediação Comunitária; e a Prefeitura Municipal de Forquilha, por 
intermédio da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, objetivando 
instalação, manutenção, funcionamento e cessão de pessoal no Núcleo de 
Mediação Comunitária do Município de Forquilha. 

Termo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Município de Guaiuba 

Estabelecer cooperação técnica e operacional para implementação do SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES E DEFESA DO CONSUMIDOR – SINDEC – no 
Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de 
Guaiuba – PROCON Guaiaba, 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 o 
registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados do PROCON 
Guaiuba de demendas 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. 

Termo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Terre des Hommes Lausanne no Brasil-
TDH / 

Secretaria de Educação do Estado do 
Ceará – SEDUC/CE 

Conjugação de esforços dos partícipes no sentido de empreender a implantação 
do PROGRAMA DE MEDIAÇÃO ESCOLAR, provendo o aporte técnico necessário 
à capacitação de gestores, de professores, de profissionais de ensino e de alunos 
para atuarem como mediadores em situações de conflito que surjam no ambiente 
escolar e nas dependências da Secretaria da Educação. 

Termo de Cooperação 
(s/n) 

Associação Caatinga 

Empenho mútuo de somar esforços no sentido de executar permuta de material 
publicitário institucional, apoiando a divulgação e preservação da caatinga, através 
da disseminação de imagens da sua biodiversidade e de informações desse 
bioma único no mundo nos calendários institucionais do Ministério Público do 
Estado do Ceará. 

Acordo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Departamento de Arquitetura e Engenharia 
- DAE 

Apoio técnico e auxílio à fiscalização, por parte do Departamento de Arquitetura e 
Engenharia – DAE, da obra de reforma do prédio onde funcionará a nova sede da 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, no Centro Administrativo do 
Cambeba. 

Termo de Permissão de 
Uso de Bem Público  

(s/n) 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza 
– CDL 

Permissão de uso de bem público do Ministério Público do Estado do Ceará à 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, visando à instalação de local de 
acesso dos cidadãos consumidores ao Serviço de Proteção de Crédito – SPC, 
banco de dados administrado pela CDL de Fortaleza. 

 
 

3.4.3 Outros instrumentos  

TIPO/NÚMERO CONVENENTES OBJETO 

CONVÊNIO S/N Banco do Brasil 
Troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, que entre si fazem o Banco 
do Brasil e a Procuradoria Geral de Justiça. 

CONVÊNIO  
Nº 05/2015 

Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado do Ceará - ADAGRI 

Formalizar a cooperação institucional na execução das ações de defesa 
agropecuária e inspeção zoofitossanitária no Estado do Ceará, através da 
ADAGRI, dando maior amplitude às ações de fiscalizações envolvendo saúde 
pública, dentro das atribuições específicas de cada convenente. 

CONVÊNIO  
Nº 164/2015 

Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE 
Regulamentar os termos e condições para que o TJCE publique, no Diário da 
Justiça Eletrônico, atos judiciais e administrativos da PGJ. 

Protocolo de Cooperação  
(s/n) 

Ministério Público Federal - MPF 
Divulgação das peças publicitárias da campanha da Corrupção, não!, que será 
lançada em 25/05/2015. 

TCU  
Nº 11/2015 

Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE 
Termo de Cessão de Uso provisório de imóvel localizado na Rua 07 de Setembro, 
nº 35 – Centro, no Município de Itapipoca. 

Termo de Cooperação 
Técnica e/ou 

administrativa (s/n) 

Secretaria do Planejamento e Gestão – 
SEPLAG 

Cessão recíproca de servidores entre partes, respeitada a legislação vigente, em 
especial o Decreto nº 28.619, de 07/02/2007, alterado pelo Decreto 28.714, 
03/05/2007, e posteriores alterações. 
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Termo de Cooperação 
Técnica  

Nº 66/2015 

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - 
SESA 

Articulação e conjugação de esforços dos partícipes com o intuito de estabelecer 
cooperação técnica necessária à realização de exames de individualidade 
biológica / vínculo genético, por meio da análise de material genético, em sede de 
averiguação oficiosa de paternidade, segundo requerimento do MINISTÉRIO 
PÚBLICO, como meio de implantar linha de ação conjunta, integrante da política 
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente (artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.069/90), voltada a lhes possibilitar, outrossim, o uso do nome e a inserção na 
família. 

Termo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

MPCE /  

Secretaria Municipal de Trabalho, 
Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome - SETRA 

Estabelecer cooperação mútua entre os signatários a fim de promover maior 
eficiência e celeridade no acompanhamento, análise e resolução das demandas 
relativas à defesa da pessoa idosa e com deficiência, notadamente por meio do 
uso de ferramentas tecnológicas atualizadas, tais como internet e correios 
eletrônicos institucionais, bem como definir o fluxo em relação às providências a 
serem adotadas ante a recepção e encaminhamentos das denúncias de violação 
de direitos envolvendo pessoas com deficiência ou idosas encaminhadas ao 
NDIPD pela Ouvidoria nacional de Direitos Humanos – DISQUE 100, a fim de 
proporcionar um atendimento mais célere às vítimas e evitar demandas 
repetitivas. 

Termo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará – ESMEC 

Escola Superior do Ministério Público do 
Estado do Ceará - ESMP;  

União Federal, através da Justiça Federal 
de 1ª Instância no Ceará;  

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
do Ceará. 

Realização de ciclo de palestras e mesas redondas para divulgação do Novo 
Código de Processo Civil junto à comunidade jurídica cearense, bem assim 
visando ao desenvolvimento de ações voltadas ao aperfeiçoamento de juízes, 
membros do Ministério Público e advogados, e ao treinamento e capacitação de 
servidores, a serem realizadas mensalmente, de preferência na última sexta-feira 
de cada mês, nas instalações da ESMEC, da ESMP/CE, da JF/CE e da OAB/CE, 
ou em outros locais que comportem o público compatível com o evento. 

Termo de Cooperação Nº 
05/2015 

Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS 
Conjunção de esforços para instalação, manutenção, funcionamento e cessão de 
pessoal nos Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público, nos termos 
da Resolução nº 01/2007, do art. 116 da Lei nº 8.666/93. 

Termo de Adesão ao 
Termo de Cooperação 

Técnica  
Nº 28/2014 

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – 
TRE/CE; 

Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará – ESMEC; 

Escola Judiciária Eleitoral – EJE/CE 

O Ministério Público do Estado do Ceará assume o compromisso de cumprir os 
objetivos do Termo de Cooperação Técnica nº 28/2014, na forma e condição 
estabelecida em suas cláusulas.  

AC Nº 13/2015 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

da Presidência da República / MPCE 

Possibilitar o acesso do MPCE, por meio da internet, ao Cadastro Nacional de 
Empresas Mercantis – CNE, mantido pelo Departamento de Registro Empresarial 
e Integração – DREI da Secretaria de Racionalização e Simplificação – SRS, com 
a finalidade de pesquisa, consulta a dados cadastrais e emissão de relatórios, 
sem valor de certidão, com vistas à elaboração de políticas públicas relacionadas 
às suas atividades institucionais, em conformidade com o contido no ANEXO I, 
descrito com Plano de Trabalho, parte integrante deste Acordo. 

Acordo de Cooperação 
Técnica  

Ministério do Trabalho e Emprego 
Acesso às informações da RAIS e do CAGED, disponibilizadas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Termo de Cooperação 
Técnica (s/n) 

Ministério Público Federal, com a 
interveniência da Associação Nacional do 

Ministério Público do Consumidor. 

Compartilhamento de informações relativas a condutas reiteradas de prestadores 
de serviços públicos regulados que atentem contra os direitos dos consumidores e 
a livre concorrência, identificadas em procedimentos administrativos instaurados 
no âmbito das Promotorias de Justiça com atribuições para a Defesa do 
Consumidor no Ministério Público do Estado do Ceará, e cuja cessação demande 
a adoção de medidas administrativas e/ou regulatórias por parte de agências 
reguladoras e/ou de outros órgãos públicos federais. Também constitui objeto 
deste termo de cooperação o fomento ao trabalho desenvolvido no âmbito do 
Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Ceará nos termos 
afetados à livre concorrência e à livre iniciativa. 

ACT Ministério da Justiça / MPCE 

Cooperação técnica entre a SNJ e a PGJ/CE para subsidiar a implantação e o 
funcionamento de um laboratório no âmbito da PGJ/CE, cuja finalidade é propiciar 
apoio às atividades finalísticas do MPCE, no tocante à recuperação de ativos, 
assim como para ingresso na REDE-LAB. 

Termo de Cooperação 
Técnica 

Banco do Brasil S.A 

regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de 
contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de 
rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos 
firmados pelo MPCE, bem como viabilizar o acesso do MPCE aos saldos e 
extratos das contas abertas. 
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Acordo de Cooperação 
Técnica  

Ministério Público do Trabalho – 
Procuradoria Geral do Trabalho / MPCE 

Estabelecer ampla cooperação entre os partícipes, o intercâmbio de ações e a 
difusão de informações, visando ao aperfeiçoamento de políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento do setor pesqueiro no Estado do Ceará, a defesa da 
ordem jurídica, do interesse público e a prevenção de fraudes no processo de 
implementação dessas políticas sociais, especialmente na concessão do seguro-
desemprego da pesca e no acesso às linhas de financiamento disponíveis, bem 
como a responsabilização administrativa, civil, trabalhista e penal dos agentes 
infratores pelos danos causados. 

TCT Nº 28/2015 

Ministério Público do Estado do Ceará-
MPCE, e o Ministério Público do Estado da 

Paraíba-MPPB, por intermédio das 
respectivas Procuradorias-Gerais de 

Justiça. 

celebração de Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes para cessão, 
pelo MPPB ao MPCE, de licença de sistema do MPVirtual, do Diário Oficial 
Eletrônico e da Gestão de Pessoas (GEP), bem como a disponibilização da 
estrutura de pessoal do MPCE para auxiliar na documentação e desenvolvimento 
dos referidos sistemas, após estudo de viabilidade técnica e aprovação dos 
sistemas por parte do MPCE 

Termo de Cessão 
 de Uso  

Nº 107/2015 

Companhia de Habitação do Ceará – 
COHAB/CE, “em liquidação” (CEDENTE), 

com a interveniência da Secretaria do 
Planejamento e Gestão do Ceará 

(INTERVENIENTE-ANUENTE), e a 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 

do Ceará (CESSIONÁRIA) 

Ceder o uso do terreno de forma retangular, que abriga o NÚCLEO DE 
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA, localizada à Av. nº 507 – Setor E, Conjunto 
Jereissati II, PACATUBA-CEARÁ, A área total do terreno, incluso o prédio onde 
está instalado o equipamento é de 1384,50 m², com área construída de 210,00 
m², conforme Memorial Descritivo e SGBI anexos. 

 

3.5 Outras atividades 

3.5.1 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); 

3.5.2 Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão – FNG, instituído pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público:  1ª (23 a 24/04/2015), 2ª (03 a 04/09/2015) e a 3ª juntamente com o 6º 
Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público (04 a 06/11/2015). 

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, verbis: 

 
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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 30 

 

4. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

O Núcleo de Gerenciamento de Projetos, reestruturado a partir da edição do Provimento 
169/2012, de 10 de outubro de 2012, é composto por assessores, diretores, coordenadores, secretários e 
gerentes que constituem as unidades administrativas da Procuradoria Geral de Justiça, tendo à frente dos 
trabalhos uma Procuradora de Justiça. 

Em 2015, ao invés de ir ao interior, o Núcleo de Gerenciamento de Projetos resolveu realizar na 
sede da Procuradoria Geral de Justiça, a cada final de mês, em parceria com os Centros de Apoio 
Operacional, encontros com temáticas relacionadas às atribuições dos CAOs e seus respectivos Planos 
Específicos de Atuação 2014-2015. Alguns destes encontros tiveram inclusive a participação de atores 
externos, como a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – Arce e, por 
duas vezes, o Conselho Nacional do Ministério Público. 

 Já a edição 2015 do Fórum Social do Ministério Público foi pensada de modo que, num único dia, 
26 de agosto, Dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os Promotores de Justiça 
pudessem receber a população de suas respectivas comarcas, ali mesmo, estabelecendo um diálogo 
direto por meio do qual se informasse acerca das questões em que o Ministério Público vem trabalhando, 
ao tempo de registrar aquelas que o cidadão aponta como prioritárias. 

 As informações coletadas na referida data subsidiaram a elaboração dos Planos Específicos de 
Atuação 2016-2017, apresentados em dezembro, durante a Semana do Ministério Público 2015, evento 
também de responsabilidade do Nugep. 

 A Semana do Ministério Público 2015 foi ainda oportunidade de conferir louvores aos participantes 
do Selo Siará – Selo Institucional de Avaliação de Resultados Anuais, um instrumento destinado à 
certificação de órgãos de execução, auxiliares e administrativos que executem ações prioritárias constantes dos 
planos de atuação programados para cada exercício, podendo dele participar todas as unidades ministeriais. 

 Ademais, avançaram as tratativas junto a órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como 
entidades públicas e privadas, empreendendo esforços no fomento de políticas públicas voltadas à 
universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Em abril, fora aqui realizado um seminário sobre o 
tema, em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, aberto pelo Governador Camilo 
Santana. 

 Os trabalhos da equipe foram centrados na aferição de pontos aos premiados com o Selo Siará, 
na elaboração de Termo de Referência voltado à contratação de empresa que orientará a estruturação do 
novo ciclo do Planejamento Estratégico da Instituição. 
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5. 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. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 

5.1. ANÁLISE, ACOMPANHEMENTO E EXECUÇÃO  
 
5.1.1 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - 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 e a Associação 
Beneficente Liga Esportiva; 

� 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 gestão a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e 
esclarecimentos posteriores; 

� No exercício financeiro de 2015 o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará 
apresentou o seguinte demonstrativo financeiro: 
 

Saldo em 31/12/2014 12.851.516,83 

(+) Receitas arrecadadas: 3.337.545,59 

Depósitos 1.614.919,62 

Rendimentos Financeiros 1.722.625,97 

(-) Despesas dos Projetos: 475.532,13 

PGJ 270.409,64 

Estorno de Receitas 67.422,99 

MÃO AMIGA 118.000,00 

LIGA ESPORTIVA 19.699,50 

Saldo em 31/12/2015 15.713.530,29 
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� A receita do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará foi de aproximadamente 
26% (vinte e seis por cento) do saldo existente em 2014; 

� A execução das despesas representou aproximadamente 14% (catorze por cento) das receitas 
arrecadadas em 2015. 
 

5.1.2 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPCE 
 

� Cadastro do FRMMP-CE na Receita Federal; 

� Abertura de conta junto a Caixa Econômica Federal; 
 

 
5.1.3 – SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 
 

� 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),  

� Executado em 2015 a importância de R$ 116.701,34, conforme abaixo: 
 

OBJETO VALOR 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 70.900,00 
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO 2.951,34 
CONFECÇÃO DE CARTILHAS E FOLDERES 42.850,00 

TOTAL 116.701,34 
 
  

5.1.4 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
 
5.1.4.1 – 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. 
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5.1.4.2 - CICLO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO  

� Confecção de 2.264 notas de empenho (NE), ou seja, 2.264 procedimentos administrativos 
transitaram pela Secretaria de Finanças no exercício de 2015, uma média de aproximadamente 9 
(nove) processos por dia.  

� Liberação de 6.261 notas de pagamentos (NP). 

� Análise em 40 prestações de contas de suprimento de fundos. 

� Classificação contábil em 2.264 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. 

      
 
5.1.4.3 - DECLARAÇÕES  

� Receita Federal: DIRF Anual - foi procedida à elaboração da DIRF-2015 referente ao exercício de 
2014. 

� Prefeitura Municipal  de Fortaleza – Gisonline – retenção de ISS. 

� Previdência Social – retenção do INSS 
 
 
5.2   EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
5.2.1 – ANALÍTICO 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 19832 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MP 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.39/0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ 0,00   0,00 
4.4.90.51/0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 280.803,17 19.196,83 
4.4.90.61/0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52/0000 MATERIAL PERMANENTE 582.862,00 473.850,62 109.011,38 

TOTAL 882.862,00 754.653,79 128.208,21 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 14.255 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 9.450,00 9.450,00 0,00 

TOTAL 9.450,00 9.450,00 0,00 

 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 34 

 

PROJETO/ATIVIDADE: 19870 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA CAPITAL E 
INTERIOR 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.36/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28941 - MONTEPIO - ATIVO/INATIVO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.93/0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.980,00 60.942,00 38,00 
3.3.90.92/0001 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 60.980,00 60.942,00 38,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28946 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

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 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 19865 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 585,00 585,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 30,00 30,00 0,00  

TOTAL 615,00 615,00 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28950 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESMP 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.14/0000 DIÁRIAS CIVIL 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 809,08 809,08 0,00 
3.3.90.36/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P FÍSICA 1.520,00 1.520,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA 34.031,88 34.031,88 0,00 
3.3.90.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52/0000 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 36.360,96 36.360,96 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28954 - REFORMA DA SEDE NO CAMBEBA 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.36/0001 OUTROS SERV TERCEIROS - PF 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39/0000 OUTROS SERV TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51/0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.077.704,07 2.077.704,07 0,00 
4.4.90.52/0001 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00  

TOTAL 2.077.704,07 2.077.704,07 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28948 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DECON 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.715,35 10.715,35 0,00 
3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIST GRATUITA 31.950,00 31.950,00 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 315.004,00 314.922,00 82,00  
4.4.90.52/0000 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 357.669,35 357.587,35 82,00 
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PROJETO/ATIVIDADE: 28248 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
NATUREZA DA 

DESPESA 
DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.1.90.09/0000 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 

3.1.90.11/0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 251.253.282,52 240.906.395,43 10.346.887,09  

3.1.90.92/0000 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 
PAE 5.931.797,20 5.931.797,20 0,00 

3.1.90.92/0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1% 2.068.476,00 2.033.715,90 34.760,10 

3.1.90.13/0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 717.341,00 717.341,00 0,00 

3.1.91.13/0000 CONTRIBUIÇÃO AO SUPSEC 47.687.661,00 46.224.156,82 1.463.504,18 

3.1.90.16/0000 AJUDA DE CUSTO  1.993.614,51 1.993.614,51 0,00  

3.1.90.91/0001 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00  

3.1.90.92/0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 498.615,60 498.615,60 0,00  

3.1.91.92/0002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.527,70 13.527,70 0,00 

3.1.90.94/0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.612.923,76 2.612.923,76 0,00 

3.1.90.96/0001 RESSARCIMENTO SERVIDOR REQUISITADO 341.302,41 313.995,67 27.306,74  

3.1.91.96/0000 RESSARCIMENTO SERVIDOR REQUISITADO 171.472,30 171.472,30 0,00 

TOTAL 313.290.014,00 301.417.555,89 11.872.458,11 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28250 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PGJ 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.390.08/000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 506.599,62 506.599,62 0,00  

3.3.90.14/0000 DIÁRIAS CIVIL 2.300.000,00 2.272.861,80 27.138,20 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.580.000,00 1.514.763,91 65.236,09  

3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.826,30 42.060,50 9.765,80 

3.3.90.33/0000 PASSAGENS AEREAS 433.000,00 222.659,18 210.340,82  

3.3.90.36/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA 724.000,00 684.629,07 39.370,93  

3.3.90.34/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 118.860,68 82.158,32 36.702,36 

3.3.90.37/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.349.458,13 6.230.657,99 1.118.800,14  

3.3.90.39/0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 
JURÍDICA 9.049.726,71 9.003.150,18 46.576,53  

3.3.90.93/0001 AUXÍLIO MORADIA 22.507.701,97 22.507.701,97 0,00  

3.3.90.46/0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12.678.566,33 12.677.624,33 942,00 

3.3.90.49/0001 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 528.419,73 502.850,62 25.569,11  

3.3.91.39/0000 FERMOJU 79.491,46 79.491,46 0,00 

3.3.90.93/0001 INDENIZAÇÕES 108.937,50 108.937,50 0,00  

3.3.90.47/0000 IMPOSTOS - IPTU 16.008,54 3.234,93 12.773,61  

3.3.91.47/0001 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 30.000,00 23.091,99 6.908,01  

TOTAL 58.062.596,97 56.462.473,37 1.600.123,60 

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

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 147.548,94 2.451,06  

3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 29.000,00 11.047,35 17.952,65 

TOTAL 179.000,00 158.596,29 20.403,71  
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PROJETO/ATIVIDADE: 19874 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURA DE BENS E SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.36/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. FÍSICA 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 11.207,74 11.207,74 0,00 

4.4.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 678.064,08 678.064,08 0,00 

4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 1.115.490,31 1.115.490,31 0,00 

TOTAL 1.804.762,13 1.804.762,13 0,00 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 28251 - MANUTENÇAÕ E FUNCIONAMENTO DA TEC DA INFORMAÇÃO - PGJ 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 21.276,80 21.276,80 0,00 

3.3.90.34/0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 496.711,11 496.711,11 0,00 
3.3.90.37/0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.622.624,04 1.622.624,04 0,00 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 212.027,54 212.027,54 0,00 
3.3.91.39/0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 198.972,67 198.972,67 0,00  

3.3.91.92/0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.689,51 1.689,51 0,00 

TOTAL 2.553.301,67 2.553.301,67 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28943 - APOIO A ESTAGIÁRIOS DO MP 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.36/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA 2.454.000,00 2.427.842,56 26.157,44 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA 3.150,00 1.861,26 1.288,74 

3.3.90.49/0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.92/0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00  

TOTAL 2.458.150,00 2.429.703,82 28.446,18 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28952 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.30/0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 1.620,00 1.620,00 0,00 
3.3.90.39/0001 OUTROS SERV TERCEIROS - P JURIDICA 80.657,88 80.657,88 0,00 

TOTAL 82.277,88 82.277,88 0,00 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 28949 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.36/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA 0,00 0,00 0,00 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 60.517,00 60.517,00 0,00 
4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 729.895,00 729.895,00 0,00 

TOTAL 790.412,00 790.412,00 0,00 
 
PROJETO/ATIVIDADE: 21671 - ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MPCE 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.32/0000 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 3.822,00 3.822,00 0,00 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 3.231,90 3.231,90 0,00 
TOTAL 7.053,90 7.053,90 0,00 
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PROJETO/ATIVIDADE: 21460 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP 
NATUREZA DA 

DESPESA 
DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 

4.4.90.52/0000 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

 
PROJETO/ATIVIDADE: 28945 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESCRIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO  EXECUÇÃO SALDO 

3.3.90.39/0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ 43.550,87 43.550,87 0,00 
TOTAL 43.550,87 43.550,87 0,00 

 
TOTAL GERAL 382.696.760,80 369.047.000,99 13.649.759,81 

 
5.2.2 – SINTÉTICO 
 

PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO EXECUÇÃO % 

Construção, Ampliação, Aquisição e Equipamento de Instalações Físicas do MP 882.862,00 754.653,79 85,48 
Montepio – Ativo/Inativo 60.980,00 60.942,00 99,94 
Instalação e Funcionamento de Prom de Justiça Capital e Interior 0,00 0,00 0,00 
Reforma do CAMBEBA 2.077.704,07 2.077.704,07 100,00 
Capacitação de Servidor 0,00 0,00 0,00 
Manutenção e Funcionamento de TI 2.553.301,67 2.553.301,67 100,00 
Implantação e Estrutura de Bens e Serviços de Tec da Informação 1.804.762,13 1.804.762,13 100,00 
Promoção e Apoio a Eventos de Interesse do Ministério Público 179.000,00 158.596,29 88,60 
Implantação de Projetos Estratégicos do Ministério Publico 615,00 615,00 100,00 
Implantação do Núcleo de Inteligência do MPCE 9.450,00 9.450,00 100,00 
Estruturação e Manutenção dos Núcleos de Mediação 82.277,88 82.277,88 100,00 
Pessoal 313.290.014,00 301.417.555,89 96,21 
Manutenção e Funcionamento Administrativo 58.062.596,97 56.462.473,37 97,24 
Manutenção e Funcionamento do DECON 357.669,35 357.587,35 99,98 
Apoio a Estagiários do Ministério Público 2.458.150,00 2.429.703,82 98,84 
Estruturação e Funcionamento do Grupo de Combate as Organizações 
Criminosas 790.412,00 790.412,00 100,00 
Manutenção da Corregedoria Geral do MP 0,00 0,00 0,00 
Manutenção da Ouvidoria Geral do MP 7.053,90 7.053,90 100,00 
Gestão Documental 43.550,87 43.550,87 100,00 
Manutenção e Funcionamento da ESMP 36.360,96 36.360,96 100,00 

TOTAL 382.696.760,80 369.047.000,99 96,43 
 
 
                O orçamento neste exercício foi cumprido em 96,43% (noventa e seis vírgula quarenta e três por 

cento).  
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5.2.3 - RESTOS A PAGAR 
 
                Foram inscritos em Restos a Pagar recursos no valor de R$ 7.594.962,26 (sete milhões, 
quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), 
representando 2,06% (dois vírgula zero seis por cento) do total de despesas executados no exercício. 
 

