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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E 

MODERNIZAÇÃO DO MPCE - EXERCÍCIO DE 2017 

 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

A Assessoria de Controle e Auditoria Interna da Procuradoria-Geral de Justiça do 

Estado do Ceará, nos termos da Lei nº 14.747, de 28 de junho de 2010, que alterou a nº 

12.482, de 31 de julho de 1995, inserindo o art. 13c, incisos I ao III, vem por meio deste 

parecer CERTIFICAR a gestão do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério 

Público do Ceará – FRMMP, exercício de 2017. 

 

O Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do 

Ceará – FRMMP, vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, foi criado pela Lei Estadual nº 

15.912, de 11 de dezembro de 2015, alterado pela Lei nº 16.131, de 01 de novembro de 2016, 

para destinar parte da arrecadação dos emolumentos e das custas judiciais e extrajudiciais, 

regulamentadas pelos Provimentos nº 018/2016 e 078/2016.  

 

São finalidades do  FRMMP, conforme o art. 2, nos parágrafos de I a IV: 

I – aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis pertencentes ao 
Ministério Público do Estado do Ceará ou a ele destinados; 
II – implementação, expansão e modernização dos serviços de informática; 
III – aquisição, modernização, adaptação e manutenção de equipamentos; 
IV – elaboração e execução de outros projetos voltados ao reaparelhamento e 
modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

 

O FRMMP é administrado por um Conselho Diretor, composto pelo Procurador-Geral 

de Justiça, que o presidirá, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por 3 (três)  

membros  integrantes do  Ministério  Público,  em  atividade,  dentre os  Procuradores de  
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Justiça  e  Promotores de  Justiça da entrância final,  ouvido,  ad  referendum,  o  Órgão  

Especial do  Colégio  de Procuradores, conforme artigo 4º da Lei Estadual nº 15.912 de 11 de 

dezembro de 2015: 

Constituem recursos do FRMMP o produto da arrecadação especificados no Art. 3º 

da Lei Estadual Nº 15.912, de 11.12.15: 

I – dotação orçamentária própria, auxílios, subvenções, doações, legados e 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado e os créditos 
adicionais que lhe venham a ser atribuídos; 

II – saldo financeiro apurado no balanço anual do próprio Fundo, deduzido o valor 
inscrito em restos a pagar; 

III – produto da remuneração das aplicações financeiras do Fundo; 

IV – parte da receita mensal do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do 
Ceará – FDID, em percentual de 40% (quarenta por cento), que será repassada até o 
dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido para a conta especial do Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará – 
FRMMP/CE; 

V – outras receitas que, por sua natureza, possam ser a ele destinadas; 

 

As receitas previstas no art. 3º da Lei Estadual Nº 16.131, de 01.11.2016 são: 

 

I – os recursos provenientes do recolhimento da importância equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor dos emolumentos e custas extrajudiciais incidentes sobre todos os 
atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registros, previstos no art. 3º, inciso III, 
a Lei Estadual nº 14.605, de 5 de janeiro de 2010, que serão repassados até o dia 
10(dez) do mês seguinte ao vencido, por meio de guia própria, à conta específica do 
Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará 
– FRMMP/CE; 

II – os recursos provenientes do recolhimento das despesas processuais devidas ao 
Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU, 
conforme especificado nas alíneas abaixo: 

a) no ano de 2017: incidirá a importância equivalente ao percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor das despesas processuais devidas ao Fundo de Reaparelhamento e 
Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU, conforme a tabela que estiver em 
vigor, que deverá ser recolhida por meio de guia própria, para destinação à conta 
específica do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do 
Estado do Ceará – FRMMP; 

b) a partir do ao de 2018: incidirá a importância equivalente ao percentual de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor das despesas processuais devidas ao Fundo de 
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FERMOJU, conforme a 
tabela que estiver em vigor, que deverá ser recolhida por meio de guia própria, para 
destinação à conta específica do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
Ministério Público do Estado do Ceará – FRMMP; 
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2. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

 

Destaca-se que o orçamento do FRMMP para o exercício de 2017, no valor de R$ 

9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais), conforme consta na Lei Orçamentária 

Anual nº 16.199, de 29 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado, em 30 

de dezembro de 2016, fora adicionado em R$ 5.831.706,52.  

 

Considerando os dados do relatório “Consolidado por Órgão e PA”, extraído do SIOF - 

 Integrado Sistema Orçamentário e Financeiro, disponível em 

http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx, observa-se 

que o total de despesas empenhadas foi de R$ 12.146.501,43, restando pagos o valor de R$ 

5.530.305,19. 

  

 

  

3. INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 

  

 Ademais, o montante inscrito em Restos a Pagar não processados foi de R$ 

6.616.196,24 (seis milhões seiscentos e dezesseis mil, cento e noventa e seis reais e vinte e 

quatro centavos). 

 

 

 

http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx
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3. RECEITA ESTIMADA X REALIZADA 

 

No que se refere à receita realizada no exercício de 2017, segundo dados extraídos do 

S2GPR, o FRMMP arrecadou R$ 17.787.125,93, superando a previsão inicial, dado registrado 

em notas explicativas da Secretaria de Finanças, segundo detalhamento da receita constante 

do quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Detalhamento da Receita Realizada 

 Emolumentos e Custas Judiciais e Extrajudiciais 14.832.187,94 

Juros de Títulos de Renda 811.074,49 

Multas por Danos ao Consumidor 2.275.428,21 

(-) Deduções da Receita Realizada (131.564,71) 

(=) Receita Realizada (valores líquidos) 17.787.125,93 

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR 

 

 

É o parecer. 

Fortaleza, 12 de junho de 2018. 

 

Dina Quintas Colares Araújo 
Coordenadora-Adjunta de Auditoria Interna 

Coordenadora-Geral de Controle e Auditoria Interna 
no exercício de 2017 

 

Ricardo Pereira Sales 
Coordenador-Adjunto de Controle Interno 

 

Teresa Jacqueline de Mesquita Ciríaco 
Coordenadora-Geral de Controle e Auditoria Interna 

 