� Restos a Pagar Processados –  R$ 5.909.631,10 
� Restos a Pagar Não Processados - R$ 1.691.331,16  

 
 
 
5.3    SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

UNIDADE  NOME DO SUPRIDO VALOR 
SAÚDE PÚBLICA ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PORTO 2.400,00 

DECON - FORTALEZA RITA DE CASSIA PINHEIRO 2.800,00 

PROMOTORIAS CIVEIS CRISTINA DE MELO LEITE 500,00 

ACOPIARA CÍCERO WELDER OLIVEIRA DA SILVA 500,00 

CRATÉUS JOSÉ ERNESTO COELHO DA COSTA 1.000,00 

CASCAVEL FERNANDO FERREIRA NORONHA 905,00 

ARACATI FRANCISCA FRANCINEIDE DE S OLIVEIRA 500,00 

CRATO VIRGINIA SUELY PESSOA ALENCAR 2.000,00 

ICÓ JOÃO INACIO FERNANDES DE SOUSA 2.000,00 

CAOCRIM MA. LAURILENE LIMA MORAIS 500,00 

IGUATU ANTONIO JADER DE ARAÚJO BATISTA 500,00 

CAUCAIA TEREZA VERÔNICA LIMA MINA 2.000,00 

TIANGUÁ ANA BEATRIZ  PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA 1.400,00 

JUAZEIRO DO NORTE PAULO ROBERTO RODRIGUES BULHÕES 2.000,00 

TOTAL 19.005,00 
 

A despesa executada importou em R$ 13.517,05 (treze mil quinhentos e dezessete reais e cinco 
centavos). 
 
 
5.4   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 
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5.5   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. 
  

 
5.6  METAS 
 

� 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. 

 

� Migrar as informações para os relatórios do Portal da Transparência de forma sistêmica. 

� Capacitar e treinar os servidores; 

� Melhorar as rotinas operacionais relacionadas aos empenhos e pagamentos de fornecedores, 
objetivando uma maior segurança na liberação de recursos financeiros; 

� Manter controle sobre as disponibilidades financeiras repassadas através de duodécimo e seus 
respectivos rendimentos. 

� Aumentar o quadro de servidores da Secretaria de Finanças para atender os aumentos 
quantitativos dos processos e melhorar qualitativamente os procedimento e rotinas pertinentes a 
execução da despesa pública. 

� Fazer o controle de custos (em planilha) em 10 (dez) unidades do Ministério Público. 
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6. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

A Secretaria de Administração é o órgão do Ministério Público do Estado do Ceará que tem como 
missão geral: 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 fazer 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. 

Dentre as atribuições específicas do Secretário de Administração estão: 

� planejar, organizar, coordenar, dirigir, 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. 

 

 
6.1.  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; 

� Controlar o estoque de materiais permanentes e de consumo para atendimento aos órgãos da 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, 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. 

 

 

 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 41 

 

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; 

� 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. 

 

Ações destacadas no exercício de 2015: 

� 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; 

� Em 2015, o depósito do patrimônio de materiais permanentes e almoxarifado foi reestruturado, 
sendo contratados mais 03 (três) capatazes, para auxiliar na movimentação interna e externa de 
bens permanentes e de consumo.  Novo sistema de segurança foi implantado, juntamente com o 
aumento do número de câmeras de vigilância, tornando mais seguro o depósito do patrimônio. 

� Foi mantido a 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; 

� Foi adquirido um novo caminhão, visando atender com mais agilidade as entregas de bens 
permanentes e de consumo, tanto na capital quanto no interior do estado. 

 

Informações adicionais: 

� Foram adquiridos no exercício de 2015, 1.431 bens permanentes, correspondendo à R$ 
2.116.438,57 

� Neste período foram adquiridos: 68 armários, 48 birôs, 340 mesas de micro, 14 conexões, 380 
cadeiras auxiliares, 10 cadeiras digitador, 25 cadeiras diretor, 02 longarinas; 

� Neste período foram adquiridos 06 veículos; sendo: 1 caminhão baú e 05 carros oficiais; 

� Neste período foram adquiridos: 200 cpu´s e 464 monitores; 

� O Departamento atende pelo telefone: 85 3274-6419 e e-mail patrimonio@mpce.mp.br. 
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6.2.  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 Procuradoria-Geral de Justiça; 
� é manter a PGJ/CE 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 Procuradoria-Geral 

de Justiça. 

 

Tem como atividades realizadas rotineiramente: 
� Cadastrar os materiais de consumo e expediente recebidos; 
� O atendimento das solicitações de materiais de consumo através de levantamentos e conferências 

dos pedidos; 
� Elaboração de pedidos de compras para formação ou reposição do estoque; 
� Recebimento, conferência, guarda e distribuição, mediante requisição, dos materiais adquiridos; 
� Fixação dos níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
� 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; 
� Analise da 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; 
� 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. 

 

Informações adicionais: 

No exercício de 2015, sempre no intuito de melhorar os serviços executados, foi gasto o valor 
correspondente a R$ 1.504.524,56 para compra de materiais de consumo e expediente destinados ao 
atendimento de demandas das diversas unidades do MP/CE (capital e interior). 

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

 

Custos associados à manutenção da Frota: 
� manutenção corretiva e preventiva - R$ 227.413,32; 
� abastecimento - R$ 257.085,29; 
� lavagem - R$ 15.455,00. 
� total: R$ 499.953,61. 

 

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

� número de solicitações por unidade; 
� número de saída por veículos; 
� quilometragem percorrida por veículo; 
� tempo de uso e tempo estacionado por veículo; 
� quilometragem média da frota; 
� controle de abastecimento; 
� consumo médio por veículo; 

 

Informações adicionais: 

No exercício de 2015, sempre no intuito de melhorar os serviços executados foram adquiridos 06 
veículos; sendo: 01 caminhão baú e 05 carros oficiais. 

A Divisão de Transportes atende pelo telefone: (85) 3452-3708 e pelo e-mail 
transportes@mpce.mp.br 
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7. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Os procedimentos administrativos aqui relacionados, que tramitaram na CPL durante o ano de 
2015, referentes a contratações e registros de preços para atendimento das demandas de aquisições de 
bens e de prestação de serviços no âmbito deste órgão, seguem subdivididos por tipo/modalidade: 
 
 
7.1.  Pregões Eletrônicos 

Licitação/ 
Resultado 

Objeto Nº Processo 
Ata de RP e/ou 

contrato 
decorrentes 

Fornecedor/Contratado (CNPJ) 

PE 
001/2015 

Fracassado 

Registro de Preços para contratação de cobertura 
securitária (seguro de acidentes pessoais coletivos) 
para assegurar a vida e a integridade física dos 
estagiários do MP/CE 

30096/2013-3 --- --- 

PE 
002/2015 

Homologado 

Aquisição de veículo tipo CAMINHÃO CABINE 
SIMPLES COM BAÚ, novo e de primeiro uso, incluindo 
garantia e assistência técnica, ano de fabricação 2014 
(ou superior) e modelo 2014 ou 2015 

19064/2014-4 Contrato 002/2015 
CEARÁ DIESEL S/A (CNPJ: 

63.388.441/0001-22) 

PE 
003/2015 

Homologado 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços 
de desinsetização, desratização, descupinização e 
controle da presença de escorpiões nas diversas 
dependências do MP/CE 

41123/2014-0 

Contrato 003/2015 
(lote 1) 

Contrato 005/2015 
(lote 2) 

ANDREZA ALVEZ EVANGELISTA ME 
(CNPJ: 01.612.710/0001.35) 

PE 
004/2015 

Homologado 

Registro de Preços para serviço(s) especializado(s) em 
organização de eventos, sob demanda, para: a) locação 
de materiais como stands, tablados, cadeiras, mesas, 
tapetes e b) serviços como coordenação, recepção, 
tradução, a serem realizados pela PGJ/CE 

16523/2014-2 

ATA DE RP 
011/2015 (lote 1) 

ATA DE RP 
012/2015 (lote 2) 

HOMINE SERVICOS DE 
QUALIFICACAO PROFISSIONAL 
LTDA (CNPJ: 06.906.262/0001-04) 

MAESTRIA COMUNICACAO LTDA – 
EPP (CNPJ: 08.638.883/0001-71) 

PE 
005/2015 

Fracassado 

Contratação de serviços de LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL e 
SONDAGEM À PERCUSSÃO para a construção de 
novas sedes nos Municípios de Fortaleza, Iguatu, 
Quixadá e Sobral 

16336/2014-9 --- --- 

PE 
006/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições de CARTEIRAS 
PORTA CARTÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL DOS 
MEMBROS DO MP/CE 

35360/2014-6 
ATA DE RP 

015/2015 

MEGA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO – 
LTDA (CNPJ: 19.618.294/0001-48) 

PE 
007/2015 

Homologado 

Registro de preços para aquisições de MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DIVERSOS 03489/2014-1 

ATA DE RP 
025/2015 

MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME 
(CNPJ: 14.124.286/0001-21) 

PE 
008/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições de DETECTOR DE 
METAIS TIPO PÓRTICO COM INSTALAÇÃO E 
NOBREAK, DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL (Lote 
01) E COFRE MECÂNICO (Lote 02) 

40775/2014-8 

ATA DE RP 
016/2015 (lote 2) 

(Obs.: Lote 1 
“fracassado”) 

BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP 
(CNPJ: 02.021.647/0001-25) 

PE 
009/2015 

Homologado 

Registro de preços para aquisições de licenciamento de 
Softwares Microsoft, licenças do tipo perpétua, com o 
serviço de suporte técnico e garantia 

17756/2014-7 
ATA DE RP 

013/2015 
 

LANLINK INFORMATICA LTDA (CNPJ: 
41.587.502/0002-29) 

PE 
010/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições com instalação de 
equipamentos de CFTV, para monitoramento de 
segurança interna e externa, incluindo: equipamentos 
de DVR, monitores de LED, nobreak, fontes de 
alimentação para câmeras, disco rígido (HD´s), câmeras 
com infravermelho, cabos e conectores  

03245/2014-7 
ATA DE RP 

014/2015 
 

OBVIO SOLUCOES EM TI E 
TELECOM LTDA ME (CNPJ: 

12.284.105/0001-07) 

PE 
011/2015 

Homologado 

Registro de preços para aquisições de cofre antichamas 
para proteção de mídias magnéticas, incluindo os 
serviços de assistência técnica “on-site” e garantia 

15870/2014-8 
ATA DE RP 

017/2015 
PRESTOBAT LTDA (CNPJ: 

65.313.538/0001-00) 

PE 
012/2015 

Homologado 

Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 
de CADEIRAS DIVERSAS, todas novas e de primeiro 
uso, incluíndo garantia e assistência técnica 

02584/2014-0 

ATA DE RP 
022/2015 (lote 1) 

ATA DE RP 
023/2015 (lote 2) 

 

PROGRAMA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA – EPP (CNPJ: 

05.216.395/0001-88) 
FLEXFORM INDUSTRIA 
METALURGICA LTDA  

(CNPJ: 49.058.654/0001-65) 
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PE 
013/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições de veículos tipo 
SEDAN, novos e de primeiro uso, incluindo garantia e 
assistência técnica, ano de fabricação 2015 (ou 
superior) e modelo 2015 (ou superior) 

00624/2015-3 

 

ATA DE RP 
026/2015 

SILVANO E FILHO COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA (CNPJ: 

07.207.744/0001-20) 

PE 
014/2015 

Homologado 

Registro de Preços para contratação de cobertura 
securitária (seguro de acidentes pessoais coletivos) 
para assegurar a vida e a integridade física dos 
estagiários do MP/CE 

2911/2015-2 
ATA DE RP 

010/2015 

COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL 

(CNPJ: 92.751.213/0001-73) 

PE 
015/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições de ARRANJOS 
FLORAIS 46411/2014-4 

ATA DE RP 
019/2015 

RICARDO CAMARA ME  
(CNPJ: 00.384.193/0001-21) 

PE 
016/2015 

Fracassado 

Registro de Preços para aquisições de toneres para 
impressoras multifuncional Samsung SCX 5637, 
multifuncional Samsung SL-M4070FR, laser Samsung 
ML-2955ND, Xerox Phaser 3160DN, Xerox Phaser 
colorida 6500DN, Xerox Phaser colorida 6010, Xerox 
Phaser 3250DN e multifuncional Xerox 3210DN 

03500/2014-5 --- --- 

PE 
017/2015 

Homologado 

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de HD externo e Pen Drive 17504/2014-1 

ATA DE RP 
020/2015 

 

LEXOS COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA LTDA-ME 

 (CNPJ: 07.109.099/0001-03) 

PE 
018/2015 

Homologado 

Contratação de serviços de limpeza, conservação, 
higienização predial, bem como serviços de jardinagem, 
além da supervisão de tais serviços, necessários às 
dependências do MP/CE 

37829/2014-8 
Contrato 011/2015 

 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

LTDA (CNPJ: 07.783.832/0001-70) 

PE 
019/2015 

Homologado 

Registro de preços para prestação de serviços 
especializados e continuados de copeiragem, 
garçonaria, capatazia, estoquista, contínuo, porteiro, 
operador de máquina reprográfica e manobrista 

38690/2014-3 

ATA DE RP 
021/2015 

Contrato 012/2015 
Contrato 013/2015 

 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA 

LTDA (CNPJ: 07.783.832/0001-70) 

PE 
020/2015 
Revogado 

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de condução de veículos oficiais 
e de supervisão de transportes 

22350/2014-2 --- --- 

PE 
021/2015 

Fracassado 

Registro de Preços para aquisições de 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM 
INSTALAÇÃO 

31584/2013-7 --- --- 

PE 
022/2015 

Homologado 

Registro de Preços para serviços de filmagens e 
transmissões a serem prestados nas solenidades 
promovidas pela PGJ/CE em Fortaleza e/ou nas 
cidades com distância de até 150 km de Fortaleza 

1691/2015-1 
ATA DE RP 

024/2015 
 

ARQUITETA PROMOCOES E 
EVENTOS EIRELI – EPP 

 (CNPJ: 19.446.578/0001-02) 

PE 
023/2015 

Homologado 

Registro de Preços para fornecimento de refeições 
preparadas, tipo buffet, coffee break, brunch, lanche e 
coquetel, para eventos na PGJ/CE, em Fortaleza, 
Região Metropolitana e cidades do Interior  

45115/2014-2 
ATA DE RP 

027/2015 
 

ANA PAULA GOMES BRITO - ME 
(CNPJ: 07.791.316/0001-98) 

PE 
024/2015 

Homologado 

Contratação para serviços de Pedreiro, de Pintor, de 
Mecânico de Veículos, de Eletricista, de Bombeiro 
Hidráulico, além da supervisão desses serviços e 
Técnico de Rede, para a PGJ/CE 

06860/2015-7 
Contrato 003/2016 

 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

LTDA. (CNPJ: 07.783.832/0001-70) 

PE 
025/2015 

Homologado 

Registro de preços para serviços de confecção de 
materiais gráficos 07599/2013-5 

ATA DE RP 
031/2015 

 

NORGRAFICA NORDESTE GRAFICA 
LTDA ME (CNPJ: 01.893.602/0001-88) 

PE 
026/2015 

Homologado 

Registro de preços para fornecimento de água mineral 
natural ou potável de mesa, acondicionada em 
garrafões de 20L 

16846/2015-4 
ATA DE RP 

033/2015 

DISTRIFORT DISTR. DE PROD. ALIM. 
& EQUIP. LTDA  

(CNPJ: 03.220.694/0001-60) 

PE 
027/2015 

Homologado 

Registro de preços para serviços de reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e demais atividades 
correlatas, de bilhetes de passagens aéreas no âmbito 
nacional e internacional 

03909/2015-5 
ATA DE RP 

038/2015 
 

CONDOR TURISMO EIRELI EPP 
(CNPJ: 02.964.393/0001-89) 

PE 
028/2015 

Homologado 

Registro de preços para serviços de condução de 
veículos motorizados (motoristas executivos e 
motoristas de caminhão) e de supervisão de transportes 

24141/2015-0 
ATA DE RP 

032/2015 

D&L SERVICOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

 (CNPJ: 09.172.237/0001-24) 

PE 
029/2015 

Homologado 

Contratação para serviços de Editor de Mídia Eletrônica, 
de Diagramador, de Fotógrafo e de Repórter 
Cinematográfico, para as necessidades da PGJ/CE, em 
especial da Assessoria de Imprensa nos meios 
publicitários e midiáticos 

06136/2015-2 Contrato 023/2015 
UP IDEIAS COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS EIRELI 
 (CNPJ: 07.271.878/0001-00) 

PE 
030/2015  

Em 
andamento 

Registro de preços para serviços especializados e 
continuados de motociclistas, para atendimento das 
necessidades do MP/CE 

45905/2014-6 --- --- 
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7.2.  Pregões Presenciais 

 
 
7.3.  Tomada de Preços 
 
Licitação/ 
Resultado 

Objeto Nº Processo 
Contrato 

decorrente 
Fornecedor 

TP 01/2015 
Deserta 

Contratação de empresa para execução de obras de 
reforma e manutenção predial dos setores e edifícios 
do MP/CE, em Fortaleza, em regime de empreitada 
por preço unitário 

01582/2015-2 --- --- 

TP 02/2015 
Em 
andamento 

Contratação de empresa para execução de obras de 
reforma e reparo de edifícios do Ministério Público 
Estadual do Ceará, no município de Fortaleza – CE.+ 

37643/2015-0 --- --- 

PE 
031/2015 

Homologado 

Registro de preços para fornecimento de resmas de 
papel A4 - alcalino e A4 - reciclado 

01738/2015-0 

ATA DE RP 
035/2015 (lote 1) 

ATA DE RP 
036/2015 (lote 2) 

HOLANDA & PINHO COMERCIO 
VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA 

(CNPJ: 16.970.003/0001-98) 
BELNET COMERCIO E SERVICOS 
LTDA (CNPJ: 04.423.286/0001-79) 

PE 
032/2015 

Homologado 

Registro de Preços para fornecimento de 
DETECTORES DE METAIS TIPO PÓRTICO COM 
INSTALAÇÃO E NOBREAK, E DETECTORES DE 
METAIS PORTÁTEIS 

25968/2015-5 
ATA DE RP 

034/2015 

SENSORIAL DETECTORES DE 
SEGURANCA LTDA - EPP 

(CNPJ: 09.054.830/0001-76) 

PE 
033/2015 
Revogado 

Registro de preços para serviços especializados e 
continuados de vigilância armada, compreendendo além 
do fornecimento dos postos de serviço, os 
equipamentos, EPIs e ferramentas necessárias 

15708/2015-7 --- --- 

PE 
034/2015 

Homologado 

Registro de Preços para aquisições de veículos tipo 
FURGÃO ADAPTADO, incluindo garantia e assistência 
técnica, ano de fabricação 2015 (ou superior) e modelo 
2015 ou superior 

7525/2015-5 
ATA DE RP 

037/2015 
 

CEARÁ DIESEL S/A 
(CNPJ: 63.388.441/0001-22) 

PE 
035/2015 

Homologado 

Registro de preços para fornecimento de materiais de 
copa e cozinha diversos 

27106/2015-0 

ATA DE RP 
001/2016 

 
 

MB DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME 
(CNPJ: 20.425.201/0001-48) 

PE 
036/2015 
Revogado 

Registro de preços para 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) 

21062/2015-1 --- --- 

PE 
037/2015 

Homologado 

Registro de Preços para fornecimento de 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, incluindo 
instalação, garantia e assistência técnica 

26813/2015-2 

ATA DE RP 
005/2016 

 
 

FREITAS IND. COM. E SERVIÇOS DE 
REFRIGERAÇÃO LTDA –EPP  
(CNPJ: 10.726.235/0001-19) 

PE 
038/2015 

 Em 
andamento 

Registro de preços para fornecimento de  toneres para 
impressoras: Xerox Phaser 3160DN, Xerox Phaser 
colorida 6500DN, Xerox Phaser colorida 6010, Xerox 
Phaser 3250DN e multifuncional Xerox 3210DN 

35072/2015-4 --- --- 

PE 
039/2015 

Homologado 

Registro de preços para fornecimento de toneres para 
impressoras multifuncional Samsung SCX 5637, 
multifuncional Samsung SL-M4070FR, laser Samsung 
ML-2955ND 

35073/2015-2 

ATA DE RP 
003/2016 

 
 

MICROSENS LTDA  
(CNPJ: 78.126.950/0001-54) 

PE 
040/2015 

Homologado 

Registro de preços para serviços de publicação de 
textos em jornal de grande circulação comprovada pelo 
IVC, como avisos, editais licitatórios, extratos de 
contratos/convênios, além de notas de cunho editorial 
de interesse do MP/CE 

16968/2015-6 
ATA DE RP 

004/2016 
 

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (CNPJ: 
07.779.242/0001-74) 

Licitação/ 
Resultado 

Objeto Nº Processo 
Ata de RP e/ou 

contrato 
decorrentes 

Fornecedor 

PP 
001/2015 

Homologado 

Contratação de serviço de locação de veículos, de 
modo eventual, através de diária, com motorista e 
combustível, para a cidade de Fortaleza, visando 
atender às necessidades da PGJ/CE 

21123/2015-1 Contrato 010/2015 
M&B EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LTDA (CNPJ: 

09.083.479/0001-41) 
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7.4.  Tomada de Preços 
 

Nº Processo Objeto Contrato Nº Contratado 
Valor 

 

26500/2015-5 Locação de imóvel para Promotorias de Justiça de 
Aracati- CE 

021/2015 ANABELA LIMA DE DEUS (CPF: 
964.083.833-00) 

R$ 3.000,00 
(mensal) 

26067/2014-8 Locação de imóvel para Promotorias de Justiça de 
Aracati- CE 

029/2015 VM ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 
12.458.204/0001-50) 

R$ 3.967,56 
(mensal) 

45727/2014-4 Locação de imóvel para Promotorias de Justiça, 
DECON, Núcleo de Gênero e Tutela Coletiva e 
Núcleo de Gênero Pró-Mulher de Juazeiro do Norte 

001/2015 S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA (CNPJ: 13.483.621/0001-15), 
representada por 3S EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP (CNPJ: 
21.134.653/0001-33) 

R$ 29.880,00 
(mensal) 

35839/2014-9 Serviços de informática com acesso às redes de 
teleinformática do Governo do Ceará; utilização 
de sistemas de informação e banco de dados 
corporativos ou setoriais, cujos dados trafeguem 
pelas redes de teleinformática de propriedade do 
Governo do Ceará; acesso à internet 

005/2015 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE 
(CNPJ: 03.773.788/0001-67) 

R$ 600.000,00 

5949/2014-2 Locação de imóvel para Promotorias de Justiça de 
Russas - CE 

008/2015 LEDA GONÇALVES SCIPIAO (CPF 
135.268.553-15) 

R$ 3.400,00 
(mensal) 

01582/2015-2 Execução de obras de reforma e manutenção 
previstas na Tomada de Preços n° 01/2015, no 
MP/CE, em Regime de Empreitada por Preço Unitário 

009/2015 COMPACTA CONSTRUÇÕES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 
06.281.945/0001-05) 

R$ 224.847,45 

33570/2015-9 Locação de imóvel para funcionamento da 
Promotoria de Justiça da Fazenda Pública e 
PROCAP em Fortaleza - CE 

028/2015 GALGANI MARIA NEVES DE ARAUJO 
(CPF: 230.170.903-53) 

R$ 19.850,00 
(mensal) 

 
 
7.5.  Inexigibilidade de Licitação 

 
 
 

Nº Processo Objeto Contrato nº Contratado Valor 

8769/2015-8 Contratação da Profa. Ana Carolina Pedrosa Massaro 
para ministrar, através da Escola Superior do 
Ministério Público, o minicurso “A Reprodução 
Humana Medicamente Assistida e suas Implicações 
Jurídicas” para Membros e Servidores do MP/CE, 
com carga horária de 8h/a. 

018/2015 PROFª. ANA CAROLINA PEDROSA 
MASSARO (CPF: 325.487.468-44) 

R$ 720,00 

2904/2014-0 Serviços especializados de engenharia, para 
elaboração de projeto e cálculo para cobertura de 
telhado em aço e vidro, para as praças internas e 
marquise da sede nova da PGJ/CE, no Centro 
Administrativo do Cambeba. 

015/2015 RCM ESTRUTURAS METÁLICAS S/S – 
EPP (CNPJ: 35.246.768/0001-24) 

R$ 40.000,00 

2074/2015-9 Fornecimento de 02 (duas) assinaturas do jornal 
“Diário do Nordeste”, com entrega diária de 
exemplares na sede da PGJ/CE. 

024/2015 EDITORA VERDES MARES LTDA (CNPJ: 
07.209.299/0001-38) 

R$ 1.198,00 

2076/2015-4 Fornecimento de 01 (uma) assinatura do jornal “O 
Estado”, com entrega diária de exemplares na sede 
da PGJ/CE. 

022/2015 GRÁFICA E EDITORA WP LTDA (CNPJ: 
04.131.028/0001-19) 

R$ 430,00 

23502/2014-7 Contratação de empresa especializada para 
realização do curso presencial in company 
“Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos 
Administrativos (Revisão, Reajuste e Repactuação)”, 
com 16h/aula, para membros e servidores da 
PGJ/CE. 

Contratação 
via OS / 

empenho 

INSIGNE MAGISTÉRIO E TREINAMENTO 
JURÍDICOS LTDA – ME (CNPJ: 
20.184.853/0001-38) 

R$ 22.000,00 

40439/2014-1 Fornecimento da Solução Guardião WEB Express II-
by NGC, com 10 (dez) acessos simultâneos, 300 
(trezentos) alvos móveis e 48 (quarenta e oito) alvos 
fixos, para atender ao MP/CE. 

006/2015 DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 
83.472.803/0001-76) 

R$ 790.412,00 

00155/2015-8 Fornecimento de 03 (três) assinaturas do jornal “O 
Povo”, com entrega diária de exemplares, sendo 01 
(um) para o DECON e 02 (dois) para o Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça e para a Assessoria de 
Imprensa da PGJ/CE. 

007/2015 EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A 
(CNPJ: 07.222.565/0001-62) 

R$ 1.796,40 
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7.6.  Contratos 

 

Nº Contrato Objeto 
Nº Processo / 

Referência 
Contratado Valor 

CONTRATO 
001/2015 

(FDID) 

EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SERVIÇOS 
GERENCIADOS DE MONITORAÇÃO, SEGURANÇA E SUPORTE 
TÉCNICO PARA REDE CORPORATIVA DE DADOS DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, constantes do 
Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 046/2014 e 
anexos da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ, além do disposto nos 
autos do Processo Administrativo para adesão nº 34070/2015-9. 

34070/2015-9 
(adesão) 

Lanlink Informática LTDA 
 (CNPJ: 41.587.502/0001-48) 

 

R$ 764.501,34 
 

CONTRATO 
001/2015 

Locação de imóvel para Promotorias de Justiça, DECON, Núcleo de 
Gênero e Tutela Coletiva e Núcleo de Gênero Pró-Mulher de 
Juazeiro do Norte 45727/2014-4 

(dispensa) 

S.A. EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (CNPJ: 
13.483.621/0001-15), representada 

por 3S EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP 
(CNPJ: 21.134.653/0001-33) 

R$ 29.880,00 
(mensal) 

CONTRATO 
002/2015 

Aquisição de veículo tipo CAMINHÃO CABINE SIMPLES COM 
BAÚ, novo e de primeiro uso, incluindo garantia e assistência 
técnica, ano de fabricação 2014 (ou superior) e modelo 2014 ou 
2015 

19064/2014-4 (PE 
002/2015) 

CEARÁ DIESEL S/A  
(CNPJ: 63.388.441/0001-22) 

R$ 112.432,40 

CONTRATO 
003/2015 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
desinsetização, desratização, descupinização e controle da 
presença de escorpiões nas diversas dependências do MP/CE 

41123/2014-0  
(PE 003/2015 – 

 lote 1) 

ANDREZA ALVEZ EVANGELISTA 
ME (CNPJ: 01.612.710/0001.35) 

R$ 6.048,00 

CONTRATO 
004/2015 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de 
desinsetização, desratização, descupinização e controle da 
presença de escorpiões nas diversas dependências do MP/CE 

41123/2014-0 
 (PE 003/2015 – 

lote 2) 

ANDREZA ALVEZ EVANGELISTA 
ME (CNPJ: 01.612.710/0001.35) 

R$ 7.480,00 

CONTRATO 
005/2015 

Contrato prestação de serviços de Informática, incluindo: Acesso às 
redes de teleinformática de propriedade do Governo do Estado do 
Ceará; Utilização de sistemas de informação e banco de dados 
corporativos ou setoriais, cujos dados trafeguem pelas redes de 
teleinformática de propriedade do Governo do Estado do Ceará; 
Acesso à internet 

35839/2014-9 
(dispensa) 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE 

(CNPJ: 03.773.788/0001-67) 
R$ 600.000,00 

CONTRATO 
006/2015 

Fornecimento da Solução Guardião WEB Express II-by NGC, com 
10 (dez) acessos simultâneos, 300 (trezentos) alvos móveis e 48 
(quarenta e oito) alvos fixos, para atender ao MP/CE. 

40439/2014-1 
(inexigibilidade) 

DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA 
(CNPJ: 83.472.803/0001-76) 

R$ 790.412,00 

CONTRATO 
007/2015 

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 

0155/2015-8 
(inexigibilidade) 

EMPRESA JORNALÍSTICA O 
POVO S/A 

 ( CNPJ 07.222.565/0001-62) 
R$ 1.796,40 

CONTRATO 
008/2015 

Locação de imóvel para Promotorias de Justiça de Russas - CE 5949/2014-2 
(dispensa) 

LEDA GONÇALVES SCIPIAO  
(CPF 135.268.553-15) 

R$ 3.400,00 
(mensal) 

CONTRATO 
009/2015 

Execução de obras de reforma e manutenção previstas na Tomada 
de Preços n° 01/2015, no MP/CE, em Regime de Empreitada por 
Preço Unitário 

01582/2015-2 
(dispensa) 

COMPACTA CONSTRUÇÕES, 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

(CNPJ: 06.281.945/0001-05) 
R$ 224.847,45 

CONTRATO 
010/2015 

Contratação de serviço de locação de veículos, de modo eventual, 
através de diária, com motorista e combustível, para a cidade de 
Fortaleza, visando atender às necessidades da PGJ/CE 

21123/2015-1 (PP 
001/2015) 

M&B EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LTD 

(CNPJ: 09.083.479/0001-41) 
R$ 382.800,00 

CONTRATO 
011/2015 

Contratação de serviços de limpeza, conservação, higienização 
predial, bem como serviços de jardinagem, além da supervisão de 
tais serviços, necessários às dependências do MP/CE 

37829/2014-8 (PE 
018/2015) 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-

OBRA LTDA  
(CNPJ: 07.783.832/0001-70) 

R$ 
2.064.357,24 

CONTRATO 
012/2015 

Contratação de serviços de copeiragem, garçonaria, capatazia, 
estoquista, contínuo, porteiro, operador de máquina reprográfica e 
manobrista, para atendimento das necessidades do Ministério 
Público do Estado do Ceará, conforme disposto no Edital de Pregão 
Eletrônico n° 019/2015 

24606/2015-2 (PE 
019/2015, ARP 

021/2015) 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZACAO DE MAO DE 

OBRA LTDA (CNPJ: 
07.783.832/0001-70) 

R$ 
1.474.672,44 

CONTRATO 
013/2015 

Contratação de serviços de estoquista para atendimento das 
necessidades do Ministério Público do Estado do Ceará, conforme 
disposto no Edital de Pregão Eletrônico n° 019/2015 

24995/2015-9 (PE 
019/2015, ARP 

021/2015) 

CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZACAO DE MAO DE 

OBRA LTDA (CNPJ: 
07.783.832/0001-70) 

R$ 32.853,84 
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CONTRATO 
014/2015 

Contratação 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 

31771/2015-5 (PE 
014/2015, ARP 

010/2015) 

COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO SUL – 

PREVISUL  
( CNPJ 92.751.213/0001-73) 

R$ 183,00 

CONTRATO 
015/2015 

Contratação de serviços especializados na área de Engenharia, 
para ELABORAÇÃO DE PROJETO E CÁLCULO para cobertura de 
telhado em aço e vidro, para as praças internas e marquise da sede 
nova da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, no 
Centro Administrativo do Cambeba. 

2904/2014-0 
(inexigibilidade) 

RCM ESTRUTURAS METÁLICAS 
S/S – EPP 

 (CNPJ 35.246.768/0001-24) 
R$ 40.000,00 

CONTRATO 
016/2015 

Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa, 
acondicionada em garrafões de 20L, conforme especificações e 
estimativas de quantidade contidas no Termo de Referência do 
Pregão Eletrônico n° 026/2015. 

38321/2015-2 
(PE 026/2015, ARP 

033/2015) 

DISTRIFORT DISTR. DE PROD. 
ALIM. & EQUIP. LTDA ( CNPJ 

03.220.694/0001-60) 
R$ 7.315,40 

CONTRATO 
017/2015 

Prestação de serviços de condução de veículos motorizados 
(motoristas executivos e motoristas de caminhão) e de supervisão 
de transportes para atender as necessidades do Ministério Público 
do Estado do Ceará, conforme disposto no Edital de Pregão 
Eletrônico n° 028/2015 

24141/2015-0 
(PE 028/2015) 

D&L SERVICOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA.,  
CNPJ 09.172.237/0001-24 

R$ 
1.768.048,80 

CONTRATO 
018/2015 

Contratação da Profª Ana Carolina Pedrosa Massaro para ministrar, 
através da Escola Superior do Ministério Público, o minicurso “A 
Reprodução Humana Medicamente Assistida e suas Implicações 
Jurídicas” para Membros e Servidores do Ministério Público do 
Estado do Ceará 

8769/2015-8 
(inexigibilidade) 

Ana Carolina Pedrosa Massaro 
 ( CPF 325.487.468-44) 

R$ 720,00 

CONTRATO 
019/2015 

Fornecimento de cartuchos de fita, softwares de virtualização, 
software de replicação de storage e respectivos serviços de 
ativação, especificados na tabela da Cláusula II deste termo, 
constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº 046/2014 e anexos da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ. 

35561/2015-6 
(adesão) 

LANLINK INFORMÁTICA LTDA 
(CNPJ 41.587.502/0001-48 – 

matriz)  
(CNPJ 41.587.502/0011-10 – Filial) 

R$ 274.861,38 

CONTRATO 
020/2015 

Aquisição de equipamentos de informática – 100 (cem) 
estabilizadores 2000VA, através de adesão a ARP 001/2015 – PE 
064/2014 da UFMA. 

38298/2015-2 
(adesão) 

GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 
(CNPJ N.º 52.618.139/0030-31) 

R$ 37.400,00 

CONTRATO 
021/2015 

Locação de imóvel situado no município de Aracati-CE, na Rua 
Coronel Alexanzito, nº 594, bairro Centro, CEP: 62.800-000, 
conforme características de área e limites constantes na matrícula 
nº 5279 do Cartório Alexandre Gondim, 2º Ofício de Aracati destina-
se a abrigar a sede das Promotorias de Justiça de Aracati- CE 

26500/2015-5 
(dispensa) 

 

ANABELA LIMA DE DEUS (CPF 
964.083.833-00) 

R$ 3.000,00 

CONTRATO 
022/2015 

Fornecimento de 01 (uma) assinatura do jornal “O Estado”, com 
entrega diária de exemplares na sede da Procuradoria Geral de 
Justiça. 

2076/2015-4 
(inexigibilidade) 

GRÁFICA E EDITORA WP LTDA 
(CNPJ N.º 04.131.028/0001-19) 

R$ 430,00 
 

CONTRATO 
023/2015 

Prestação de serviços de Editor de Mídia Eletrônica, de 
Diagramador, de Fotógrafo e de Repórter Cinematográfico, para 
atender as necessidades da PGJ/CE, em especial da Assessoria de 
Imprensa (ASSIMP), conforme disposto no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 029/2015 

06136/2015-2 (PE 
29/2015) 

UP IDEIAS COMUNICAÇÃO E 
EVENTOS EIRELI 

 (CNPJ N.º 07.271.878/0001-00) 
R$ 458.074,48 

CONTRATO 
024/2015 

Fornecimento de 02 (duas) assinaturas do jornal “Diário do 
Nordeste”, com entrega diária de exemplares na sede da 
Procuradoria Geral de Justiça. 

2074/2015-9 
(inexigibilidade) 

EDITORA VERDES MARES LTDA 
(CNPJ N.º 07.209.299/0001-38) 

R$ 1.198,00 

CONTRATO 
025/2015 

Contratação 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 

37267/2015-8 (PE 
014/2015, ARP 

010/2015) 

COMPANHIA DE SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO SUL – 

PREVISUL 
( CNPJ 92.751.213/0001-73) 

R$ 1.525,00 

CONTRATO 
026/2015 

Aquisição de 100 Estações de Trabalho HP Elitedesk 800 

 

37982/2015-2 
(PE 02/2015) – 
Adesão à Diret. 
Saúde Marinha 

TORINO INFORMÁTICA LTDA 
( CNPJ N.º 03.619.767/0001-91) 

 
R$ 413.900,00 

CONTRATO 
027/2015 

 
Fornecimento de água mineral natural ou potável de mesa 

 
39432/2015-6 

(ARP 033/2015) 

DISTRIFORT DISTR. DE PROD. 
ALIM. & EQUIP. LTDA.,  

CNPJ N.º 03.220.694/0001-60 

 
R$ 39.910,60 

CONTRATO 
028/2015 

Serviços de Locação de imóvel situado no município de Fortaleza-
CE, na Rua F, nº 28 (atual Rua Desembargador Cid Peixoto do 
Amaral), Conjunto Residencial Parque Washington, bairro Água 
Fria, conforme características de área e limites constantes na 
matrícula nº 25.148 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona 
da Comarca de Fortaleza, destina-se a abrigar a sede das 
Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e da Procuradoria dos 
Crimes contra a Administração Pública 

33570/2015-9 
(dispensa) 

GALGANI MARIA NEVES DE 
ARAUJO., 

CPF N.º 230.170.903-53 

R$ 19.850,00 
(mensal) 
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7.7.  Atas de Registro de Preço 

 

Nº Ata de RP Objeto 
Nº Processo / 

Licitação 
Contratado Valor 

ATA DE RP 
001/2015 

Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de painéis eletrônicos de guichê com 
impressora de senha, bobina, pedestal, acionador e 
programador de painel 

23526/2014-6 
(PE 025/2014) 

GARRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 
CNPJ: 17.910.485/0001-53 

R$ 58.000,00 
 

ATA DE RP 
002/2015 

Registro de preços p/ aquisições de bobinas térmicas 
para relógio de ponto biométrico termibiométrico 

22865/2014-9 
(PE 021/2014) 

EXITO MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA. – EPP 
CNPJ: 02.577.214/0002-31 

R$ 1.650,00 

ATA DE RP 
003/2015 

Registro de preços p/ prestação de serviços de 
confecção de carimbos e afins 

3487/2014-5  
(PE 020/2014) 

CHAVEIRO ARAÚJO LTDA – ME 
CNPJ: 04.330.438/0001-99 

R$ 26.543,75 

ATA DE RP 
004/2015 

Registro de preços p/ contratações de empresas para 
confecção de materiais gráficos 

21995/2013-7 
(PE 028/2014) 

IMPRINT GRÁFICA RÁPIDA EIRELI - ME, 
CNPJ: 06.936.034/0001-79 

R$ 605.837,80 

ATA DE RP 
005/2015 

Registro de preços p/ confecção de banners 
21995/2013-7 
(PE 028/2014) 

MILENA SILVEIRA MOTA DE ALENCAR – ME 
CNPJ: 04.330.393/0001-52 

R$ 7.980,00 

ATA DE RP 
006/2015 

Registro de preços p/ Serviços de digitação 
35546/2014-0 
(PE 030/2014) 

LIDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, 
CNPJ: 41.305.228/0001-77 

R$ 348.601,50 

ATA DE RP 
007/2015 

Registro de preços p/ Serviços de auxílio à mediação 
35546/2014-0 
(PE 030/2014) 

ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - 
ME, 

CNPJ: 17.426.041/0001-47 
R$ 56.493,60 

ATA DE RP 
008/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – mobiliário em madeira 

31343/2013-8 
(PE 022/2014) 

ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, 
CNPJ: 94.622.230/0001-36 

R$ 884.000,00 

ATA DE RP 
009/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – mobiliário em aço 

31343/2013-8 
(PE 022/2014) 

ITALBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ: 13.082.516/0001-

74 
R$ 132.950,00 

ATA DE RP 
010/2015 

Registro de preços p/ contratação de cobertura 
securitária (seguro de acidentes pessoais coletivos) 

2911/2015-2  
(PE 014/2015) 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO 
SUL - PREVISUL CNPJ: 92.751.213/0001-73 

R$ 2.135,00 

ATA DE RP 
011/2015 

Registro de preços p/ locação de materiais para 
realização dos eventos 

16523/2014-2 
(PE 004/2015) 

HOMINE SERVICOS DE QUALIFICACAO 
PROFISSIONAL LTDA,  

CNPJ: 06.906.262/0001-04 
R$ 950.000,00 

ATA DE RP 
012/2015 

Registro de preços p/ contratações de serviço(s) 
especializado(s) em organização de eventos 

16523/2014-2 
(PE 004/2015) 

MAESTRIA COMUNICACAO LTDA - EPP,  
CNPJ: 08.638.883/0001-71 

R$ 54.775,00 

ATA DE RP 
013/2015 

Registro de preços p/ aquisições de licenciamento de 
Softwares Microsoft 

17756/2014-7 
(PE 009/2015) 

LANLINK INFORMATICA LTDA,  
CNPJ: 41.587.502/0002-29 

R$ 
2.373.176,00 

ATA DE RP 
014/2015 

Registro de preços p/ aquisições com instalação de 
equipamentos de CFTV 

03245/2014-7 
(PE 010/2015) 

OBVIO SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA 
ME, CNPJ: 12.284.105/0001-07 

R$ 430.000,00 

ATA DE RP 
015/2015 

Registro de preços p/ aquisições de carteiras porta 
cartão de identidade funcional 

35360/2014-6 
(PE 006/2015) 

MEGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTECAO – LTDA., CNPJ: 19.618.294/0001-48 

R$ 44.982,00 

ATA DE RP 
016/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – cofre mecânico 

40775/2014-8 
(PE 008/2015) 

BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP.,  
CNPJ: 02.021.647/0001-25 

R$ 10.500,00 

ATA DE RP 
017/2015 

Registro de preços p/ aquisições de cofre antichamas 
para proteção de mídias magnéticas 

15870/2014-8 
(PE 011/2015) 

PRESTOBAT LTDA., CNPJ: 65.313.538/0001-00 R$ 128.900,00 

ATA DE RP 
018/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de alimentos 
preparados e bebidas 

12892/2015-2 
(PE 097/2014-

TRE/CE) 

M S V MULTI SERVIÇOS LTDA ME,  
CNPJ: 11.796.177/0001/62 

R$ 41.556,00 

ATA DE RP 
019/2015 

Registro de preços p/ aquisições de arranjos florais 
46411/2014-4 
(PE 015/2015) 

RICARDO CAMARA ME,  
CNPJ: 00.384.193/0001-21 

R$ 89.000,00 

CONTRATO 
029/2015 

Serviços  de locação de imóvel situado no município de Aracati - 
CE, na Av. Coronel Alexanzito, nº 927, conforme características de 
área e limites constantes na matrícula nº 5.329 do Cartório de 
Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Aracati, destina-se 
a abrigar a sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Aracati 

26067/2014-8 
(dispensa) 

VM ENGENHARIA LTDA., 
CNPJ N.º 12.458.204/0001-50 

R$ 3.967,56 
(mensal) 

CONTRATO 
030/2015 

Serviço de gerenciamento incluindo abastecimento e serviços de 
veículos e maquinários. 

 

44943/2015-5 
(ARP 02/2015, PE 

20140003) 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO 

DE CONVÊNIOS HAAG S.A., 
 CNPJ N.º 03.506.307/0001-57 

R$ 600.000,00 
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ATA DE RP 
020/2015 

Registro de preços p/ aquisições de HD externo e 
Pen Drive 

17504/2014-1 
(PE 017/2015) 

LEXOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-
ME, CNPJ: 07.109.099/0001-03 

R$ 45.777,00 
 

ATA DE RP 
021/2015 

Registro de preços p/ prestação de serviços 
especializados e continuados de copeiragem, 
garçonaria, capatazia, estoquista, contínuo, porteiro, 
operador de máquina reprográfica e manobrista 

38690/2014-3 
(PE 019/2015) 

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO DE 
MAO DE OBRA LTDA, CNPJ: 07.783.832/0001-70 

R$ 188.691,20 

ATA DE RP 
022/2015 

Registro de preços p/ aquisições de cadeiras diversas 
02584/2014-0 
(PE 012/2015) 

PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA – 
EPP, CNPJ: 05.216.395/0001-88 

R$ 826.000,00 

ATA DE RP 
023/2015 

Registro de preços p/ aquisições de cadeiras diversas 
02584/2014-0 
(PE 012/2015) 

FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA, 
CNPJ: 49.058.654/0001-65 

R$ 6.420,00 

ATA DE RP 
024/2015 

Registro de preços p/ serviços de filmagens e 
transmissões 

1691/2015-1 (PE 
022/2015) 

ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI 
– EPP, CNPJ: 19.446.578/0001-02 

R$ 130.988,00 

ATA DE RP 
025/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais de 
construção diversos 

03489/2014-1 
(PE 007/2015) 

MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME,  
CNPJ: 14.124.286/0001-21 

R$ 404.454,44 

ATA DE RP 
026/2015 

Registro de preços p/ aquisições de veículos tipo 
SEDAN 

00624/2015-3 
(PE 013/2015) 

SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA, CNPJ: 07.207.744/0001-20 

R$ 858.300,00 

ATA DE RP 
027/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de refeições 
preparadas, tipo buffet, coffee break, brunch, lanche 
e coquetel 

45115/2014-2 
(PE 023/2015) 

ANA PAULA GOMES BRITO - ME,  
CNPJ: 07.791.316/0001-98 

R$ 290.540,00 

ATA DE RP 
028/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – fragmentadoras de papel 

31591/2013-2 
(PE 026/2014) 

VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, CNPJ: 04.090.670/0001-05 

R$ 17.500,00 

ATA DE RP 
029/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – bebedouros Elétricos 

31591/2013-2 
(PE 026/2014) 

STENCIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, 
CNPJ: 72.171.333/0001-94 

R$ 42.162,00 

ATA DE RP 
030/2015 

Registro de preços p/ aquisições de materiais 
permanentes – cafeteiras elétricas 

31591/2013-2 
(PE 026/2014) 

IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITORIO LTDA,  
CNPJ: 13.002.386/0001-12 

R$ 45.405,35 
 

ATA DE RP 
031/2015 

Registro de preços p/ confecção de materiais gráficos 
07599/2013-5 
(PE 025/2015) 

NORGRAFICA NORDESTE GRAFICA LTDA ME, 
CNPJ: 01.893.602/0001-88 

R$ 143.000,00 

ATA DE RP 
032/2015 

Registro de preços p/ prestação serviços de 
condução de veículos motorizados (motoristas 
executivos e motoristas de caminhão) e supervisão 
de transportes 

24141/2015-0 
(PE 028/2015) 

D&L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
LTDA, CNPJ: 09.172.237/0001-24 

R$ 
3.860.158,06 

 

ATA DE RP 
033/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de água mineral 
natural ou potável de mesa 

16846/2015-4 
(PE 026/2015) 

DISTRIFORT DISTR. DE PROD. ALIM. & EQUIP. 
LTDA, CNPJ: 03.220.694/0001-60 

R$ 47.226,00 

ATA DE RP 
034/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de materiais 
permanentes – detectores de metais tipo pórtico com 
instalação e nobreak, e detectores de metais 
portáteis 

25968/2015-5 
(PE 032/2015) 

SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA 
LTDA - EPP, CNPJ: 09.054.830/0001-76 

R$ 120.000,00 

ATA DE RP 
035/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de resmas de 
papel A4 - alcalino 

01738/2015-0 
(PE 031/2015) 

HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJISTA DE 
PAPELARIA LTDA, CNPJ: 16.970.003/0001-98 

R$ 341.400,00 

ATA DE RP 
036/2015 

Registro de preços p/ fornecimento de resmas de 
papel A4 - reciclado 

01738/2015-0 
(PE 031/2015) 

BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ: 04.423.286/0001-79 

R$ 54.180,00 

ATA DE RP 
037/2015 

Registro de preços p/ aquisições de veículos tipo 
furgão adaptado 

7525/2015-5 (PE 
034/2015) 

CEARÁ DIESEL S/A, CNPJ: 63.388.441/0001-22 R$ 300.540,54 

ATA DE RP 
038/2015 

Registro de preços p/ prestação de serviços de 
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e 
demais atividades correlatas, de bilhetes de 
passagens aéreas 

03909/2015-5 
(PE 027/2015) 

CONDOR TURISMO EIRELI EPP,  
CNPJ: 02.964.393/0001-89 

R$ 3.750,00 

 
7.8.  Adesões a Atas de Registro de Preço de outras Instituições 

 

Nº Ata / Licitação / 
Instituição 

Objeto Nº Processo 
Nº contrato / 
instrumento 

fruto da adesão 
Contratado 

 
(Preg. Elet. 046/2014-

DOCAS/CE) 

Expansão e aquisição da infraestrutura de 
tecnologia da informação, com serviços 
gerenciados de monitoração, segurança e suporte 
técnico. 

 

34070/2015-9 

 

CONTRATO 
001/2015 (FDID) 

Lanlink Informática LTDA (CNPJ: 
41.587.502/0001-48) 

 

(Preg. Elet. 046/2014-
DOCAS/CE) 

Fornecimento de cartuchos de fita, softwares de 
virtualização, software de replicação de storage e 
respectivos serviços de ativação. 

35561/2015-6 
 

019/2015 
LANLINK INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 
41.587.502/0001-48 – matriz) (CNPJ 
41.587.502/0011-10 – Filial) 

ARP 001/2015 – PE 
064/2014 da UFMA. 

Aquisição de equipamentos de informática 38298/2015-2 020/2015 
GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 
(CNPJ N.º 52.618.139/0030-31) 

(PE 02/2015) – 
Adesão à Diret. 
Saúde Marinha 

Aquisição de 100 Estações de Trabalho HP 
Elitedesk 800 

37982/2015-2 
 

026/2015 
TORINO INFORMÁTICA LTDA 
( CNPJ N.º 03.619.767/0001-91) 
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8. 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. 

 

8.1. Atividades de Rotina 

 

Os Departamentos de Pessoal e Desenvolvimento de Pessoal, além da Folha de Pagamento, 
fazem parte da estrutura da Secretaria de Recursos Humanos. 

Dentre as atividades rotineiras de atendimento às solicitações de esclarecimento aos integrantes 
do quadro de pessoal da Procuradoria Geral de Justiça, de forma presencial e/ou por telefone, é de 
responsabilidade da Secretaria de Recursos Humanos, através de seus departamentos, a execução de 
atividades, tais como: acompanhamento de processos de ingresso na carreira de servidor e membro do 
MPCE, elaboração de certidões para promoção e contagem de tempo de serviço e contribuição, 
informações e despachos. Desse modo, tendo como objeto as solicitações de férias, os afastamentos para 
trato de interesses particulares por motivos de saúde e, além das licenças de acompanhamento ao 
tratamento de pessoa da família, maternidade, casamento, paternidade, dentre outras.   

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 
SRH, bem como os processos de posse, promoção, remoção, substituição, exoneração, aposentadoria, 
gratificações, montepio, pensão por morte, pensão alimentícia, controle de frequência, auxílio 
transporte/alimentação, indenização de transportes. 

 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.     

                 

8.2. AÇÕES QUE MERECEM DESTAQUE: 

� Criação de 10 (dez) cargos efetivos de Analista Ministerial – Ciências da Computação; 

� Nomeação de 46 (quarenta e seis) servidores efetivos, dentre Técnicos e  Analistas Ministeriais; 

� Nomeação de 18 (dezoito) Promotores de Justiça; 

� Realização de 2 (dois) Concursos Internos de Remoção, para os cargos de Técnico Ministerial e 
Analista Ministerial; 

� Elaboração do Plano de Capacitação de Servidores; 

� Reajuste no valor das diárias devidas aos servidores quando em deslocamento a serviço, nos 
limites e além dos limites do Estado; 
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� Edição da nova regulamentação do pagamento de diárias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Ceará, prevendo, inclusive, a participação em cursos de aperfeiçoamento,  concessão 
de ajuda de custo nos casos de viagens a serviço e remoção de ofício, e concessão de passagens 
aéreas;  

� Implementação do pagamento de hora extra para servidores; 

� Cumprimento do requisito legal de nomeação de 50% dos cargos em comissão para servidores 
efetivos.  

� Elaboração de minuta de provimento regulamentando a participação de servidores nos plantões 
da área da Infância e da Juventude; 

� Fortalecimento da parceria com a Rede de Escolas de Governo e Escola de Gestão Pública na 
capacitação de servidores; 

� Formalização de convênio com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento de Pessoal- STDS 
através do Programa Primeiro Passo; 

� Implementação da Gratificação pelo Exercício de atividades em condições especiais, inclusive 
com Risco à Vida ou à Saúde;  

� Nova regulamentação da Gratificação pela Execução de Diligências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. NÚCLEO GESTOR DE ESTÁGIO 
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Relatório Anual das atividades do Núcleo Gestor de Estágio – NUGE, concernente ao ano de 
2015, 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. 

O Núcleo Gestor de Estágio iniciou o ciclo de atividades em 2015 com publicação de editais com 
vistas à convocação dos candidatos aprovados nos processo seletivos realizados pelos editais nºs 
005/2012 e 020/2013, objetivando preencher as vagas disponíveis com os cadastros de reserva existentes 
nesses certames, o que não foi possível, uma vez que a maioria dos candidatos havia concluído suas 
graduações, restando, portanto prejudicada a atividade de estágio para os mesmos.   

Restou ao setor, aguardar a conclusão do processo seletivo regido pelo Edital nº 080/2014, cujas 
provas do interior do Estado já haviam sido realizadas no dia 29 de novembro de 2014, nas sedes das 09 
(nove) unidades regionais. 

Importante citar as dificuldades encontradas pelo NUGE quando da elaboração da prova, uma vez 
que não existe uma comissão específica para este fim. Todo o embaraço ocorrido em relação à prova 
aplicada no interior do Estado foi devidamente exposto no relatório anual de 2014, o que ora reiteramos. 

A homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do resultado definitivo do interior do 
Estado ocorreu aos 10 dias do mês de março de 2015, através do processo nº 3883/2015-2. 

Considerando mais uma vez a dificuldade em relação à elaboração das questões, a prova da 
capital foi aplicada somente no dia 28 de fevereiro de 2015, no Centro Universitário Estácio do Ceará – 
FIC. Percebendo os problemas enfrentados em relação às provas aplicadas quando da execução dos 
processos seletivos anteriores, o NUGE solicitou ao Procurador-Geral, através do processo nº 2591/2015-
2, providências no sentido de constituir comissão para elaboração de prova para a seleção em andamento 
e análise dos recursos por ventura interpostos  que resultou na edição do provimento nº 021/2015, 
disponível na Intranet do MP-CE.   

 A prova da capital ocorreu com muita tranquilidade, resultando na anulação de apenas uma 
questão. Vale ressaltar que o NUGE, considerando os motivos religiosos alegados pela candidata 
Verônica de Souza Holanda, após comunicado oficial no sítio eletrônico do MP-CE, providenciou uma 
equipe de servidores para dar suporte à realização da prova da citada candidata em horário diferenciado 
na sede da Procuradoria Geral de Justiça.   

A homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do resultado definitivo da capital 
ocorreu aos 05 dias do mês de maio de 2015, através do processo nº 14853/2015-2. 

Após a homologação do resultado final do interior do Estado, ocorrida aos 10 dias de março de 
2015, o NUGE providenciou a publicação de diversos editais de convocação de candidatos aprovados nas 
nove unidades regionais, com o intuito de atender a demanda existente. Segue abaixo os nomes das 
comarcas cujas vagas foram ofertadas aos candidatos. 

 

 

 

 

 
 

1ª Unidade Regional – Sede Juazeiro do Norte 

Araripe, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçú, Crato, Farias Brito, Ipaumirim, 
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri 
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2ª Unidade Regional – Sede Iguatu 

Acopiara, Cedro, Icó, Iguatu, Lavras da Mangabeira, Parambu, Quixelô, Saboeiro, Várzea Alegre 

3ª Unidade Regional – Sede Quixadá 

Baturité, Canindé, Mombaça, Quixadá, Senador Pompeu, 

4ª Unidade Regional – Sede Russas 

Alto Santo, Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Jaguaretama, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, 
Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte 

5ª Unidade Regional – Sede Maracanaú 

Aquiraz, Barreira, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Pindoretama 

6ª Unidade Regional – Caucaia 

Caucaia, Itapajé, Paracuru, São Luís do Curu, Trairi 

7ª Unidade Regional – Sede Sobral 

Acaraú, Bela Cruz, Camocim, Coreaú, Cruz, Fortim, Granja, Irauçuba, Itarema, Marco, Meruoca, 
Morrinhos, Santana do Acaraú, Uruoca 

8ª Unidade Regional – Sede Tianguá 

Frecheirinha, Graça, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Reriutaba, São Benedito 

9ª Unidade Regional – Sede Crateús 

Nova Russas, Santa Quitéria, Tauá, Ipueiras 
  

Imperioso registrar que embora tenham sido ofertadas vagas para todas as comarcas acima 
citadas, nem todas foram preenchidas, pela inexistência de candidatos interessados. Todos os editais de 
convocação estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.mpce.mp.br/nuge/nuge.asp 

Importante também informar que as celebrações de convênios com Instituições de Ensino Superior 
- IES dos Estados limítrofes com o Ceará, realizadas durante o ano de 2014, possibilitaram a lotação de 
estagiários em comarcas onde nunca possuíram candidatos interessados, devido à distância dessas 
comarcas às IES do estado do Ceará. Entre as comarcas que recepcionaram estagiários das IES dos 
Estados limítrofes podemos citar Aurora e Barro.  

Após o dia 05 de maio de 2015, data da homologação do resultado final da capital, o NUGE 
providenciou editais de convocação dos candidatos habilitados na capital. Os referidos editais 
compreendem tanto candidatos do curso de Direito, habilitados no certame regido pelo edital nº080/2014, 
quanto candidatos de outras áreas acadêmicas, habilitados no certame regido pelo edital nº 020/2013. 

Embora tenham sido realizadas diversas lotações de estagiários tanto na capital quanto no interior 
do estado, o setor não conseguiu atender a demanda existente, uma vez que o número de solicitações de 
encaminhamento de estagiários é muito superior à possibilidade de atendimento, observando os limites 
orçamentários e financeiros da Instituição. 

 

Desta feita, o NUGE, mesmo tendo iniciado os processos nºs 20502/2014-0, 1040/2015-1 e 
6142/2015-0, com o intuito de ampliar o quadro de estagiários para atendimento de todos os pleitos, sem 
êxito, a Coordenação do setor, mais uma vez, argumentou sobre a importância da ampliação do quadro, 
através do processo nº 23819/2015-2, ocasião em que fora autorizada convocação de apenas 30 (trinta) 
novos estagiários, número insuficiente para o atendimento da demanda, uma vez que, nesta data, temos 
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399 (trezentos e noventa e nove) promotores de Justiça atuando em todo o Estado e, quase todos, raras 
às exceções, solicitam o encaminhamento de estagiário. Nesta data o quadro de estagiários, considerando 
dotação orçamentária, conta com apenas 265 (duzentos e sessenta e cinco) estagiários, sendo 257 
(duzentos e cinquenta e sete) do curso de Direito e 08 (oito) estagiários de outras áreas acadêmicas, 
embora tenha sido declarado no relatório de 2014 a perspectiva de ampliação do quadro para 350 
(trezentos e cinquenta) vagas. 

 

Da necessidade de ampliação definitiva do quadro de estagiários 

Apesar de estarem ocupados apenas 415 (quatrocentos e quinze) cargos de promotor de Justiça, 
o Parquet cearense conta com 462 (quatrocentos e sessenta e dois) cargos que poderão, a qualquer 
momento, serem preenchidos, razão pela qual necessitamos ampliar o quadro de estagiários para 462 
(quatrocentos e sessenta e dois) do curso de Direito, resultando em 01 (um) estagiário para cada promotor 
de Justiça. 

O Núcleo Gestor de Estágio, cotidianamente, vem sendo indagado sobre os critérios de lotação 
dos estagiários, principalmente os da capital, considerando a imensa demanda. Ocorre que, observa-se 
nitidamente que a solicitação de estagiários cada vez mais tem o intuito de suprir carência de pessoal da 
Instituição, pois em vários casos, o setor solicitante já conta com um estagiário em seu quadro e, quando 
do aumento de serviço ou a perda de servidor do quadro efetivo ou funcionário terceirizado, solicita o 
encaminhamento de outro estagiário ou, em alguns casos, requer a prorrogação do estágio após a sua 
conclusão, neste último caso, todos os pedidos foram indeferidos, considerando a legislação pertinente. 

 

Do cadastro dos estagiários nos Sistemas de Informática 

O fluxo que possibilita o cadastro dos estagiários para que tenham acesso ao sistema de registro 
de ponto, bem como acesso a outros sistemas da Procuradoria Geral de Justiça demanda um demasiado 
intervalo de tempo, considerando que alguns passos devem ser seguidos, vejamos: 

 

� O NUGE, ao colecionar toda a documentação do estagiário convocado, providencia o 
encaminhamento para a Secretaria de Recursos Humanos para inclusão do mesmo na Folha 
de Pagamento e cadastro junto ao Sistema de Gestão de Pessoas - SGP. 

� Após o cadastro no SGP, a matrícula gerada é informada para o estagiário, através do NUGE, 
ocasião em que é orientado a solicitar à chefia imediata o encaminhamento de e-mail para à 
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, para que esta providencie o acesso do 
estagiário a alguns sistemas de Informática da PGJ. A escolha dos sistemas que o estagiário 
deverá ter acesso fica a cargo do Membro solicitante, dentre eles podemos citar: Intranet e 
Portal do Colaborador que possibilitam o registro e acompanhamento do ponto eletrônico; 
Arquimedes; Protocolo Web; Requisição de material, entre outros. 

� Além de todo esse procedimento, a liberação do registro do ponto acontece somente quando 
o estagiário e o membro definem a carga horária a ser cumprida, e procedem com o 
encaminhamento dessa informação ao NUGE, ocasião em que este setor faz o devido 
encaminhamento, através de processo eletrônico, à Secretaria de Recursos Humanos.  

Consideramos esse fluxo deveras embaraçoso, pois os chefes imediatos, muitas vezes, solicitam 
que o acesso aos sistemas sejam disponibilizados de imediato, por entenderem que os estagiários devem 
dar início ao estágio utilizando sistemas necessários à realização dos trabalhos. 
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Por muitas vezes, o NUGE foi questionado por membros e estagiários sobre a demora da 
liberação dos acessos e pela forma confusa dessa disponibilização, além de ficarem efetuando ligações 
telefônicas e encaminhamento de e-mail para os três setores envolvidos no processo, solicitando 
informações sobre a data em que estarão liberados os acessos.  

Desta forma, entendemos ser necessária a modificação desse fluxo, de forma a simplificar e 
agilizar o acesso dos sistemas que deverão ser utilizados pelos estagiários.    

 

Do seguro dos estagiários 

Considerando a Ata de Registro de Preços nº 010/2015, realizada através do Pregão Eletrônico nº 
014/2015, o NUGE solicitou providências no sentido de contratar a empresa Previsul Seguradora. No dia 
1º de setembro de 2015 fora celebrado o contrato nº 014/2015, que assegura a vida e a integridade física 
dos 30 (trinta) novos estagiários do Ministério Publico Cearense. 

Após, detectando que o valor cobrado pela empresa Previsul era inferior ao valor cobrado pela 
empresa Mares Mapfre Riscos Especiais S.A, o NUGE solicitou ao Procurador-Geral autorização para 
rescindir o contrato nº 005/2013 e posteriormente contratar a empresa Previsul Seguradora. A solicitação 
resultou na rescisão unilateral do contrato nº 005/2013 com a Mares Mapfre Riscos Especiais no dia 15 de 
novembro de 2015 e a celebração do contrato nº 025/2015, para assegurar a vida e a integridade física de 
250 (duzentos e cinquenta) estagiários do quadro. 

 

Da orientação e supervisão dos estagiários  

A Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e determina em seu artigo 
9º, Inciso III que os órgãos da administração pública podem oferecer estágio, desde que indiquem 
funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários, 
simultaneamente. Por esta razão, o NUGE, após tomar conhecimento da demissão das duas bibliotecárias 
da PGJ e em atendimento à supracitada lei, providenciou o desligamento das duas estagiárias de 
biblioteconomia, uma lotada na Gestão Documental e a outra na Escola Superior do Ministério Público. 

 
 

Da estrutura do Núcleo Gestor de Estágio 

O NUGE conta com apenas três servidoras do quadro efetivo, sendo duas graduadas em 
Pedagogia e uma em Gestão de Recursos Humanos, para preparação de todos os processos seletivos e 
ainda o acompanhamento diário e contínuo de todo o quadro de estagiários. 

Necessário se faz esclarecer sobre a importância de reestruturação do setor com o aumento do 
quadro de pessoal, garantindo um melhor gerenciamento dos estagiários e proporcionando a organização 
dos processos seletivos anuais, com excelência.  

 
Outra alteração igualmente importante e inadiável é a ampliação da sala ocupada pelo NUGE, 

uma vez que a estrutura atual ocupa um espaço muito pequeno, o que dificulta o atendimento, tanto dos 
candidatos convocados mensalmente, quanto dos Membros que constantemente comparecem ao setor 
para solicitar informações sobre o estágio.         

 
Da concessão do Auxílio-transporte 
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Em atendimento ao Provimento nº 049/2010 o NUGE, aos 09 (nove) dias do mês de novembro, 
solicitou ao Procurador-Geral de Justiça, através do processo nº 41846/2015-3, autorização para 
majoração do auxílio-transporte dos estagiários do MP-CE, considerando o Decreto Municipal nº 13.680, 
de 27 de outubro de 2015. 

Em resposta à presente solicitação, tanto a Assessoria de Planejamento, quanto a Secretaria de 
Finanças desta Procuradoria informaram que o saldo orçamentário do exercício de 2015 não comportava 
aumento de despesa do custeio, impossibilitando, portanto, o reajuste do auxílio-transporte no presente 
momento. 

    

Dos convênios 

Durante o ano de 2015 a Procuradoria Geral de Justiça renovou 11 (onze)  convênios com 
Instituições de Ensino Superior, sendo 07 (sete) para a realização de estágio remunerado e 04 (quatro) 
para estágio obrigatório, perfazendo um total de 29 (vinte e nove) convênios que visam a realização de 
estágio remunerado e 19 (dezenove) que possibilitam a realização de estágio obrigatório.  

 

Do cadastro de reserva do processo seletivo remanescente 

Segue tabela detalhando o quantitativo de candidatos habitados no certame regido pelo edital nº 
080/2014, atualizada aos 30 dias do mês de dezembro de 2015.  

 

Local Sede Quantidade 

Capital Fortaleza 107 

1ª Unidade Regional Juazeiro do Norte 201 

2ª Unidade Regional Iguatu 48 

3ª Unidade Regional Quixadá 14 

4ª Unidade Regional Russas 44 

5ª Unidade Regional Maracanaú 11 

6ª Unidade Regional Caucaia 02 

7ª Unidade Regional Sobral 156 

8ª Unidade Regional Tianguá 22 

9ª Unidade Regional Crateús 03 

  
Ressalte-se que todo o cadastro de reserva conta com estudantes matriculados no curso de 

Direito, em diversas Instituições de Ensino Superior - IES do Estado do Ceará e IES de Estados limítrofes. 
 

Imperioso registrar também que alguns dos candidatos contabilizados acima possivelmente já 
colaram grau, considerando que o processo seletivo ocorreu em 2014, o que resulta na diminuição do 
cadastro de reserva ora apresentado. 

 

Dos expedientes administrativos 
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Todos os expedientes realizados pelo NUGE durante o 2015 estão elencados na tabela abaixo, 
devendo ressaltar que além dos indicados a seguir, este setor providenciou o arquivamento de vários 
processos nos sistemas protocolo web e gestdoc, realizando o devido encaminhamento dos processos 
físicos à Gestão Documental desta Procuradoria. 

 
Descrição do expediente Quantidade 

Memorandos 479 

Ofícios 47 

Despachos 170 

Editais 93 

Certidões 144 

Portarias 149 

Total de expedientes 1082 

 
 

Das considerações finais 

Diante do exposto no presente relatório, o NUGE reitera, nesta oportunidade, as maiores 
dificuldades enfrentadas pelo setor, não somente no ano de 2015, mas durante toda a gestão do período 
de 2012 a 2015. 

A maior adversidade que deve ser contornada para que o setor possa executar com maestria as 
tarefas de sua competência é a adequação do quadro de vagas de estagiários, de modo que cada 
Promotor de Justiça tenha 01 (um) estagiário de Direito sob sua orientação e supervisão. Com isso, o 
NUGE poderá atender a demanda existente, já que na atual situação, diversos procedimentos 
administrativos encontram-se parados no setor, sem possibilidade de atendimento. 

O segundo obstáculo enfrentado constantemente por este Núcleo, trata-se da  inexistência de 
comissão permanente para elaboração e correção das provas, bem como o julgamento dos recursos 
interpostos durante a realização dos processos seletivos, uma vez que, anualmente, o setor empreende 
diversas tentativas de conseguir voluntários para a execução dessas tarefas, causando incertezas e 
preocupações durante os certames, o que não é salutar, uma vez que o setor tem como principal 
finalidade o recrutamento de estudantes, através da aplicação de prova escrita. É imprescindível, portanto, 
que seja criada uma comissão permanente   de membros e servidores com a finalidade de assessorar o 
NUGE durante a realização dos processos seletivos de estagiários, pois caso contrário o setor não 
conseguirá deflagrar processos seletivos anuais, por não possuir estrutura adequada, já que, atualmente, 
o NUGE é composto por apenas 03 (três) servidoras do quadro efetivo, sendo 02 (duas) graduadas em 
Pedagogia e 01 (uma) em Gestão de Recursos Humanos, portanto, não possuindo o conhecimento 
necessário para a elaboração de questões, cujo conteúdo programático é extraído do curso de Direito. 

  Disponibilizamos neste relatório a relação de estagiários referente ao mês de 
dezembro/2015, totalizando 265 (duzentos e sessenta e cinco) e informamos sobre a impossibilidade de 
convocações suficientes para atender a demanda em Janeiro de 2016, considerando despacho de fls. 04, 
exarado no processo nº 43795/2015-0 (cópia anexa), em resposta a indagação deste núcleo sobre a 
previsão do quadro de estagiários durante o ano de 2016. 

 
10. SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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Sistemas e aplicações
Simp, Argos, Arquimedes, Folha, Estoque, Patrimônio, Intranet, Site, SGP,

Resenhas, Resenha Web, SisCorr, Protocolo, Sispro, Sindec, Sppe, 

Áreas/Negócios
Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça, CAOs, 

Secretarias Executivas, Administração, Corregedoria, Inteligência, 
Mediação Comunitária
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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 três Departamentos com quarenta pessoas, entre servidores, cedidos 
e terceirizados. 

Departamento de Sistemas: Responsável por construir, entregar, manter e evoluir os sistemas de 
informação utilizados no MPCE. Por uma lacuna na lei, a PGJ não remunera o cargo de Gerente deste 
Departamento, apesar sua grande da necessidade. Não possui gerente formal e o gerente do 
Departamento de Organização e Métodos acumula essa função. A equipe em 2015 foi composta, média, 
por três analistas ministeriais - computação, três técnicos ministeriais, quatro analistas de sistemas 
(terceirizados) e dois programadores (terceirizados). 

Departamento de Suporte Técnico: Responsável pelas operações de TI, suporte técnico dos recursos e 
serviços utilizados do MPCE. O gerente foi o servidor Francisco de Paula Mesquita Júnior e a equipe em 
2015 era composta sete servidores e dezesseis terceirizados. 

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. O gerente é o técnico ministerial Jandro Alves que acumula com o 
papel de gerente de sistemas. 

 
10.1. 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 2015, 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 do Pdti. 

 
10.2. 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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Arquitetura de TI do MPCE 

Equipamentos de informática. Notadamente computadores, notebooks e impressoras; o acervo cresceu 
com as aquisições de 2015, mas menos do que o necessário vez que a cotação do dólar aumentou 
consideravelmente, reduzindo o poder de compra da PGJ pois o orçamento para os investimentos de TI 
não acompanharam esse aumento. O quadro a seguir traz os quantitativos. 

 

 

Aquisições de hardware e software em 2015. 

Atendimento aos usuários de TI. Em 2015 realizamos um total de 5932 atendimentos aos usuários, 
conforme gráfico do sistema de gerenciamento de service-desk (Glpi) descrito abaixo: 
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Disponibilidade dos principais ativos de TI. Os principais ativos de TI do MPCE são monitorados pela 
Setin por meio do software Nagios. A maior disponibilidade possível dos recursos e serviços de TI 
promove uma operação mais efetiva para os órgãos ministeriais. Comparativamente em relação a 2014, 
houve redução da disponibilidade, pela maior ocorrência de falhas no fornecimento de energia no prédio 
da PGJ e, consequentemente, no Centro de Dados. Abaixo apresentamos o quadro resumo da 
disponibilidade do acesso à internet na sede da PGJ, da intranet, do sistema de correio eletrônico e do 
sistema processual – Arquimedes. 

Ativo de TI Disponibilidade média em 2015 

Acesso à internet na PGJ 96% 

Intranet 96% 

Correio eletrônico  97% 

Sistema de Autos ARQUIMEDES 96% 

Quadro da disponibilidade dos principais ativos de TI 
 
 
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, Decom de Maracanaú e Central de Inquéritos de Sobral. O site do MPCE e do 
Decon são hospedados no centro de dados do Governo (Etice).  

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: 

 
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. No final da Gestão 2014-2015, o Exmo. Procurador Geral criou o Núcleo de 
Processos Virtuais – Nupevi e encomendou um projeto de virtualização da atividade extrajudicial. 
Tal estudo concluiu pela substituição do sistema Arquimedes pelo MP Virtual, do Ministério Público 
da Paraíba. 

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. 

Clipping Eletrônico Sistema que centraliza informações do MP colhidas em jornais e blog em um sítio eletrônico. 

Comprovantes de Rendimentos 
(Serviço) 

Emitir comprovante de rendimento para fins de declaração do Imposto de Renda. 

Consulta a Órgãos de Execução Consulta em página eletrônica onde é possível listar os Órgãos de Execução juntamente a 
entrância, comarca e unidade ministerial. 

Consulta do Membro do MP e de 
Comarca (intranet) 

Serviço que usa a base de dados do Sistema de Informações do SIMP para fornecer dados dos 
membros, tais como: nome, órgão/comarca, comarca vinculada. 

Extrato de Pagamento (Serviço) Emitir extrato de pagamento mensalmente dos Membros do MP e servidores 

Folha de Pagamento (Sistema) – SIP Sistema para a geração de folha de pagamento do MPCE e obrigações fiscais relacionadas. O 
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sistema está integrado ao Portal de Transparência do MPCE. 

Parcela Autônoma de Equivalência –
PAE (Serviço) 

Rotina que emite valores mensais a serem pagos aos membros do MP. A rotina conhece o valor 
total e por membro da Parcela autônoma de equivalência aos membros de direito.  

Portal da Transparência  Sítio eletrônico responsável por reunir e divulgar a prestação de contas da PGJ nas áreas de 
Responsabilidade Fiscal, Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Convênios, Fundos 
Especiais (FDID) e Relatórios Gerenciais. Há informações sobre gastos, despesas e 
movimentações financeiras acompanhadas pela AUDICON. O Portal segue as resoluções do Cnmp 
para o tema que em 2015 lançou uma nova versão do seu manual. Assim, o porta passou por nova 
adequação para atender a conformidade. 

Portal do Colaborador Módulo do sistema de Gestão de Pessoas – SGP na intranet que permite emitir frequência, 
justificativas de ponto, avaliação de desempenho e solicitação/concessão de férias, atualização de 
dados cadastrais, remoções etc. 

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. 

Serviço de Consulta ao DETRAN Serviço de consulta de dados de veículos para apoio às investigações do MP. 

Serviços Destaque e Release Sistema que disponibiliza notícias exibidas na intranet e na internet sobre eventos, atividades e 
informações importantes. 

Sistema de Gestão de Pessoas - SGP Dotar a PGJ-CE de um sistema para gestão de pessoas (servidores,membros e interessados) 
mantendo todas as informações relativas a movimentações de cada um. Facilitando o trabalho da 
secretária de recursos humanos na realização de suas atividades.  

SIMP – Sistema de Informações 
do MP 

Fornece informações sobre os Membros e órgãos do MP e registra designações e 
portarias. O sistema provê dados para outros sistemas e serviços do MP, incluindo o 
Portal de Transparência. 

SINDEC – Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do 
Consumidor 

Sistema que reúne reclamações formalizadas no âmbito dos órgãos responsáveis pela 
defesa do consumidor, incluindo municípios que possuam Procon. Também é possível 
gerar pautas de audiência de reclamações, emitir relatórios específicos e gerar lista de 
reclamações fundamentada e não-fundamentas de fornecedores. O sistema é do 
Ministério da Justiça e coleta dados da defesa do consumido em nível nacional. 

 
Sistema/Serviço Finalidade 

SINQ – Sistema de Inquéritos (versão 
desktop) 

Sistema voltado para controlar o trâmite dos Inquéritos Policiais dentro de Centrais de Inquéritos de 
Sobral. 

Sistema de Patrimônio - SPAT Sistema usado para gerenciar o patrimônio do MPCE 

Sistema Biblivre Software livre usado pela biblioteca da Escola Superior do MP - ESMP. Por meio dele, o usuário 
pode realizar empréstimos, renovação e pesquisa no acervo. 

Sistema de Administração de Eventos Sistema que permite o gerenciamento de postagem de eventos na intranet e no site do MP. 

Sistema de Almoxarifado Sistema que permite o gerenciamento do Almoxarifado por meio do registro de entrada e saída de 
materiais para os órgãos do MPCE. Integrado com o sistema de requisição de material da intranet. 

Sistema de Gestão Escolar da ESMP -
iEducar 

Software livre adaptado à necessidade da Esmp. O sistema otimiza a ficha funcional dos alunos, 
disponibilização de cursos, palestras, pós-graduação, frequência dos participantes e geração de 
certificados. 

Sistema FDID Sistema gerencia os valores monetários do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 
Ceará – FDID. 

Sistema Requisição de Material Sistema disponibilizado na intranet que permite ao usuário solicitar formalmente material de 
expediente, escritório, informática e limpeza 

Sítio Eletrônico da AUDICON Página da Coordenadoria de Controle e Auditoria Interna que fornece informações da composição, 
legislação vigente, Atos administrativos, Eventos, Cronograma de Execução, Relatórios e 
dianósticos, portal da transparência e contatos. 

Sítio Eletrônico do CAO Cível e Página eletrônica do Centro de Apoio Operacional Civel e Consumidor que fornece as seguintes 
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Consumidor informações: arquivo digital, equipe técnica, convênios, oficio circular, legislação sobre Direito Civil, 
Direito da Família, Direito de Sucessões, Direito Falimentar, Direito do Consumidor. 

Sítio Eletrônico do CAO da Defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa 

Página eletrônica do CAO da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa que 
fornece as seguintes informações: arquivo digital, convênios, jurisprudência, Legislação, órgãos de 
execução, ações judiciais e súmulas. 

Sítio Eletrônico do CAO dos 
Registros Públicos, das Fundações e 
das Entidades de Interesse Social 

Sítio Eletrônico do CAO dos Registros Públicos, das Fundações e das Entidades de Interesse Social 
que disponibiliza os seguintes serviços: modelos, prestação de contas, Legislação etc. 

Sítio Eletrônico do CAO Infância e 
Juventude 

Página Eletrônica do Centro de Apoio Operacional à Infância e Juventude que disponibiliza os 
seguintes serviços: peças (modelos), contatos, informes, legislação. 

Sítio Eletrônico do CAOCIDADANIA Página Eletrônica do Centro de Apoio das Promotorias Cíveis que disponibiliza os seguintes 
serviços: modelos de termo de cooperação, atos do núcleo de defesa da educação, Instauração de 
procedimento, recomendação, ação civil com pedido liminar, encaminhamento ao Procurador, visita 
do CAPD etc. 

Sítio Eletrônico do CAOCRIM Página Eletrônica do Centro de Apoio Operacional Criminal, da Execução Criminal e Controle 
Externo da Atividade Policial que disponibiliza os seguintes serviços: modelo de relatório de esforço 
concentrado. 

Sitio Eletrônico do CAOMACE Página Eletrônica do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, 
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural que disponibiliza os 
seguintes serviços: peças processuais, formulários de investigação criminal e conselhos municipais 
antidrogas e banco de dados. 

Sítio Eletrônico do CAOPEL Página Eletrônica do Centro de Apoio Operacional Eleitoral que fornece as seguintes informações: 
atribuições, composição, Promotores Eleitorais, Calendário Eleitoral, Legislação, Material de Apoio, 
Artigos, Enunciados, Notícias, Relação de Prefeitos/Gestores Municipais em Contas rejeitadas pelo 
TCM/CE, relação de responsáveis com contas julgadas irregulares -TCE/CE. 

Sítio Eletrônico do MPCE Nova versão do site do MPCE contendo layout mais leve e dinâmico. 

Supervisor Web Sistema responsável pela autenticação de usuários e permissões de acesso aos sistemas e 
serviços. 

 
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 2015 as principais realizações foram: 

• Análise de Vulnerabilidade nos servidores e aplicações do MPCE. 
• Análise de Risco dos ativos do MPCE. 
• Melhorias no conteúdo da página de segurança da informação da intranet. 
• Melhorias na estrutura física do Centro de Dados. 
• Palestra sobre Segurança da Informação e a Política de Segurança do MPCE dentro do curso 

de formação dos novos servidores. 

A seguir as redes de computadores do MPCE protegidas com firewall em 2015: 

• 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; 
• DECOM de MARACANAÚ; 
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• 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. 

  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – Pdti 2015 

O Plano Diretor de TI – Pdti permite direcionar e acompanhar a atuação da área de TI. No cenário 
de mudanças frequentes, o Pdti define o direcionamento da Secretaria de Tecnologia da Informação da 
PGJ e é importante para decidir e agir de forma proativa em relação às ameaças e em favor das 
oportunidades com foco nos objetivos estratégicos institucionais. 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015 – Pdti do MPCE foi elaborado pela própria equipe 
da Setin e definiu o referencial estratégico (Missão, Visão, Valores, Objetivo de TI, princípios, diretrizes e 
premissas) obedecendo a um conjunto de documentos de referência como leis, provimentos, resoluções e 
aspectos orçamentários; utilizou um leque de demandas agrupadas segundo os objetivos estratégicos da 
Instituição para buscar manter o alinhamento estratégico. O plano também lista as necessidades de 
competências para a equipe e os principais riscos identificados.  

O Pdti 2015 possui 7 programas, quais sejam: MP Conectado, MP Seguro, MP Equipado, MP 
Informatizado (atividade-fim), MP Informatizado (atividade-meio), MP em Conformidade e MP Capacitado. 
Cada um destes programas possui uma ou mais metas e projetos. Esse agrupamento facilita a gestão e a 
execução dos projetos e do plano, considerando a quantidade de ações e metas definidas. A seguir, o 
consolidado da execução dos programas e após o detalhamento dos projetos por programa. 
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PDTI 2015

PROJETOS (%ESCOPO)

Prover conectividade Rede PGJ Cambeba (SUSPENSO) Upgrade rede PGJ (sede Centro)

Proteção lógica das redes e das informações* Proteção física do centro de dados (PGJ sede Centro) e DG. Reposição de certificados digitais

Aquisição de dois cofresdata para guarda das mídias de backup Aquisição de dois cofresdata para guarda das mídias de backup Aquisição de estabilizadores 

Aquisição de nobreaks de pequeno porte Aquisição de switches Aquisição de computadores, monitores e notebooks

Rede de Armazenamento Contrato de manutenção com presença regional de técnicos de informática Implantar sistema integrado de gestão

Aprimorar Protocolo Web (virtualização administrativa) Aprimorar SGP Novos portais mp, intranet e transparência

Aprimorar Sistema Arquimedes Implantar Arquimedes em todos os órgãos de execução Disponibilizar dados do SIM (TCM) para órgãos de execução

Consulta ao banco de dados da Semace Realizar capacitações previstas no PDTI Conformidade Cnmp

Aquisição de licenças de software  
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Detalhamento dos programas e projetos do Pdti 2015. 

Nesta seção, apresentaremos por programa e por projeto, as metas, o macroescopo e o realizado, 
este representado como indicador de esforço, ou seja, o quanto do escopo previsto foi realizado até o 
dezembro/2015.  

Programa MP CONECTADO 

Meta (#1): 100% dos links de comunicação de dados com recursos assegurados para a operação. 
Projeto (#1): Prover conectividade. 
Finalidade: Prover o custeio dos links de comunicação de dados (Mpls e CDC/Gigafor) utilizados em sedes 
de órgãos ministeriais. 
Macroescopo: Definir localidades; validar ativação no convênio com a rede governamental; selecionar 
protocolo e velocidade por unidade; solicitar ativação; adequar rede local (acesso e segurança) da 
unidade; gerir contrato. 
Realizado: 100%. 
Resultado: órgãos ministeriais em rede e com acesso à internet. 

 

Meta (#2): Rede de dados e voz da Sede PGJ Cambeba operacional.  
Projeto (#2): Rede PGJ Cambeba (SUSPENSO). 
Finalidade: Construir a rede local de computadores, rede sem fios e integração com voz para a nova sede 
da PGJ. 
Macroescopo: Definir projeto da rede; elaborar especificações e termo de referência; cotar; licitar; elaborar 
ordem de serviço; acompanhar montagem e configuração dos equipamentos; realizar testes. 
Realizado: 30%. O projeto foi suspenso em virtude do atraso na obra de reforma da nova sede PGJ no 
Cambeba. 
Resultado: especificações técnicas de toda a parte de rede local (ativa) e da cobertura de sinal de rede 
sem fio para o prédio, restando a especificação da parte de voz integrada (VoIP). 

 

Meta (#3): Melhorar rede da Sede PGJ Centro para operar com velocidade de 1Gbp/s. 
Projeto (#3): Manter o cabeamento das áreas de trabalho; ampliar a velocidade entre os racks de borda da 
rede da PGJ de 100Mbps para 1Gbps; melhorar a resiliência da rede entre racks com uso de enlaces de 
redundância com ativação automática; implantar o monitoramento e gerenciamento nos ativos de rede. 
Finalidade: Upgrade da rede local (Sede PGJ Centro) para oferecer mais velocidade e disponibilidade aos 
usuários. 
Macroescopo: Preparar termo de referência; licitar; substituir switches dos racks de borda; ampliar 
velocidade nos trechos entre racks de borda e rack central para 1Gbps com mudança de fibra óptica e 
interfaces físicas; configurar vlans conforme segmentos de segurança; modelar switches novos na 
gerência de rede; aprimorar segurança de autenticação; organização do cabeamento da PGJ; 
documentação do cabeamento da PGJ; realizar testes; encerrar contrato. 
Realizado: 10%. Projeto perdeu prioridade em relação as outras ações. Contudo, a necessidade ainda 
existe e sugere-se que seja executado em 2016, em parceria com a Sead. 
Resultado: levantamento da quantidade de pontos e equipamentos necessários ao upgrade com cotação 
de preços à época, mas com o tempo decorrido requer atualização. 
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Programa MP SEGURO 

Meta (#4): 70% das unidades do MP protegidas. 
Projeto (#4): Proteção lógica das redes e das informações. 
Finalidade: Prover segurança de perímetro para as redes do MPCE por meio de firewall com filtro de 
acesso à internet. 
Macroescopo: Seleção das unidades a proteger com base nos riscos; ativação de firewall com filtro de 
acesso à internet; monitoramento do uso e dos incidentes de segurança; gestão da execução dos serviços 
contratados. 
Realizado: 100%. 
Resultado: Redes dos órgãos ministeriais (atendidos pelo contrato) protegidas logicamente. 
 

Meta (#5): Centro de dados da PGJ protegido. 
Projeto (#5): Proteção física do centro de dados (PGJ sede Centro) e quadro DG. 
Finalidade: Melhorar a segurança fisica do centro de dados da PGJ e DG, dotando o espaço de melhor 
controle de acesso, de sensores de temperatura e de detecção de incêndios. 
Macroescopo: Elaboração de layout e projeto físico para reforma dos espaços do Centro de Dados e do 
DG (Setin e Natec); licitação para a execução da reforma e acompanhamento da obra (Natec); estudo e 
elaboração do termo de referência para aquisição e instalação dos sensores no Centro de Dados (Setin); 
licitar; receber e acompanhar a instalação. 
Realizado: 50%. A execução da obra de reforma não iniciou até o momento. As tentativas de cotação de 
preços dos sensores fracassaram – a equipe atribui a desinteresse das empresas no fornecimento dos 
sensores isoladamente, já que a praxe do mercado é fornecê-los como parte de uma sala segura ou sala 
cofre. Com isto e a necessidade de cumprimento da recomendação do Cnmp, passou-se a buscar outra 
solução: o data bunker (rack seguro). 

Projeto (#6): Data Bunkers (racks seguros) 
Finalidade: Proteção física dos servidores de rede, storage, unidade de fita do Centro de Dados PGJ. 
Atender exigência do Cnmp quanto a melhor proteção dos equipamentos de TI do Centro de Dados. 
Macroescopo: Levantar as quantidades; realizar estudo sobre o equipamento (características, capacidades 
etc.); instrução da aquisição; licitar; receber, verificar e instalar com a execução do fornecedor; planejar o 
“moving” e executar. 
Realizado: 30%. 
Resultado: estudos realizados e especificações técnicas preliminares. 

 

Meta (#6): 100% dos membros do MP que atuam na virtualização judicial com certificado digital. 
Projeto (#7): Reposição de certificados digitais.  
Finalidade: Prover certificados digitais e leitoras para membros do MPCE que atuam com processos 
judiciais virtuais, para a PGJ (e-CNPJ) e certificados digitais para equipamentos (e-servidor). 
Macroescopo: Levantar as quantidades; licitar; definir processo de credenciamento e substituição; 
executar substituições de certificados digitais de membros; solicitar, receber e instalar certificados digitais 
para equipamentos (e-servidor); solicitar, receber e disponibilizar certificado digital e-Cnpj PGJ; solicitar, 
receber e disponibilizar no Almoxarifado da PGJ as leitoras de cartão inteligente. 
Realizado: 60%. A licitação para os itens do projeto está prevista para fevereiro/2016. 
Resultado: Membros do MP que atuam com processos judiciais virtuais atendidos supridos com 
certificados digitais. 
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Meta (#7): Mídias de backup guardadas em cofres-data na PGJ e Esmp (contingência) 
Projeto (#8): Aquisição de dois cofres-data para guarda das mídias de backup. 
Finalidade: Prover guarda física para as mídias de backup da PGJ, aumentando a proteção contra 
sinistros físicos relacionados a perda de informações. 
Macroescopo: Levantar quantidades, preparar termo de referência, licitar, adquirir e receber, instalar. 
Realizado: 80%. Licitação concluída gerando ata de registro de preços própria. Um cofre de dados foi 
adquirido e está em uso. Pretendemos adquirir mais uma unidade no primeiro semestre de 2016, mediante 
a disponibilidade orçamentária. 
Resultado: unidades de fita de backup com as informações da instituição guardadas com segurança, 
protegidas de roubo, furto e incêndio. 

 

Programa MP EQUIPADO 

Meta (#8): 100% das unidades do MP com equipamentos de TI. 
Projeto (#9): Aquisição de estabilizadores. 
Finalidade: atender a demanda dos órgãos ministeriais. 
Macroescopo: levantar tipos e quantidades, preparar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber e 
distribuir.  
Realizado:100%. 
Resultado: órgãos ministeriais supridos com equipamentos. 
 
Projeto (#10): Aquisição de no-breaks de pequeno porte. 
Finalidade: atender a demanda dos órgãos ministeriais. 
Macroescopo: levantar tipos e quantidades, preparar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber e 
distribuir.  
Realizado:100%. 
Resultado: órgãos ministeriais supridos com equipamentos. 
 
Projeto (#11): Aquisição de switches. 
Finalidade: Atender a demanda de órgãos; aumentar oferta de portas de rede local nas Promotorias que 
funcionam dentro do Judiciário. 
Macroescopo: levantar tipos e quantidades, preparar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber e 
distribuir.  
Realizado:30%. Esta aquisição precisou ser preterida em relação a outras mais urgentes. Há em curso 
uma aquisição governamental semelhante com grande potencial de adesão, considerando a expectativa 
de menores preços unitários diante do maior volume de compra do governo. 
Resultado: levantamento dos tipos e quantidades de switches necessários. 
 
Projeto (#12): Aquisição de computadores, monitores e notebooks. 
Finalidade: Substituir equipamentos antigos e atender a demanda de órgãos. 
Macroescopo: levantar tipos e quantidades, preparar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber, 
configurar e distribuir. 
Realizado:100%. Foram adquiridos mais de 200 computadores e monitores em 2015. Não foram 
adquiridos notebooks em 2015. A expectativa de aquisição de computadores precisou ser revista por 
causa do aumento da cotação do dólar, que aumentou o preço unitário dos equipamentos. 
Resultado: órgãos ministeriais supridos com equipamentos. 
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Meta (#9): Upgrade da capacidade de armazenamento e processamento do Centro de Dados da PGJ 
e melhoria da sua resiliência. 
Projeto (#13): Rede de Armazenamento. Projeto com recursos do Fdid. 
Finalidade: Dispor de plataforma de hardware para a virtualização extrajudicial; substituir servidores 
antigos cuja garantia expirou; melhorar a resiliência da rede por meio de equipamentos redundantes; 
melhorar a capacidade de processamento e armazenamento de informações. 
Macroescopo: levantar tipos e quantidades, preparar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber, 
configurar, planejar migração de sistemas e serviços dos equipamentos antigos para os novos. 
Realizado: 70%. A maioria dos equipamentos e software já foram adquiridos, restando os servidores de 
rede. 
Resultado: Equipamentos adquiridos e instalações iniciadas. Ao final da execução, a Instituição terá sua 
capacidade de armazenamento, processamento e resiliência melhoradas. 
 
Meta (#10): 90% dos equipamentos de TI mantidos. 
Projeto (#): Contrato de manutenção com presença regional de técnicos de informática. 
Finalidade: Prover manutenção corretiva para equipamentos de TI em uso, mas que não mais estejam em 
garantia do fornecedor. 
Macroescopo: Renovação e repactuação de valores dos contratos. Execução do contrato e fiscalização. 
Realizado: 100%. 
Resultado: Atendimentos e consertos de equipamentos (fora de garantia) realizados, permitindo ampliação 
da vida útil de equipamentos e a manutenção das operações dos órgãos em um período de redução da 
quantidade de equipamentos adquiridos por questão orçamentária. 

 
Meta (#11): Rotinas administrativas integradas (planejamento/orçamento, finanças, patrimônio, 
almoxarifado, folha, contratos e convênios, frota). 
Projeto (#15): Implantar sistema integrado de gestão administrativa. 
Finalidade: Implantar o software público de gestão administrativa integrada e-cidade na PGJ para alcançar 
os ganhos de sinergia, reúso de dados e informações, maior nível de automação, atender às exigências 
regulatórias e resolver alguns problemas não atendidos com os sistemas departamentais existentes. 
Macroescopo: Prospectar opções de sistemas, avaliar aderência com os gestores da PGJ, elaborar termo 
de referência, cotar, licitar, adquirir, migrar dados de sistemas legados, capacitar usuários, capacitar 
pessoal técnico (TI), implantar módulos, homologar com gestores, implantar. 
Realizado: 30%. Em virtude da falta de recursos financeiros para o projeto, conforme o entendimento com 
os gestores administrativos, foi elaborado e submetido ao Fdid no final de 2015 o projeto Implantação e 
Adequação do e-Cidade no MPCE. Contudo, o projeto não foi aprovado pelo Conselho do Fundo. 
Sugerimos que esta demanda seja incluída no Pdti 2016 como um projeto candidato para decisão do Ceti, 
vez que a necessidade ainda existe. 
 
Meta (#12): 80% das melhorias implementadas nos sistemas. 
Projeto (#16): Aprimorar Protocolo Web (virtualização administrativa). 
Finalidade: Evoluir o sistema com um conjunto de melhorias funcionais para melhor atender a instituição. 
Macroescopo: Levantar e validar escopo de melhorias, implementar, testar, homologar, disponibilizar; 
capacitar usuários se necessário. 
Realizado: 80%. 
Resultado: sistema melhorado. 
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Projeto (#17): Aprimorar SGP. 
Finalidade: Continuar a construção do SGP nos módulos e funcionalidades ainda não concluídos. 
Macroescopo: Backlog do produto, ou seja, lista das funcionalidades com priorização de construção e 
entrega. 
Realizado: 80%. 
Resultado: Sistema melhorado. Redução dos erros de processamento de remuneração de membros. 
Aprimoramento de diversos módulos e funcionalidades do sistema, incluindo o fornecimento de dados para 
o Portal de Transparência em cumprimento das exigências do Cnmp. 
 
Meta (#13): Site Institucional, Intranet, Portal da Transparência entregues. 
Projeto (#18): Novos portais MPCE, intranet e transparência. 
Finalidade: Atualizar portais do MP com visual moderno, permitindo a atualização de conteúdo de forma 
descentralizada por meio de plataforma de gestão de conteúdos (software CMS), cumprir exigências 
quanto a acessibilidade digital e responsividade (LBI e Cnmp). 
Macroescopo: levantar requisitos, prospectar contratações semelhantes, elaborar termo de referência, 
cotar, licitar, adquirir, gerir serviço e contrato, receber e homologar, disponibilizar. 
Realizado: 50%. A contratação de empresa especializada para a construção dos portais não foi possível 
por falta de recursos. A equipe interna composta pelo Gerente de Sistemas, os dois Web Designers e a 
Assessora de Comunicação iniciaram os trabalhos de construção do novo Portal do MPCE. Após a 
construção e entrega, será trabalhada a nova Intranet do MPCE – projeto candidato para o Pdti 2016 e 
decisão do Ceti. 
Resultado: Novo portal do MP na internet (aguardamos autorização para publicação e neste ínterim, mais 
conteúdos estão sendo revisados e incluídos, liderados pela Ascom). 
 
Programa MP INFORMATIZADO (ATIVIDADE-FIM) 
 
Meta (#14): Atividade-fim informatizada (judicial e extrajudicial 1º e 2º graus). 
Projeto (#): Aprimorar Sistema Arquimedes. 
Finalidade: Aperfeiçoar o sistema quanto a usabilidade, correção de erros e a construção de melhorias 
funcionais. 
Macroescopo: levantar melhorias e validar, elaborar termo de referência, cotar, licitar, adquirir, receber e 
homologar, disponibilizar, capacitar usuários nas melhorias, encerrar. 
Realizado: 90%. O projeto foi submetido ao Fdid e aprovado. Contudo, na preparação da contratação o 
detalhamento das funcionalidades forçou a revisão das propostas comerciais, onerando sobremaneira o 
orçamento inicial. Assim, não foi possível executar o projeto Fdid. Por outro lado, com a contratação da 
empresa Ivia para a prestação de serviços de Arquitetura de Software com alocação de um profissional 
fluente nas tecnologias do sistema Arquimedes, foi possível executar várias melhorias importantes e a 
correções de erros. 
 
Meta (#15): 100% dos órgãos de execução usando o Arquimedes. 
Projeto (#20): Implantar Arquimedes em todos os órgãos de execução. 
Finalidade: Prover sistema de controle processual da atividade-fim para o MPCE, cumprindo exigência da 
Inspeção do Cnmp. 
Macroescopo: elaborar roteiro e material didático de implantação; para cada uma das 9 regionais do MP 
levantar usuários que receberão a capacitação, agendar data de implantação com os membros, configurar 
cada órgão ministerial e permissões de acesso dos usuários, realizar capacitação aos usuários, elaborar 
relatório da implantação, comunicar Corregedoria e Gabinete do Procurador-Geral após cada conclusão. 
Realizado: 100%. 
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Resultado: Sistema implantado nos órgãos de execução capazes de operá-lo. Cumprimento de 
recomendações e resoluções do Cnmp quanto a disponibilização de informações processuais na 
Transparência Ativa e Portal de Transparência. 
 
Meta (#16): Dados do SIM (TCM) disponíveis para todos os órgãos de execução. 
Projeto (#21): Disponibilizar dados do SIM (TCM) para órgãos de execução. 
Finalidade: Construir aplicativo na intranet que permita realizar consultas flexíveis de apoio à investigações 
de improbidade administrativa para membros do MPCE. 
Macroescopo: realizar gestões junto a TI do TCM, definir em conjunto a sistemática de obtenção periódica 
dos dados, criar banco de dados na PGJ, levantar necessidades de consulta com os membros do MP que 
atuam nesta área, construir aplicativo de consultas na intranet, testar, homologar, disponibilizar. 
Realizado: 40%. O projeto foi suspenso por falta de servidor disponível e de mentor ou consultoria para 
compreender o esquema do banco de dados do SIM para então implementar os comandos de consulta 
que comporão o aplicativo da intranet. Uma primeira carga do banco de dados foi disponibilizada em 
caráter de teste pelo TCM, após gestões.  
O projeto é de grande relevância para o MP considerando que ainda há grande dificuldade na obtenção e 
manuseio do banco de dados do SIM. Entendemos ser importante incluir o projeto no Pdti 2016 com os 
aportes necessários para obter os resultados. 
 
Meta (#17): Acesso ao banco de dados da Semace. 
Projeto (#22): Consulta ao banco de dados da Semace. 
Finalidade: Acesso a bancos de dados de autos de infração para consulta dos órgãos ministeriais com 
atuação em meio ambiente. 
Macroescopo: Celebrar convênio entre PGJ e Semace; definir em conjunto com Semace tecnologia e 
requisitos para a interoperação; construir; testar; homologar com Semace e Caomace; capacitar usuários; 
tornar disponível na intranet. 
Realizado: 100%. Aplicação disponibilizada na intranet ministerial – sistema Compese. 
Resultado: Sistema disponibilizado na intranet para consultas dos órgãos com atuação em meio ambiente. 
 

Programa MP CAPACITADO EM TI 
 
Meta (#18): 100% dos colaboradores de TI capacitados. 
Projeto (#23): Realizar capacitações previstas no PDTI. 
Finalidade: Capacitar equipe nas competências necessárias à execução de projetos do Pdti. 
Macroescopo. Realizado: contratações de TI seguindo a IN04, gestão de contratos, governança de TI. 
Realizado: 10%. 
Resultado: aumento da demanda por capacitação. 
 
Programa MP EM CONFORMIDADE (GOVERNANÇA NO USO DA TI) 
 
Meta (#19): Cumprimento das recomendações e determinações da inspeção do Cnmp na PGJ e 
Corregedoria Geral. 
Projeto (#24): Conformidade Cnmp. 
Finalidade: Adequar práticas, procedimentos, processos de trabalho, sistemas de informação e serviços de 
TI para atingir a conformidade com o Cnmp. 
Macroescopo: Levantar gap, montar matriz/escopo de conformidade com Cnmp, implantar adequações 
para conformidade (pessoas, processos e tecnologia), atualizar registros com evidências sempre que 
possível. 
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Realizado: 80%. 
Resultado: Melhoria do nível de conformidade com o marco regulatório do Cnmp. Cumprimento de várias 
recomendações e resoluções. 
 
Meta (#20): 100% dos softwares licenciados. 
Projeto (#25): Aquisição de licenças de software. 
Finalidade: Atender a demanda por software dos órgãos e manter registros como evidências para as 
inspeções do controle externo. 
Macroescopo: levantar softwares e quantidades, licitar, aplicar no ambiente e registrar. 
Realizado: 70%. 
Resultado: Licenças de softwares adquiridas e regularizadas.  

 
Outras ações relevantes da Setin em 2015 

Progresso na execução do projeto Rede de Armazenamento com aproximadamente 70% dos itens 
adquiridos em 2015 e parcialmente implantados. Execução em curso. O projeto foi submetido e aprovado 
pelo Fdid cujo montante foi da ordem de R$ 1.500.000,00 de investimento. Com a conclusão do projeto, a 
PGJ terá maior capacidade de armazenamento, processamento e resiliência do seu Centro de Dados, 
promovendo assim a infraestrutura de TI para o novo sistema processual.  

PROCESSO 34070/2015-9 - ELABORAÇÃO TÉCNICA E INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PROJETO REDE E 
ARMAZENAMENTO DE DADOS - UPGRADE DO DATA CENTER (1ª PARTE): 

Adesão à ATA de registro de preços do Pregão Eletrônico Nº 046/2014 da Companhia DOCAS do Ceará, 
para aquisição de: 
1º - dois(02) Storages para o atual Data Center da PGJ no prédio localizado no bairro José Bonifácio; 
2º - dois(02) Switch SAN para ligação com redundância dos servidores de rede do atual prédio da PGJ 
localizado no bairro José Bonifácio; 
3º - Tape Library com capacidade de armazenamento de pelo menos 48 fitas LTO 6, também para o Data 
Center do atual prédio da PGJ no Cambeba; 
4º - Fitas IBM LTO6 (pack de 5 fitas)." 

PROCESSO 35561/2015-6 - ELABORAÇÃO TÉCNICA E INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PROJETO REDE E 
ARMAZENAMENTO DE DADOS - UPGRADE DO DATA CENTER (2ª PARTE).  
Adesão à ATA de registro de preços do Pregão Eletrônico Nº 046/2014 da Companhia DOCAS do Ceará, 
para aquisição de: 
1º - Licenças de replicação para Stowize v7000; 
2º - Licenças de vSphere with Operations Management; 
3º - Licença de vCenter Server Standard; 
4º – Serviços de implantação da solução. 

ELABORAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO REDE E ARMAZENAMENTO DE DADOS - UPGRADE DO 
DATA CENTER (3ª PARTE)  
Adesão à ATA de registro de preços Nº 142/2014 da Marinha para aquisição de: 
1º - Um(01) chassi Blade Center com todos os módulos redundantes para o atual Data Center da PGJ no 
prédio localizado no bairro José Bonifácio; 
2º – Quatro(04) lâminas Blade com dois(02) processadores de 08 núcleos e 256 GB de RAM com 02 
placas de rede e 02 placas HBA. 
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PROCESSO 13268/2014-7 - ELABORAÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA AQUISIÇÃO 
DE DOIS(02) NOBREAKS DE 20 KVA – PROJETO DO FDID(TDCO) 03/2014 – ITEM 02 

Adesão a ATA de Registro de Preços para aquisição com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos de dois(02) nobreaks de 20 KVA. 

PROCESSO 18903/2015-1 - ELABORAÇÃO TÉCNICA PARA O NOVO CONTRATO DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO. LICITAÇÃO DO NOVO CONTRATO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – NOVO 
CONTRATO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

ELABORAÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO DE 
BACKUP DO MPCE.  

Implantação do novo servidor com o aplicativo backup, aplicativo que permite administração, backup, 
restauração e verificação dos dados de computadores em uma rede de sistemas mistos.  

PROCESSO 19413/2015-0 - ELABORAÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO DO UPGRADE DA REDE 
WIRELESS DA PGJ. 

Implantação de nova rede sem fios para a sede PGJ com equipamentos de maior capacidade e 
segurança, promovendo uma melhor experiência de uso e estabilidade de conexão.  

A presente aquisição decorreu do aumento do uso de dispositivos móveis como notebooks pelo Ministério 
Público Estadual do Ceará e pelo obsoletismo dos atuais equipamentos para rede wireless instalados na 
Procuradoria Geral de Justiça. 

A aquisição justifica-se pela necessidade de melhorar e continuar garantindo acesso dos notebooks 
institucionais de Procuradores à rede sem fio institucional da Procuradoria Geral de Justiça, bem como 
garantir e melhorar o sinal da rede sem fio do atual hotspot da PGJ em uso pelo público que participa de 
eventos no auditório da Procuradoria Geral de Justiça. 

A aquisição dos novos equipamentos para rede sem fio permitiu a SETIN controle administrativo 
centralizado da infraestrutura da rede wireless institucional e da rede wireless utilizada pelo hotspot, este 
gerenciamento era impossível com os antigos equipamentos obsoletos, já que estes equipamentos não 
dispõe destes recursos e já demonstravam instabilidade no funcionamento, ocasionando parada nos 
serviços da rede wireless institucional e rede wireless do hotspot. Com esta aquisição melhoraramos a 
segurança dos dados institucionais que trafegam pela rede sem fio institucional e centralizaremos a 
administração, diminuindo assim os custos operacionais e administrativos. 

 

Desenvolvimento de aplicação para envio de boletim de eletrônico pelo CAOs 

Atualmente, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis e Consumidor e o Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude e Educação fazem uso de aplicação que permite o envio de 
conteúdos pelo correio eletrônico para os e-mails cadastrados previamente. 

Publicação em produção do módulo de Banco de Horas no SGP  

A SETIN disponibilizou funcionalidade para a Secretaria de Recursos Humanos cadastrar e gerenciar as 
horas extras dos colaboradores da PGJ 

Ajuste de relatórios no SGP 

Ajustes dos relatórios acúmulo de função, ajuda de custo, auxílio alimentação e diferença de subsídios no 
Sistema de Gestão de Pessoas 
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Melhorias no FAD existente no SGP  

Desenvolvimento de novos campos no Formulário de Avaliação de Desempenho de modo a atender as 
requisições da comissão de avaliação de desempenho. 

 

Melhorias no Formulário de Estágio Probatório do SGP 

Criação de novos campos elencados pela comissão responsável pelo estágio probatório da PGJ; 

 

Publicação do Novo Portal da Transparência do MPCE 

Publicação de novo layout do Portal da Transparência do MPCE em conformidade com as Resoluções n.° 
86/2012, n.° 89/2012, n° 105/2014 e a Lei n.° 12.527/2011 – Lei de Acesso à informação. 

Implementação de ajustes no módulo de férias do Portal do Colaborador 

Criação de regras novas para solicitação de férias e deferimento pela Secretaria de Recursos Humanos no 
Sistema de Gestão de Pessoas – SGP 

 

Disponibilização de Concurso de Remoção para o SGP 

Implementação de módulo para gerenciar os pedidos de remoção dos colaboradores da PGJ por meio do 
Sistema de gestão de Pessoas – SGP 

 

Registro de ponto eletrônico para estagiários no SGP 

Implementação de melhoria no SGP que possibilita aos estagiários lotados fora da PGJ o registro de 
entrada/saída bem com o acompanhamento da frequência pelas chefia 

 

Sistema para recepcionar projetos do FDID 

Implementação de melhorias no sistema FDID Projetos de modo atender os pontos elencados pelo Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará no edital nos editais n.° 01 e 03 de 2015. 

 

Sistema de Gestão de Autos Arquimedes 

Publicação de melhorias e correções nas seguintes funcionalidades: 

Nova regra para Movimentação de processos (taxonomia); 

Melhoria na Ficha de Atendimento de modo a atender às necessidades dos órgãos de execução; 

Correção de erro na importação de processo do SPROC; 

Ajuste na distribuição de processos de modo a evitar possíveis erros; 

Melhoria na geração do modelo de documento (Capa de processo); 

Implementação de melhoria que permite a busca da taxonomia pela artigo da legislação; 

Melhoria para importação de vários processos e inserção em uma única guia de tramitação; 
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Sistema Protocolo Web 

Foram implementadas as melhorias “controle de prazo”, “sigilosidade” e “controle de tramitação interna”. 

 

Sistema de Gestão de Pessoas – Módulo Corregedoria 

A SETIN elaborou e entregou um módulo específico para a Corregedoria-Geral do MPCE dentro do SGP 
em outubro/2015 que contendo as seguintes funcionalidades: 

a) cadastro de anotações administrativas contemplando todos os campos do inciso I do art. 19 do 
Regimento Interno da Corregedoria-Geral; 

b) cadastro com anotações funcionais contemplando todos do inciso II, do art. 19 do Regimento Interno da 
Corregedoria-Geral.  

 

Melhorias no sistema Protocolo Web: a Setin realizou várias melhorias no sistema ao longo de 2015. 

Novo site do MPCE. A Setin e a Assessoria de Comunicação – Ascom elaboraram o novo site do MP em 
dezembro de 2015. Contudo, com a mudança de Procurador-Geral, o site passou por alterações sendo 
finalmente disponibilizado em março/2016. 

Implementação e execução mensal da rotina de depreciação de bens patrimoniais no Sistema de 
Patrimônio – Spat para cumprir as exigências de contabilidade. 

Novo sistema de Ouvidoria. Importação do sistema do Cnmp, adequação para o MPCE, testes e 
disponibilização do sistema para a Ouvidoria Geral do MPCE, incluindo as funcionalidades no site para o 
cidadão. 

Adequação do sistema Fdid para geração de DAEs. A melhoria permitiu a geração de DAEs integrados 
com a Sefaz para a identificação de depósitos para o Fundo. 

 

Lições aprendidas e conclusões da execução do Pdti 2015 

Cada programa e projeto permitiram retirar lições aprendidas. Estas são úteis para novos planejamentos e 
para induzir mudanças culturais e procedimentais na Setin e no MPCE. O registro das lições ajuda na 
melhoria da maturidade e aumenta a chance de mais acertos e menos riscos negativos no futuro. Em uma 
compilação geral, o aprendizado para melhorarmos o desempenho do próximo Pdti é: 

1. O MPCE precisa definir o seu novo ciclo de planejamento estratégico para que a Setin possa 
elaborar e executar o Peti e assim buscar atualizar e garantir o alinhamento estratégico necessário 
e cobrado pelo controle externo. 

2. O atual organograma da Setin dificulta as operações e a execução de projetos, concomitante. A 
especialização das funções de departamentos e o reforço de equipe de servidores ajudaria 
sobremaneira. Além disso, a melhoria remuneratória das gerências e a criação de mecanismos de 
premiação pelo atingimento dos objetivos dos projetos potencializaria melhores resultados. 

3. Os processos de compra se tornaram mais burocráticos, trabalhosos e requerem mais servidores 
e tempo para sua conclusão. É necessário que a PGJ adote os conceitos impostos pela 
Resolução 102 Cnmp, especialmente quanto a criação de equipes de contratação. 
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4. Os espaços físicos da Setin estão diminutos e isto atrapalha o bom desempenho dos trabalhos. 
Realizamos ajustes físicos em 2014, mas não solucionam a causa raiz do problema. Utilizamos 
três espaços no prédio da PGJ e isto dificulta a comunicação. 

5. A capacitação nos conhecimentos e ferramentas de gerenciamento de projetos como outros 
conteúdos técnicos potencializariam a execução e o gerenciamento dos projetos, melhorando os 
resultados. 

6. A partir do aprendizado do primeiro ciclo do Pdti, o atual teve uma menor quantidade de projetos. 
Os projetos ou pacotes de trabalho priorizados para execução pela Setin devem ser escolhidos 
pelo Ceti cuidadosamente, sempre que possível, baseado em critérios e considerando os retornos 
para a Instituição, ponderando os recursos e os riscos. para evitarmos ou reduzirmos os custos de 
oportunidade relacionados. 

7. Novamente, tivemos grande dificuldade para a apuração das metas em praticamente todos os 
programas. Tivemos também dificuldade para a apuração do dos resultados efetivos alcançados 
com relação aos objetivos dos projetos. A causa principal disto continua a ser a falta de pessoal 
para os levantamentos e as ferramentas de automação que facilitariam o trabalho. 
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11. ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

A Assessoria de Imprensa - ASIMP é o órgão de Assessoramento da Procuradoria Geral de 
Justiça, a qual incumbe organizar, coordenar e executar os projetos e ações de comunicação social do 
Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), interna e externamente. 

Para o melhor desempenho da comunicação do MPCE, houve em 2015 a contratação de empresa 
para prestação de serviços de editor de mídia eletrônica, diagramador, fotógrafo e cinegrafista, atendendo 
as necessidades da ASIMP de ampliação da equipe e evolução das tarefas diárias. 

Em 2015, a Assessoria de Imprensa publicou dois manuais: "Conhecendo o MPCE", distribuído 
nas redações dos meios de comunicação e nas faculdades de Direito e Comunicação Social; e o "Manual 
de Relacionamento com a Imprensa", direcionado aos membros da Instituição. 

Houve ampliação da presença do Ministério Público nas mídias sociais, seguindo uma tendência 
mundial. Além do perfil institucional no Twitter e Facebook, o MP passou a ter um canal atualizado 
diariamente no Youtube, onde estão dispostas as sessões dos Órgãos Colegiados, e o banco de imagens 
Flicker, onde ficam as fotografias de eventos institucionais. 

A ASIMP também é responsável por toda parte gráfica do MPCE, como elaboração dos cartazes, 
panfletos e folderes de campanhas; diagramação de publicações como manuais, cartilhas, revistas e 
calendários; além de toda arte gráfica dos eventos, como a Semana do Ministério Público e o Fórum de 
Ciência Penal, com a confecção de banners, placas, medalhas, bolsas, entre outros. 

Em 2015 também foram realizadas campanhas internas como "Tampinha Solidária", de 
arrecadação de tampas plásticas doadas ao Lar Torres de Melo e de arrecadação de donativos para 
instituições carentes no Natal. 

 

11.1. ASSIMP EM NÚMEROS 
� Produção de Releases: 671 releases enviados para a Imprensa  
� Produção de Newsletter: 52  Newsletter enviadas para membros/servidores/autoridades diversas 

com notícias do MPCE 
� Atendimento à Imprensa: 

Emissoras de TV - 436 atendimentos 
Jornais impressos - 308 atendimentos 
Emissoras de rádio - 267 atendimentos 
Outros (assessorias, veículos nacionais) -   138 atendimentos 
Internet  - 23 

� Veículos com maior demanda 

Jornal O POVO - 179 atendimentos 
Jornal DIÁRIO DO NORDESTE - 108 atendimentos 
Rádio TRIBUNA BANDNEWS - 105 atendimentos 
TV VERDES MARES - 82 atendimentos 
TV CIDADE - 71 atendimentos 

� Temas com maior demanda 

Criminal - 174 atendimentos 
Consumidor - 113 atendimentos 
Meio Ambiente e Controle Urbano - 113 atendimentos 
Infância e Juventude - 87 atendimentos 
Saúde Pública -  85 atendimentos 
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12. ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP 
 
 

   RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
PELA ESMP NO ANO DE 2015 

 

 

1º SEMESTRE 
 
 
Janeiro 

� Dias 23 e 24 de janeiro ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu Interdisciplinar 
em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Educação e Cidadania. 

 
Fevereiro 

� Dia 05.02.2015 ocorreu o IX Ciclo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Ministério 
Público do Estado do Ceará.  Com o tema: Dosimetria da Pena. Tendo como facilitador o Prof. 
Antonio Carlos Largura Filho, com carga horária de 8h, no auditório da ESMP; 

� Nos dias 06 e 07 de fevereiro ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Educação e 
Cidadania. 

� Participação na reunião para tratar do evento sobre Saúde Mental, no Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude – CAOPIJ, no dia 10/02, contando com a presença do Dr. 
Benedito Augusto, Dra. Antonia Lima e Dra. Isabel Porto. 

� A Secretaria de Tecnologia da Informação da PGJ-CE, realizou em parceria com a Escola do 
Ministério Público o Treinamento do Sistema Arquimedes para os servidores lotados nos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminal – JECC, no dia 20.02.2015, no auditório da ESMP; 

� Nos dias 27 e 28 de fevereiro ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Convivência 
familiar da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. 

� Realização do Curso: Aspectos Teóricos e Práticos do Combate à Corrupção, no dia 27/02 e 
02/03, para os Promotores de Justiça de Entrância Inicial, com carga horária de 14 hs, contando 
com a seguinte programação: 
Manhã - Palestra: Condução de Procedimento Extrajudiciais a partir de Acórdãos do TCM/CE 
Facilitador: Dr. Iuri Rocha Leitão, Promotor de Justiça 
Tarde - Palestra: Fraude em Licitações 
Facilitador: Dr. Igor Pereira Pinheiro, Promotor de Justiça. 

� I Encontro de Integração: Apuiarés de Mãos dadas pela Educação – Articulando Lideranças e 
Renovando Esperanças. Evento realizado no dia 28/02 com apoio do CAOPIJ em parceria com a 
Escola Superior-ESMP. Participação da Prefeitura Municipal de Apuiarés, Secretaria Municipal de 
Educação de Fortaleza – SME, Divisão de Proteção ao Estudante – DIPRE, Polícia Civil e Núcleo 
de Prevenção à Violência da Polícia Militar do Ceará – NUPREV. Local de realização: Escola de 
Ensino Fundamental Matilde Barbosa Góis em Apuiarés/CE. 

 
 

 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 80 

 

Março 

� 1. Continuação do Curso: Aspectos Teóricos e Práticos do Combate à Corrupção para os 
Promotores de Justiça de Entrância Inicial, no dia 02/03, contando com a seguinte programação: 
Manhã - Palestra: Procedimento Preparatório e Inquérito Civil Público 
Facilitador: Francisco Diassis Alves Leitão, Promotor de Justiça 
Tarde - Palestra: Orientações de Investigação e Treinamento para Analise de Licitações 
Facilitador: André Clark Nunes Cavalcante, Promotor de Justiça. 

� Reunião do Conselho Consultivo da Escola Superior do Ministério Público-ESMP/CE, no dia 02 de 
março, para discutir a seguinte pauta: 

� Módulo II do Curso de Ingresso dos Novos Membros na carreira do MP/CE: 
• Aprovação do Calendário de aulas com respectivas disciplinas e professores; 
• Regime de presença: de acordo com o Art. 60 do regimento Interno da ESMP; 
• Trabalho de Conclusão. 

� Processo nº 40256/2014-9 – Solicitando parecer acerca da proficiência do Instituto Tributário de 
Ensino a Distância; 

� Processo nº 00180/2015-6 e Processo n° 00229/2015-1 – Solicitando parecer  acerca da 
proficiência do Instituto Padre Reus. 

� Dia 06/03 foi realizado o evento: Diálogos pela Vida – Enfrentamento ao tráfico de pessoas e o 
sistema de proteção a pessoas ameaçadas. Programa de Proteção a Vitimas e a Testemunha 
Ameaçadas – PROVITA; Programa de Proteção aos defensores dos Direito Humanos – PPDDH; e 
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM. Realizado no 
auditório da Procuradoria Geral de Justiça, somente pela manhã. 

� No dia 09 de março foi assinado o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, o Ministério Público do Estado do 
Ceará/Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará-ESMP/CE, Justiça Federal 
(União Federal de Primeira Instância no Ceará) e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB seção 
Ceará, visando a viabilidade de realização, durante o ano de 2015, de palestras e mesas 
redondas intituladas “O Novo Processo Civil Brasileiro”. 

� Nos dias 13 e 14 de março ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Convivência 
familiar da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. 

�  Foi realizado o VIII Café restaurativo no dia 23/03, no auditório da ESMP/CE, contando com o 
apoio da Defensoria Pública do Estado do Ceará e Organização Terre des hommes, com o tema: 
“Perspectiva 2015 para a atenção à infância e juventude: recomendações do Congresso Mundial 
de Justiça Juvenil realizado em Genebra (Suíça/Janeiro/2015).” 

� Realizado o I Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil, no dia 27/03, das 14h00 
às18h00, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. O evento foi 
realizado em parceria com as seguintes instituições: Escola Superior do Ministério Público-ESMP, 
Escola Superior da Magistratura-ESMEC, Justiça Federal no Ceará e Ordem dos Advogados no 
Ceará. 
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Abril  

� Assinado o Acordo de Cooperação Técnica, no dia 06/04, entre as instituições Ministério Público 
do Estado do Ceará, por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, Coordenação do 
Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, Escola Superior do Ministério do Estado do 
Ceará-ESMP, e as Instituições de Ensino Superior FAMETRO, FACULDADE RATIO, FATECE, 
FATENE E FANOR com vistas a desenvolver projetos e ações conjuntas visando produzir 
conhecimento multidisciplinar nas áreas de mediação comunitária, por meio de serviço voluntário 
que objetivam propiciar aos estudantes e interessados da comunidade a consciência da 
responsabilidade social, da solidariedade, da cooperação e dos deveres cívicos. 

� Realizado o Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro para Membros do Ministério Público do Estado do Ceará e convidados, nos dia 07 a 10 
de abril, no auditório da Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza, em parceira com o Programa 
Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro – 
PNLD.  

� Nos dias 10 e 11 de abril ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu Interdisciplinar 
em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Dinâmica subjetiva de jovens 
com experiência de convivialidade nas ruas.  

� Curso de Emprego e Maneabilidade de Aparelhos Extintores, no dia 16/04, no auditório da ESMP, 
tendo como facilitador Ademar Feitosa Cruz, Capitão do Corpo de Bombeiros. Carga horária:4h. 

� Curso Prático de Negociação e Mediação para o Ministério Público, no dia 17/04, das 8h00 às 
12h00, com carga horária de 4h/a, no auditório da PGJ-CE, tendo como facilitador o Dr.Luciano 
Badini, Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais/BH, no qual foram abordados os seguintes 
assuntos: Breve introdução e Singelas Reflexões; Mediação, Conciliação e Negociação; Como ser 
um bom Negociador? Dicas Práticas. 

� Dia 17/04 foi realizado o Evento: Diálogos pela Vida – Sistema de proteção a pessoas ameaçadas, 
com apoio da Escola Superior do Ministério Público-ESMP. Participação dos seguintes 
Programas: Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA; Programa 
de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – PPDDH; e Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM. Realizado no auditório do Júri (Fórum 
de Maracanaú/CE), no horário da manhã. 

� Teve início nos dias 25 e 27 de abril, o Módulo II do Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos 
Membros do MP/CE, com a disciplina Tutela Constitucional, ministrada pelos Promotores de 
Justiça Dr. Francisco Diassis Alves Leitão e Dr. André Luis Tabosa de Oliveira, no auditório da 
PGJ, com carga horária de 15h/a. 

� Nos dias 24 e 25 de abril ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu Interdisciplinar 
em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Dinâmica subjetiva de jovens 
com experiência de convivialidade nas ruas.  

� Realização do X Ciclo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Ministério Público do 
Estado do Ceará, com o Tema: Prescrição Penal. Com a palestra do Dr. Humberto Ibiapina Lima 
Maia, Promotor de Justiça, no dia 24/04, no horário das 08h00 às 12h00 no auditório da ESMP. 
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Maio 

� No dia 07/05 no horário de 08h00 às 12h00, no auditório da ESMP, foi realizado o XI Ciclo de 
Estudos de Direito Penal e Processual Penal do MP/CE, no auditório da ESMP.  Com o seguinte 
tema: “Execução Penal – Aspectos Práticos”. Cujo palestrante foi o Dr. César Belmino Barbosa 
Evangelista Júnior, Juiz Titular da 1ª Vara de Execução Penal. 

� Foi realizado o II Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil, no dia 08/05, das 
14h00 às 18h00, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, na Assembleia Legislativa do 
Ceará.  Temas abordados: princípio da primazia do julgamento do mérito, tutela de urgência e a 
cognição dos fatos no novo CPC, o advogado e o novo CPC: as conquistas da advocacia, os 
recursos repetitivos no STJ e o novo CPC.  O evento foi realizado em parceria com as seguintes 
instituições: Escola Superior do Ministério Público-ESMP, Escola Superior da Magistratura-
ESMEC, Justiça Federal no Ceará e Ordem dos Advogados no Ceará. 

� Nos dias 08 e 09 de maio ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: História das 
políticas de atendimento à criança e ao adolescente: do menor ao cidadão.  

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II.  Foi ministrada nos dias 08 e 09/05 a disciplina Tutela Eleitoral, tendo como facilitadores 
os Promotores de Justiça Dr. Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto e Dr. Igor Pereira Pinheiro, 
no auditório da PGJ, com carga horária de 15h/a. 

� Seminário: Saúde Mental de Crianças e Adolescentes: tecendo redes para garantir direitos.  
Evento que ocorreu no dia 15 de maio, em parceria da Escola Superior do Ministério Público-
ESMP/CE com a Promotoria de Justiça de Defesa da saúde Pública e o Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude. Realizado no auditório da PGJ/CE, com carga horária de 5h.  

� Seminário: Direitos Humanos da População LGBT: Combate à Homofobia, Lesbofobia e 
Transfobia. Evento realizado pela Escola do Ministério Público-ESMP e o Centro de Apoio 
Operacional da Cidadania – CAOCID. Dia 18/05 no auditório da PGJ/CE, com carga horária de 8h.  

� Curso: Procedimentos Extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Ceará – Legislação, 
Taxonomia e Prática. Evento realizado no dia 21/05, no auditório da PGJ/CE, abordando assuntos 
como: Legislação e Uniformização Taxonômica, e Taxonomia e Prática, tendo como facilitador o 
Dr. Iuri Rocha Leitão, Promotor de Justiça, com carga horária de 7h. 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 22 e 23/05 a disciplina Moralidade Administrativa, tendo como 
facilitadores os Promotores de Justiça Dr. Luiz Alcântara Costa Andrade, Dr. Alexandre Costa 
Aragão e o Procurador de Justiça Dr. Miguel Ângelo Carvalho de Pinheiro, no auditório da PGJ, 
com carga horária de 15h. 

� Nos dias 22 e 23 de maio ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I, com a disciplina: Políticas de 
atendimento para a infância/juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

� No período de 19 a 28 de maio foi realizado o treinamento sobre o “Sistema Guardião Web”, nas 
dependências da ESMP. Somente para Promotores de Justiça e servidores lotados no Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP/CE-GAECO, com carga horária de 
136h. 

� No dia 29 de maio, ocorreu o Encontro do Planejamento Estratégico e do Centro de Apoio 
Operacional do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa – CAODPP, evento realizado 
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em parceria com a Escola Superior do Ministério Público-ESMP, Coordenação do Planejamento 
Estratégico e o CAODPP, no auditório da PGJ/CE, com carga horária de 8h.  

 
Junho  

� Workshop: Fortalecimento do Modelo de Gestão das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto. 
Realizado no dia 01 de junho, das 13h00 às 17h00, no auditório da ESMP, com o objetivo de 
fortalecer as competências conceituais e técnicas dos profissionais quanto a um modelo de gestão 
das medidas socioeducativas em meio aberto com base em um enfoque restaurativo. Evento 
realizado em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude – CAOPIJ e a 
Instituição Terre des hommes, com carga horária de 4h. 

� Facilitador: Victor Herrero Scrich, Especialista em Justiça Juvenil, Conselheiro temático em Justiça 
Juvenil da Terre des hommes Lausanne para América Latina e Caribe.   

� Participamos, presidindo a 2ª. Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil - CDEMP, nos dias 02 e 
03/06, em João Pessoa-PB. 

� Encontro Cearense de Justiça Juvenil: da prevenção à justiça restaurativa, ocorrido no dia 03/06, 
no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, das 8h00 às 
18h00, carga horária de 8h, realizado em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do 
Estado do Ceará-ESMP, Governo do Estado do Ceará (através da Vice-Governadoria), Defensoria 
Pública Geral do Estado do Ceará, ESMEC e Terre des hommes.  Contando com a seguinte 
programação: 
Manhã - Tema 1 – Apresentação do Pacto pelo ceará Pacífico - Palestrante – Profa. Izolda Cela, 
Vice-governadora do Estado do Ceará 
Tema 2 – A Justiça Juvenil Restaurativa: novas perspectivas de atendimento ao adolescente em 
conflito com a Lei-Palestrante – Dr. Leoberto Branches, Juiz de Direito de Caxias do Sul, RS 
Tarde -  Tema 3 – A violência contra corrente da vida -Palestrante – Thiago Holanda, sociólogo e 
mestre em avaliação de políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará – UFC 
Tema 4 – O enfoque restaurativo no modelo de gestão das medidas socioeducativas em meio 
aberto (em espanhol) - Palestrante – Victor Herrero, conselheiro temático em justiça juvenil 
restaurativa da Terre des hommes para a América Latina e Caribe; Especialista em Justiça 
Juvenil. 

� Assinatura do Protocolo de Cooperação Interinstitucional no dia 03/06, celebrado entre as 
instituições: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,  Escola Superior de Magistratura do Estado 
do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará, Escola Superior do Ministério Público do Estado 
do Ceará, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Vice-Governadoria do Estado do Ceará, 
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Município de Fortaleza – 
SETRA, Associação Cearense de Magistrados e a Terre des hommes, visando a difusão e 
implementação das praticas da Justiça restaurativa para a Infância e a Juventude no Estado. 

� Em 09/06 ocorreu a assinatura do Termo de Adesão do Ministério Público/Escola Superior-ESMP 
ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Ceará através de sua Escola Judiciária Eleitoral e a Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Ceará, com o objetivo de realizar cursos e atividades pedagógicas de interesse das partes.  

� Foi realizada no dia 10/06, no auditório da ESMP, a primeira reunião ordinária da Rede de Escolas 
de Governo do estado do Ceará referente ao ano de 2015, visando a retomada das ações 
realizadas pelas Escolas da Rede.  Resultado da pauta: publicação do Acordo de Cooperação 
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Técnica firmado em agosto de 2013 e eleição da Diretoria. Escolas participantes: ESMP, ESMEC, 
SEJUS (EGR), TCE (IPC), IMPARH, EGP, Núcleo de Estudos da Defensoria, UNIPACE, TCM. 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 12 e 13/06, a disciplina Tutela Penal, tendo como facilitadores os 
Promotores de Justiça Dr. Humberto Maia Ibiapina, que compartilhou o espaço/tempo com o Dr. 
Manoel Pinheiro de Freitas, Promotor de Justiça e a Dra. Maria Helena da PEFOCE, no auditório 
da PGJ, com carga horária de 15h. 

� Nos dias 12 e 13 de junho ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Políticas de 
atendimento para a infância/juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

� Seminário: O envelhecimento e as políticas públicas no combate à violência contra o idoso. Evento 
realizado no dia 15/06, em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Cidadania – 
CAOPCID, através do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, no auditório da 
PGJ, das 8h00 às 12h00, com 4h de carga horária, contando com a seguinte programação:  

Painel 1 – Direitos Fundamentais do Idoso e a ausência de Políticas Públicas de acolhimento. 
Painel 2  - Envelhecimento e Fragilidade. 

� II Conferência Municipal de Medidas Socioeducativas: Plano Decenal do SINASE. Realizado no 
dia 16/06, no auditório da PGJ, das 8h00 às 18h00, com a seguinte parceria: ESMP, Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza – COMDICA, Centro 
de Apoio Operacional da Infância e Juventude, CEDECA, Terre des hommes, Defensoria Pública 
do Estado do Ceará. O evento contou com a seguinte programação: 

Manhã   - Tema 1 - O contexto do sistema socioeducativo em meio aberto em Fortaleza -
Palestrante – Dra. Mara Carneiro, socióloga e integrante do Fórum Permanente das ONG’s em 
defesa dos direitos da criança e do adolescente do Ceará. 

Tema 2 - Plano Decenal socioeducativo de Fortaleza - Palestrante – Renato Pedrosa, conselheiro 
do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza e Diretor 
Executivo da Terre des hommes - Brasil. 

Tarde - Após as palestras os participantes foram apresentados à metodologia para a construção 
do Plano Decenal. 

� Realização do Curso: Direito da Infância e Juventude, no dia 19/06, no auditório da PGJ, em 
parceria com o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, com carga horária de 7h. O 
evento contou com a seguinte programação: 
Manhã - Tema 1 – Primeiro atendimento e procedimento para a apuração de Ato Infracional em 
juízo. - Palestrante – Dr. Sergio Maia Louchard, Promotor de Justiça 
Debate sobre a Redução da Maioridade Penal (PEC nº 171) 
Tema 2 – Da execução de Medidas Socioeducativas -Palestrante – Dra. Maria de Fátima Pereira 
Valente, Promotora de Justiça 
 
Tarde - Tema 3 – Prática Forense Cível da Infância e Juventude - Palestrante – Dr. Dairton Costa 
de Oliveira, Promotor de Justiça 
Tema 4 – Tutela Coletiva da Infância e Juventude - Palestrante – Dr. Luciano Tonet, Promotor de 
Justiça 
Tema 5 – Eleições Unificadas dos Conselhos Tutelares - Palestrante – Dra. Antonia Lima Sousa, 
Promotora de Justiça.  
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� Em 24/06, ocorreu na ESMP a reunião extraordinária da Rede de Escolas de Governo para 
eleição da Diretoria. Eleição foi adiada para o mês de agosto de 2015. 

� Dia 25/06 foi realizado o XII Ciclo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Ministério 
Público do Estado do Ceará, com o tema “Medidas Cautelares Processuais Penais” tendo como 
facilitador o professor José Cândido Bittencourt de Albuquerque, diretor da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Ceará – UFC. Evento realizado no auditório da ESMP. 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 26 e 27/06, a disciplina Tutela Civil, Ética e Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos, tendo como facilitadores os Procuradores de Justiça Dr. 
Léo Charles Henry Bossard II, o Dr. Oscar D’Alva Souza Filho e o Promotor de Justiça Dr. 
Francisco Edson de Sousa Landim, no auditório da PGJ, com carga horária de 15h. 

� Nos dias 26 e 27 de junho ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Violência 
contra as crianças e adolescentes: modalidades e políticas de enfrentamento. 

� No dia 29/06 ocorreu o Encontro do Planejamento Estratégico e do Centro de Apoio Operacional 
Cível e Consumidor – CAOCC, em parceria com a ESMP, no Plenário da Procuradoria Geral de 
Justiça, com carga horária de 8h. Com a seguinte programação: Atuação do centro de Apoio 
Operacional Cível e Consumidor – CAOCC;  
 Palestra  – O novo Código de Processo Civil e a Tutela Coletiva - Palestrante – Dr. André Luis 
Tabosa de Oliveira, Promotor de Justiça 
 
 
 
Debates 
• Apresentação Institucional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado 
do Ceará – ARCE: 
• Atuação da ARCE no setor de Energia Elétrica e Gás Canalizado: Panorama geral; Atividades 
de fiscalização na distribuição de energia e geração; Universalização; Atividades de fiscalização 
do setor de gás canalizado e Aplicação de multas/penalidades; 
• Atuação da ARCE no Transporte Intermunicipal de Passageiros: Panorama geral, Sistema 
Intermunicipal; Sistema Metropolitano e Limitações de atuação; 
• Atuação da ARCE no setor de Saneamento Básico: Panorama geral; Atividades de 
fiscalização; Planos Municipais de Saneamento; Sistemas de Abastecimento Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE e carta Cariri; 
• Definição de tarifas de competência da ARCE: atuação nos setores regulados pela ARCE; 
• Ouvidoria da ARCE: Metodologia de trabalho, resultados obtidos. 

 
 
Julho 

� Realização do Curso “A Comunidade pela Moralidade”, no período de 06 a 10 de julho no 
município de Arneiroz/Ce, na Sala do Júri/Fórum, tendo como facilitador o Dr. Alexander Pontes 
Aragão, Promotor de Justiça. E apoio da Escola Superior do Ministério Público-ESMP/CE. 

� Nos dias 10 e 11 de julho ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Violência 
contra as crianças e adolescentes: modalidades e políticas de enfrentamento. 
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� Foi realizado nos dias 13 e 14/07 o Treinamento do Sistema Comprasnet para servidores lotados 
no setor de Licitação da PGJ-CE. Ocorreu no auditório da ESMP, no horário das 08h00 às 14h00. 

� Recebemos em 24.07.2015 o ofício n.02279/2015/AL, datado de 13.07.2015, proveniente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com voto de congratulação pela realização do 
seminário “O Envelhecimento e as Políticas Públicas no Combate à Violência contra o Idoso.” 

� Nos dias 24 e 25 de julho ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Transtornos de 
conduta, psicopatia, drogadição e crime na adolescência.  
 
 

Descrição das atividades desenvolvidas na Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público do 
Estado de Ceará durante o “primeiro semestre” de 2015  
 

Os trabalhos desenvolvidos na biblioteca sofrem influência direta das necessidades que se 
apresentam ao longo do ano, tais como a ocorrência de eventos promovidos pela ESMP, Especializações, 
Publicações entre outros. 
 

� Foram registradas no período 586 pesquisas no Sistema Biblivre para os alunos da ESMP, 
membros, servidores da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará; 

� 108 obras doadas;   
� Processamento técnico dos exemplares doados, disponibilizando-os para consulta e empréstimo; 
� Cadastros de 8 novos usuários da biblioteca, totalizando 189 usuários cadastrados; 
� Atendimento aos usuários através da consulta local, empréstimo domiciliar, renovação e 

devoluções dos livros; 
� 17 empréstimos neste primeiro semestre de 2015;  
� Orientação para normalização de Monografias conforme as Normas da ABNT; 
� Participação da Biblioteca da ESMP/CE, na digitalização dos processos junto a Secretaria de 

Processos na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará;  
� Divulgação e acompanhamento do Edital para recebimento de artigos referente a edição de 

julho/2015 da Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará;  
� Normalização e revisão dos artigos da Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério 

Público do Estado do Ceará; 
� Revisão final para publicação da Revista Acadêmica da ESMP, ano VII, números I de 2015; 
� Inclusão dos artigos da Revista Acadêmica da ESMP/CE no Sistema da Biblioteca para consulta 

on-line; 
� Participação na divulgação e inscrição dos eventos da ESMP/CE junto aos Procuradores de 

Justiça, Promotores de justiça, Assessores, Membros, Servidores da Procuradoria Geral de 
Justiça do Estado do Ceará;  

� Participação do levantamento de presença dos eventos da ESMP/CE e cadastro no sistema para 
emissão de certificados via internet;  

� Participação no apoio dos eventos realizados na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 
Ceará, recolhendo a assinatura na lista de presença, orientando e distribuindo os materiais 
pertencentes ao evento; 

� Levantamento e Controle dos Periódicos Recebidos;  
� Orientação e treinamento dos estagiários da Biblioteca; 
� Apresentação da Biblioteca e da Revista da ESMP/CE para os novos membros do MPCE. 



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 87 

 

� Normalização, Revisão e Solicitação do número do ISBN Junto a Agencia Brasileira do ISBN para 
o Manual da Secretaria de Processos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará bem 
como de todas as publicações que nos seja solicitado; 

� Elaboração do Cronograma de atividades da biblioteca para o ano de 2015. 
 
 
OBSERVAÇÕES REFERENTES AO  “PRIMEIRO SEMESTRE” DE 2015: 
 

OBSERVAÇÃO-01: Durante os meses de fevereiro a junho ocorreram reuniões do Núcleo Gestor do 
Planejamento Estratégico - NUGEP, sempre agendadas às segundas-feiras, no período da tarde, na PGJ, 
sob a coordenação da Procuradora de Justiça Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira, com a participação da 
Escola Superior do Ministério Público - ESMP/CE. 

OBSERVAÇÃO-02: De janeiro a abril foram realizadas defesas de monografias dos alunos dos cursos de 
Especialização lato sensu em Direito Penal e Direito Processual Penal – Turma III e Direito Constitucional 
e Direito Processual Constitucional – Turma V. Referidos cursos são promovidos pela Procuradoria Geral 
de Justiça e a Universidade Estadual do Ceará com a interveniência da Escola Superior do Ministério 
Público e o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE - IEPRO.  

OBSERVAÇÃO-03: Em 02 de julho de 2015, enviamos ao Senhor Procurador-Geral de Justiça o 
memorando n.015/2015 (referente ao procedimento n.24468/2015-7-sistema de protocolo - PGJ/CE), com 
a relação de 04(quatro) funcionários terceirizados que foram desligados da Procuradoria-Geral de Justiça 
e que prestavam os seus serviços na Escola Superior do Ministério Público - ESMP.  Sendo 01(um) 
supervisor administrativo (despedido em 21.11.2014), 01(um) bibliotecário (a) (despedido em 02/07/2015), 
01(um) auxiliar de bibliotecário (a) (despedido em 02/07/2015) e 01(um) motorista (despedido em 
02/07/2015).  Ressaltamos que os trabalhos da ESMP-CE, especialmente da biblioteca, ficaram em parte, 
prejudicados, pela ausência de profissional da área.  

 
 
2º SEMESTRE 
 
Agosto 

� Nos dias 07 e 08 de agosto ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Transtornos de 
conduta, psicopatia, drogadição e crime na adolescência. 

� Reunião da Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará, no dia 12 de agosto na sede da 
ESMEC para eleição da Coordenação Colegiada da Rede, composta por três membros: 
Desembargador Paulo Ponte (ESMEC), Hilária (IPC/TCE) e Sandra Valéria (ECOGE/TCM). 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 07 e 08/08, a disciplina Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos, tendo como facilitadoras as Procuradoras de Justiça Dra. Sheila Cavalcante 
Pitombeira e Dra. Vanja Fontenele Pontes, no auditório da PGJ, com carga horária de 15h. 

� Participação e apoio da Escola Superior-ESMP no XXII Fórum de Ciência Penal, realizado nos 
dias 12, 13 e 14 de agosto no auditório da PGJ, contando com a seguinte programação: 

 
• 12/08 – 18h Solenidade de Abertura 
Conferencista: Dr. Rogério Greco 
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• 13/08 – Manhã 
1º Painel – Impactos do Novo CPC no Processo Penal 
Painelista – Dr. Renato Brasileiro de Lima 
2º Painel – A Conformidade Constitucional e Convencional do processo Penal 
Painelista – Dr. Aury Lopes Júnior 
3º Painel – O Ministério Público e a Sociedade 
Painelista – Dr. Eduardo de Lima Veiga 
• 13/08 – Tarde 
4º Painel – Audiência de Custódia 
Painelista – Dr. Hélio Leitão 
5º Painel – Visão Constitucional da Dosimetria da Penal 
Painelista – Dr. Cláudio Mendes Júnior 
• 14/08 – Manhã 
6º Painel – Reflexões sobre a Proporcionalidade no âmbito do Direito Penal 
Painelista – Dr. Emerson Garcia 
7º Painel – A Expansão do Direito Penal e as Velocidades do Poder Punitivo 
Painelista – Dr. Cleber Masson 
• 14/08 – Tarde 
8º Painel – Corrupção e Delação Premiada: A Nova Experiência da Justiça Criminal Negociada 
Painelista – Dr. Luiz Flávio Gomes 

 

� Participação e apoio no Evento: “Quebrando o Ciclo: Sou mulher, não aceito violência!”. A 
Violência contra a mulher tem cura. Realizado no dia 17 de agosto, das 14 às 18h, no auditório da 
PGJ, em parceria com o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Estado do Ceará. 

� Nos dias 21 e 22 de agosto ocorreram as aulas do curso de especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a carga horária restante da 
disciplina: Transtornos de conduta, psicopatia, drogadição e crime na adolescência. 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 21 e 22/08, a disciplina Processo Civil, tendo como facilitadores 
os Procuradores e Promotores de Justiça Dra. Maria Neves Feitosa Campos, Dr. Enéas Romero 
de Vasconcelos e Dr. Luis Laércio Fernandes Melo, no auditório da PGJ, com carga horária de 
15h. 

� VI Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública da Criança e do 
Adolescente do Estado do Ceará, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, contando com a abertura no 
Centro de Eventos do Estado, no dia 26 e o restante no auditório da Defensoria Pública do Estado 
do Ceará. 

� Encaminhado 05 membros do MP para participarem do Curso de Aperfeiçoamento: “Os Juizes 
Eleitorais e a Legitimidade das Eleições”, realizado nos dias 27 e 28 de agosto (Parte I) na Escola 
de Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, com carga horária de 30h/a. 

� Participação a titulo de Coordenadoria Científica, do III Ciclo de Palestras sobre o Novo Código de 
Processo Civil, contando com as seguintes palestras: 

Dia 26/08 – ESMEC 
• Tema 1 - Garantias Constitucionais e o Novo CPC 

Palestrante: Dr. Marcus Vinícius Furtado Coelho 
• Tema 2 - O Novo CPC e o Combate à Massificação dos Processos 

Palestrante: Prof. Dr. Guilherme Rizzo Amaral 
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Dia 28/08 – Auditório da Justiça Federal do Ceará 

• Tema 3 - A Coisa Julgada no Novo CPC 
Palestrante: Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima 

• Tema 4 - O Poder Público em Juízo e o Novo CPC 
Palestrante: Des. Fed. Edílson Nobre Júnior 

• Tema 5 - A Motivação das Decisões no Novo CPC 
Palestrante: Prof. Juraci Mourão Lopes Filho 

 
 
Setembro 

� Realização do XIII Ciclo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal do Ministério Público de 
Estado do Ceará, no dia 03 de setembro, das 8:30 às 11:30, no auditório da PGJ, com o tema: 
“Delação Premiada”, e “Princípio da Autodefesa ou Direito a não Autoincriminação”, contando 
como expositor Dr. Paulo Napoleão Gonçalves Quezado, Advogado. 

� III Ciclo de Estudos: Envelhecimento, demência e lei. Realizado no dia 04 de setembro, das 9:00h 
às 11:00h, no auditório da ESMP, com o tema: Relações Intergeracionais e Redes de Suporte 
Social, contando como palestrante a Dra. Ingrid Rochelle Rego Nogueira, Assistente Social, 
Especialista em Saúde Pública, Gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia. 

� Participação na reunião preparatória do Planejamento Estratégico da Rede Estadual de Escolas 
de Governo, no dia 09 de setembro, na ESMEC, das 14 às 17h. 

� Evento: Direito dos Idosos e Relação de Consumo, realizado no dia 10 de setembro, das 8:00h às 
12:00h, no auditório da ESMP, em parceria com o Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência.  

 

� Continuação do Curso de Aperfeiçoamento: “Os Juizes Eleitorais e a Legitimidade das Eleições”, 
que teve início em agosto (Parte I), continuando nos dias 10 e 11 de setembro na Escola de 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, com carga horária de 30h/a. 

� Nos dias 11, 12, 25 e 26 de setembro ocorreram as aulas do curso de Especialização lato sensu 
Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Metodologia da 
Pesquisa Científica. 

� Dando continuidade ao Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – 
Módulo II, foi ministrada nos dias 11 e 12/09, a disciplina Tutela Processual Penal, tendo como 
facilitadores os Procuradores Militares Dr. Robson Coimbra, Dr. Jorge e o Promotor de Justiça  Dr. 
Marcus Vinícius  Amorim, no auditório da PGJ, com carga horária de 15h. 

� Parceria com Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará na 
Semana da Mediação, com a palestra: “Relato de experiência de Mediação no CEJUSC de 
Jacarepaguá e o Jogo dos Círculos de Paz como instrumento para Mediação Escolar e 
Comunitária”, que ocorreu no dia 14/09 no auditório da Escola Superior do MP, no horário de 
9:00h às 12:00h, com o palestrante João Delfim de Aguiar Nadaes, graduado em Psicologia e 
Filosofia pela UERJ, especialista em Psicologia Jurídica e Mestre em Filosofia. 

� Participação no Planejamento Estratégico da Rede de Escola do Governo do Ceará, através das 
reuniões realizadas nos dias 16 e 23 de setembro, na ESMEC, contando com a participação das 
12 Escolas de Governo, no horário de 9:00h às 17:30h.  
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�  Realização do “Curso Introdutório às Práticas Restaurativas” – Módulo I, nos dias 17 e 18 de 
setembro, com carga horária de 16hs, tendo como objetivo dar subsídios teóricos e práticos 
acerca das praticas restaurativas no trabalho junto aos adolescentes, famílias e comunidades com 
foco na responsabilização, reparação do dano e atenção às vitimas. Contando como facilitadores 
a Dra. Lastênia Soares, Mestre em Educação e Gerente de formação da Terre des Hommes e a 
Dra. Maria de Fátima Pereira Valente, Promotora de Justiça da vara de Execução de Medidas 
Socioeducativas. 

� Participação do I Encontro de Direito Eleitoral e Ciência Política, realizado no Hotel Oásis Atlântico 
Imperial, no dia 18 /09, com carga horária de 8hs. Evento realizado em parceria com a Escola 
Judiciária Eleitoral do Ceará. 

� Parceria com a Promotoria de Defesa da Saúde Pública e Coordenadoria de Políticas para a 
Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza, na realização do “Seminário de Direito Humanos e 
Saúde Integral da População LGBT”, realizado no dia 23/09, com carga horária 8hs. 

�  I Encontro do Grupo de Estudos Interdisciplinar de Justiça Juvenil Restaurativa – CEIJUR, 
realizado no dia 24/09, das 9:00 às 12:00h, na Escola Superior do Ministério Público-ESMP/CE, 
com objetivo de disseminar, aperfeiçoar e implementar técnicas de justiça juvenil restaurativa, 
considerando suas interfaces com outras áreas acadêmicas. A iniciativa contou com a parceria da 
Terre des Hommes e a Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará. 

� Assinatura do Termo de Adesão ao Convênio 192/2015, celebrado entre a Fundação Universidade 
Estadual do Ceará – FUNECE e a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC, 
com o objetivo de contribuir para a qualificação dos Magistrados, dos Membros do MP e de 
Defensores Públicos Cearenses – I Turma do Curso de Mestrado em parceria com a UECE e 
ESMEC. 

� Encerrando o Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos Membros do MP/CE – Módulo II na 
manhã do dia 25/09. Foi realizada cerimônia com as presenças dos professores (membros do 
Ministério Público do Ceará) que ministraram aulas no referido curso.  Em seguida foi ministrada 
nos dias 25 e 26/09 a disciplina Direitos Humanos (com a inclusão dos Programas de Proteção: 
PROVITA; PPCAAM e PPDDH), tendo como facilitadores a Promotora de Justiça Dra. Antonia 
Lima e Técnicos da Secretaria de Justiça ligados aos Programas de Proteção. 

 
 
Outubro  
 

� “Seminário: As Políticas Públicas do Idoso no Município de Fortaleza e no Estado do Ceará”, em 
alusão ao dia 01 de outubro, dia Internacional do Idoso. Evento realizado no dia 1º/10, em parceria 
com o Centro de Apoio Operacional da Cidadania, com carga horária de 8hs, contando com a 
seguinte programação: 

 
Programação da manhã: 
• Palestra 1 – O Papel do Ministério Público nas Políticas Públicas: Moradia do Idoso 

Palestrante: Dra. Giovana de Melo Araújo, Promotora de Justiça, MP/CE 
• Palestra 2 – Políticas Públicas para o Idoso em Instituições de Longa Permanência (ILPI) 

Palestrante: Dr. Alexandre de Oliveira Alcântara, Promotor de Justiça de Defesa do Idoso e da 
Pessoa com Deficiência. 

• Palestra 3 – As Políticas Públicas para Proteção da Saúde do idoso 
Palestrante: Dr. João Marcelo Coelho Filho, professor da Universidade Federal do Ceará e Dra. 
Maria Helena Aires Leal Barreira, coordenadora Estadual da saúde do Idoso NUAP/SESA. 
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• Programação da tarde: Audiência Pública. 
 

� “Seminário: Práticas do 1º Atendimento de Adolescentes em Conflito com a Lei”. Evento realizado 
no dia 02/10, no auditório da ESMP, com carga horária de 4hs, em parceria com o Centro de 
Apoio Operacional da Infância e Juventude. Contando com a seguinte programação: 

• Painel I – Adolescente em Conflito com a Lei e o Primeiro Atendimento  
       Painelista: Dr. Antonio Jorge Pereira Júnior, Doutor em Direito Público. 

• Painel II – Oitiva Infracional e Arquivamento 
Painelista: Dr. Luciano Tonet, Promotor de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude de Fortaleza/CE e Dr. Bráulio Vitor da Silva Fernandes, Promotor de Justiça da 1ª 
Promotoria Auxiliar da Infância e Juventude.  

• Painel III – Remissão e Apresentação 
Palestrante: Dr. Dairton Costa de Oliveira, Promotor da 2ª Promotoria da Infância e da Juventude. 

• Debate aberto à plenária. 
 

� Desenvolvimento e implementação de melhorias do “Sistema IEDUCAR” da ESMP, realizado pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação da PGJ.  Essas melhorias foram solicitas pela Escola 
Superior do Ministério Público-ESMP. 

� “Seminário: Discriminação Racial”, realizado no dia 16/10, das 8:00h às 13:00h, no auditório da 
PGJ, em parceria com: Centro de Apoio Operacional da Cidadania – CAOCID, Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude – CAOPIJ. O evento contou com a seguinte programação: 
 

• Palestra 1 - Percepções do racismo e ação penal: o elemento subjetivo do racismo e do terceiro 
interlocutor como interagentes no ato e na configuração do crime. 
Palestrante: Dr. Cezário Correa Filho, Advogado da União. 

• Palestra 2 – Racismo e seus desdobramentos para o segmento infanto juvenil. 
Palestrante: Dra.Maria Zela de Araújo Madeira, coordenadora especial de Políticas Públicas para 
a Promoção da Igualdade racial – CEPPIR/CE. 

 
� “Seminário: Colaboração Premiada: Aspectos Teóricos e Práticos”. Realizado no dia 23/10, no 

auditório da PGJ, com carga horária de 8h, exclusivo para Membros do MP/CE, tendo como 
palestrante o Dr. Rodrigo Telles de Souza, Procurador da república e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.  
Programação: 

 
• PARTE TEÓRICA 

a) Colaboração premiada e teoria do direito: concepções estrutural e funcional do direito; funções 
repressiva e promocional do direito, sanções negativas e positivas;  

b) Evolução histórica da colaboração premiada nos direitos estrangeiro e brasileiro;  

c) A questão da legislação aplicável à colaboração premiada no Brasil: a tese do microssistema 
processual penal de estímulo à verdade.   

d) Colaboração premiada e acordo de leniência: semelhanças e diferenças conceituais;  

e) A discussão sobre a constitucionalidade da colaboração premiada. 
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• PARTE PRÁTICA 

a) A eventualidade da colaboração premiada e a definição da estratégia processual penal;  

b) A questão da iniciativa para a negociação de um acordo de colaboração premiada;  

c) As tratativas para um acordo de colaboração premiada;  

d) A formalização e a estrutura de um acordo de colaboração premiada; 

e) A execução do acordo de colaboração premiada;  

f) A exigência de corroboração;  

g) O problema do eventual descumprimento do acordo de colaboração premiada; 

 h) A produção de efeitos da colaboração premiada além do processo penal: a questão da 
improbidade administrativa.  

 
� Nos dias 16, 17, 23 e 24 de outubro ocorreram as aulas do curso de Especialização lato sensu 

Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Práticas 
Restaurativas e Mediação. 

 
 
Novembro 
 

� 1. Realização do “Mini Curso: A Reprodução Humana Medicamente Assistida e suas Implicações 
Jurídicas”, no dia 06/11, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor – 
CAOCC, no auditório da PGJ, ministrado pela Profa. Dra. Ana Carolina Pedrosa Massaro, com 
carga horária de 7hs, contando com a seguinte programação: 
 

a) Conceito de bioética e de biodireito; 
b) As novas formas de Família; 
c) Reprodução humana medicamente assistida; 
d) Material genético: doação de sêmen, óvulos e embriões; 
e) Descarte de gametas e embriões; 
f) Principais técnicas de reprodução humana medicamente sssistida;  
g) Clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Problematização e regulamentação jurídica; 
h) Gestação por substituição; 
i) A necessidade de novas regras; 
j) Seleção de sexo de filho e transmissibilidade de doenças hereditárias; 
k) Efeitos jurídicos da reprodução humana assistida na filiação; 
l) Reprodução humana assistida e o direito sucessório; 
m) Análise de decisões e julgados brasileiros sobre reprodução humana assistida. 

� Realização do evento: “A importância da Papiloscopia na Investigação Criminal – Módulo I”, no dia 
09/11, no auditório da ESMP, com carga horária de 2hs, exclusivo aos membros do MP e a 
comunidade da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, tendo como facilitador o Dr. Laerte 
Gonçalves Silva, graduado em Física pela Universidade Federal do Ceará, Supervisor do Núcleo 
de Arquivo Onomástico/Necropapiloscópio/ Laboratório de Papiloscopia da Perícia Forense do 
Estado do Ceará – PEFOCE e professor da Academia Estadual de Segurança Pública – AESP. 
Com a apresentação do  seguinte painel: 

• Painel I – A perícia papiloscópica na busca de autoria. 
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• Painel II – O sistema AFIS como instrumento de investigação. 
 

� “Seminário: Cultura e Saúde Mental”. Realizado no dia 13/11 em parceria com a Promotoria de 
Justiça de Defesa da Saúde Pública do Ceará, no auditório da PGJ, com carga horária de 7hs, 
contando com a seguinte programação: 

 
• Painel I – “Lou-Cura” um direito de todos. Um dever do Estado. 
Expositor: José Mauricio Gouvêa, coordenador do Grupo de Trabalho Intersetorial “Cultura e Saúde 
mental” do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza. 
• Painel II – Os impactos da Lei nº 10.216/2001 no Estado do Ceará. 
Tema 1 – Sofrimento psíquico na contemporaneidade e os impactos da Lei nº 10.216/2001 
Expositor(a): Dra. Marluce Alves de Oliveira, diretora do Instituto Dr. Vandick Ponte. 
Tema 2 – A Lei nº 10.216/2001 e a realidade dos familiares de pessoas com transtorno mental. 
Expositores: Representantes dos familiares. 
Tema 3 – Impactos e desafios da Lei nº 10.216/2001 no âmbito hospitalar.  
Expositor(a): Dra. Magaly Ferreira Mendes, diretora Técnica do Hospital de Saúde Mental Professor 
Frota Filho 
• Painel III – Realidade dos serviços da rede de atenção à saúde mental: avanços, impasses, 

recuos e desafios na atualidade.  
Presença de diversos expositores. 

 
� Nos dias 13, 14, 20 e 21 de novembro ocorreram as aulas do curso de Especialização lato sensu 

Interdisciplinar em Direito da Criança e do Adolescente – Turma I com a disciplina: Dinâmica de 
Grupo. 

 
� Continuação do evento: A importância da Papiloscopia na Investigação Criminal – Módulo II, no 

dia 17/11, no auditório da ESMP, com carga horária de 2hs, exclusivo aos membros do MP e a 
comunidade da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, tendo como facilitador o Dr. Laerte 
Gonçalves Silva, graduado em Física pela Universidade Federal do Ceará, Supervisor do Núcleo 
de Arquivo Onomástico/Necropapiloscópio/ Laboratório de Papiloscopia da Perícia Forense do 
Estado do Ceará – PEFOCE e professor da Academia Estadual de Segurança Pública – AESP. 
Contando com a apresentação do ultimo painel: 

• Painel II – O Sistema AFIS como instrumento de investigação (novas tecnologias a serviço da 
justiça). 

 
� “Seminário de Execução Penal”, realizado no dia 19/11, das 8:00h às 17:00h, no auditório da PGJ, 

com carga horária de 6h, contando com a seguinte programação: 
• Manhã  
Tema 1 - Falta Grave, Procedimento Administrativo Disciplinar, Detração e Cálculo das Penas na 
Execução Penal: Questões Controversas. 
Palestrante: Dr. Maurício Kuehne, Promotor de Justiça aposentado do MP/PR, Advogado e Professor 
(Direito Penal e Execução Penal). 

Tema 2 - O Sistema Penitenciário Cearense e o Conselho Penitenciário do Estado do Ceará: 
Realidade e Perspectivas. 

Palestrantes: Dra. Flávia Soares Unneberg, Dra. Camila Gomes Barbosa e Dr. Wander de Almeida 
Timbó, Promotores de Justiça/CE. 
• Tarde  
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Tema 3 - O Monitoramento Eletrônico do Preso: Desafios e Experiências 
Palestrante: Dr. Bruno César Azevedo Isidro, Doutorando pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Professor da Universidade Estadual da Paraíba, Juiz de Direito, Coordenador da Câmara de 
Mediação e Arbitragem da FACISA e do IESP, membro do Núcleo de Conciliação do TJPB. 

Tema 4 - Apresentação da Coordenadoria do Sistema Penal do Estado do Ceará (COSIPE): 
Atividades Desenvolvidas  

Expositor: Dra. Aline Miranda, Defensora Pública e Assessora Especial do Sistema Penitenciário da 
SEJUS/CE e Wanderson Teixeira de Souza, Coordenador da COSIPE/SEJUS/CE. 

 

� Participação a titulo apoio Institucional ao IV Congresso Brasileiro de Direito e Saúde: 
Humanização e Acesso de Qualidade. Realizado nos dias 24, 25 e 26/11, no Hotel Oásis 
Atlântico.  

� Realização do V Ciclo de Estudos em Perícia Forense: Perícia Criminal. Evento ocorrido no dia 
27/11, das 8:00h às 12:00h, no auditório da ESMP, carga horária de 4hs. 

Programação: 

• Tema 1 – Perícia Criminal: Organograma da Perícia Forense do ceará. Apresentação das 
Coordenadorias e carta de serviços da PEFOCE. 

Expositora: Dra. Ana Márcia Araújo Martins, bacharel em Ciências da Computação, especialista 
em redes de computadores e sistemas distribuídos. Capacitação nacional de peritos em Fonética 
Forense e Perito Adjunto Classe Especial. 

• Tema 2 – Equipes de local do crime. Elementos, preservação e violação do local de crime: 
exames e equipamentos; Produção e prova material; Conseqüências da preservação do local do 
crime. 
Expositor: Dr. Rômulo de Oliveira Lima, graduado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em 
Perícia Forense, Perito Criminal da Perícia Forense do Estado do Ceará lotado na Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa.  

 
� Realização do Curso Introdutório às Praticas Restaurativa – Módulo II, nos dias 26, 27 e 28/11, 

com carga horária de 20hs, tendo como objetivo dar subsídios teóricos e práticos acerca das 
praticas restaurativas no trabalho junto aos adolescentes, famílias e comunidades com foco na 
responsabilização, reparação do dano e atenção às vitimas. Contando como facilitadores o Dr. 
Carlos de Melo Neto, formador em práticas restaurativas da Terre des Hommes no Brasil e a Dra. 
Maria de Fátima Pereira Valente, Promotora de Justiça da promotoria de Execução de Medidas 
Socioeducativas. 

 
 
Dezembro  
 

� Realização do Seminário: Acessibilidade e a Nova Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), 
no dia 03/12 com carga horária de 4hs,  no auditório da PGJ em parceria com o Núcleo de Defesa 
do Idoso e da Pessoa com Deficiência. O evento contou com a seguinte programação: 
 
 
 

• Tema 1 – Inovações da Lei 13.146/2015 
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Palestrante: Dra. Rebecca Monte Nunes Bezerra, Promotora de Justiça/RN e Representante do 
GT Acessibilidade do CNMP. 

• Tema 2 – Acessibilidade no Mundo e o Caso Brasileiro. 
Palestrante: Dra. Vládia Barbosa Sobreira, Mestre em Arquitetura e Urbanismo e Professora da 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

• Tema 3 – O Princípio da Acessibilidade e o Ato de Improbidade Administrativa. 
Palestrante: Dr. André Luis Tabosa de Oliveira, Promotor de Justiça /CE e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará-UFC. 

 

� Realização do III Curso de Ambientação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, 
contando com a seguinte programação: Exposição Institucional - Período: 02, 03, 04 e 07/12, das 
8h às 14hs, no auditório da ESMP; Treinamento – Sistemas: Arquimedes e Protocolo WEB - 
Período: 08, 09, 10 e 11/12 

� Apoio da ESMP na Semana do Ministério Público: Avançando na Garantia dos Direitos 
Fundamentais: O Papel do MP na Contemporaneidade. Realizado nos dias 09, 10 e 11/12, 
contando com a seguinte programação: 

09 /12 – manhã 
• Palestra de Abertura - Direitos e Deveres: Um Desafio para a Democracia  

Palestrante: Dr. José Jackson Coelho Sampaio, Reitor da Universidade Estadual do Ceará, Mestre 
em Medicina Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Doutor em Medicina 
Preventiva, pela Universidade de São Paulo. 

• Atuação ministerial  
Apresentação dos pré-planos específicos de atuação 2016/2017 dos Centros de Apoio 
Operacional. 

• Tarde  
Atuação ministerial - discussão dos pré-planos específicos de atuação 2016/2017 - mesas 
temáticas 
 
10/12  

• Palestra - Prisões Cautelares  
Palestrante: Dr. RENATO FLÁVIO MARCÃO, Membro do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Mestre em Direito Político e Econômico, pela Univ. Presbiteriana Mackenzie, Doutorando 
em Ciências Jurídico-Criminais, pela Universidade de Coimbra. 

• Palestra - Dez Medidas Contra a Corrupção  
Palestrante: Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales, Procurador da República no Estado do Ceará, 
Mestre em Direito Constitucional, pela Universidade de Fortaleza, Doutorando em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela Universidade Federal do Ceará  

• Painel - Atualidades na Aplicação da Lei Maria da Penha  
Palestrantes: Dra. Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Procuradora de Justiça Criminal, 
Coordenadora do Núcleo Regional de Gênero Pró-Mulher de Fortaleza e Dr. Anailton Mendes de 
Sá Diniz, Titular da 5ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Fortaleza, Membro do Núcleo Regional de 
Gênero Pró-Mulher de Fortaleza e Especialista em Direito Processual, pela Rede de Ensino Luiz 
Flávio Gomes. 
 
11/12  

• Palestra  - Ética, Direito e Pensamento Político – O Debate Histórico entre a Afirmação da 
Liberdade e a Garantia da Igualdade.  



Ministério Público do Ceará/Procuradoria Geral de Justiça                                                                     
Relatório de Desempenho da Gestão - 2015 

 
 
                                                                                                                             

 Página 96 

 

Palestrante: Dra. Susana Antas Fernandes Videira Branco, Diretora Geral da Política de Justiça, 
do Ministério da Justiça de Portugal, Mestre em Ciências Histórico-Jurídicas, pela Universidade de 
Lisboa e Doutora em Ciências Histórico-Jurídicas, pela Universidade de Lisboa.  

• Palestra - Supressão do Juízo Prévio de Admissibilidade no Recurso Extraordinário e no Recurso 
Especial  
Palestrante: Dr. Pedro Roberto Decomain, Membro do Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina e Mestre em Ciência Jurídica, pela Universidade do Vale do Itajaí. 
 
 

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO  “SEGUNDO SEMESTRE” DE 2015: 

� Durante os meses de agosto a novembro ocorreram reuniões do Núcleo Gestor do Planejamento 
Estratégico - NUGEP, sempre agendadas às segundas-feiras, na PGJ, sob a coordenação da 
Procuradora de Justiça Dra. Sheila Cavalcante Pitombeira, com a participação da Escola Superior 
do Ministério Público - ESMP/CE. 

� Ratificamos a informação sobre a falta de contratação e/ou concurso para bibliotecário para as 
atividades da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará-ESMP/CE. Ressaltamos 
que os trabalhos da ESMP-CE, especialmente da biblioteca, ficaram em parte, prejudicados, pela 
ausência de profissional da área, especialmente quanto a revista eletrônica semestral. 

� A Escola Superior do Ministério Público-ESMP/CE, elaborou 03 (três) Projetos de Cursos de 
Especialização para a possível implementação no ano de 2016: 1)Projeto de Especialização em 
Direito Penal e Processual Penal (procedimento n°16317/2014-9); 2)Projeto de Especialização em 
Direito Processual Civil (procedimento n°17759/2014-1) e 3)Projeto de Especialização em Direito 
de Família, Registros Públicos e Sucessões (procedimento nº16351/214-8). 

� A Escola Superior do Ministério Público, também realizou contato com a Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto em Portugal, visando firmar Convênio acadêmico com a referida Instituição 
de Ensino, conforme minuta constante do procedimento de n.35804/2014-3. 

� A Escola Superior do Ministério Público-ESMP/CE foi premiada na Semana do Ministério Público – 
2015, com o Selo Institucional de Avaliação de Resultados Anuais – Prata / 2015. 

� Nos dias 23.02.2015 e 09.03.2015, a Escola do Ministério Público-CE apoiou o Curso de Noções 
Básicas de Gestão de Projetos e Processos de iniciativa do Núcleo de Gerenciamento de Projetos 
do Ministério Público do Estado do Ceará.  

 

É o relatório. 

 

Fortaleza, 14 de junho de 2016. 

 

 

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO 

Procurador-Geral de Justiça 


