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TIPO PROGRAMA INICIATIVA CARACTERIZAÇÃO CÓDIGO ENTREGA
Unid. de 

Medida:
Cumulativo Definição: Órgão(s) Executor(es) Ação Orçamentária

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.01 - Promoção do diálogo com a 

sociedade.

A promoção do diálogo com a sociedade atua em todo o Ceará 

visando ouvir, esclarecer, divulgar e informar à

sociedade sobre a atuação do Ministério Público e os serviços que 

este lhes oferta.

237 EVENTO REALIZADO unidade SIM

Eventos executados pelos Centros de Apoio Operacional - 

CAOPs, pelo Núcleo de Proteção da Mulher - NUPROM e

no âmbito do Programa Estadual de Proteção e Defesa do 

15000000 - PGJ

10263 - Promoção e Apoio a Eventos de Interesse do 

Ministério Público - FESMP.

20317 - Promoção e Apoio a Eventos de Interesse do 

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.01 - Promoção do diálogo com a 

sociedade.

A promoção do diálogo com a sociedade atua em todo o Ceará 

visando ouvir, esclarecer, divulgar e informar à

sociedade sobre a atuação do Ministério Público e os serviços que 

este lhes oferta.

1755 REDE DE OUVIDORIA MANTIDA unidade Não Manutenção da área da ouvidoria do Ministério Público 15000000 - PGJ
20416 - Manutenção da Ouvidoria Geral do Ministério 

Público.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.02 - Expansão da tutela dos direitos do 

consumidor.

A ampliação da tutela do consumidor tem como público alvo o 

consumidor, atua no interior do Ceará visando instalar

serviço descentralizado de proteção aos direitos do consumidor.
1570

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

INSTALADO
unidade SIM

Instalação de serviços específicos de atuação na defesa do 

consumidor em promotorias do interior do Ceará.
15000000 - PGJ Nada de orçamento associado

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.

A expansão da atuação ministerial atua em todo o Ceará visando 

qualificar os serviços ofertados pelas promotorias

seja pela melhoria das instalações, como pela implantação de 

novas sedes e pela expansão dos serviços

1568 NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO unidade SIM
Descentralização dos serviços realizados pelos núcleos de 

apoio técnico, de combate à violência e de inteligência.
15000000 - PGJ Nada de orçamento associado

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.

A expansão da atuação ministerial atua em todo o Ceará visando 

qualificar os serviços ofertados pelas promotorias

seja pela melhoria das instalações, como pela implantação de 

novas sedes e pela expansão dos serviços

específicos realizados por núcleos.

1571
PROMOTORIA IMPLANTADA - cedido para 

proprio
unidade SIM

Instalação de nova sede para promotoria que atua em 

espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja

pelas prefeituras

15000000 - PGJ

15200005 - FRMMP

(PGJ) 15456 - Construção das Sedes de

Promotorias de Justiça

(FRMMP) 20675 - Construção das Sedes das Promotorias 

de Justiça.

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.04 - Qualificação da prestação dos 

serviços e procedimentos ministeriais.

A qualificação da prestação dos serviços e procedimentos 

ministeriais é voltada para a atuação do Ministério Público

em todo o Ceará, buscando melhorar as instalações, tanto em 

termos de estrutura física, quanto de parque

1573
PROMOTORIA AUTOMATIZADA-Melhoria 

processos/sistemas/automação
unidade SIM

Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias 

em processos e sistemas nas promotorias existentes,

em especial na sua automação.

15200005 - FRMMP

(FRMMP) 20678 - Implementação, Expansão, 

Modernização e Manutenção da Tecnologia da Informação 

e Comunicação.

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.04 - Qualificação da prestação dos 

serviços e procedimentos ministeriais.

A qualificação da prestação dos serviços e procedimentos 

ministeriais é voltada para a atuação do Ministério Público

em todo o Ceará, buscando melhorar as instalações, tanto em 

termos de estrutura física, quanto de parque

tecnológico, e dar maior agilidade aos procedimentos e, 

consequentemente, maior celeridade e eficácia na

promoção da Justiça.

1572

PROMOTORIA ESTRUTURADA-

caucaia/maracanau/manutenção/moveis/ser

viços

unidade SIM

Promotoria existente em prédios do Ministério Público que 

passam por melhoria e qualificação em sua sede, tanto

em termos de estrutura física, quanto tecnológica.

15200005 - FRMMP

(FRMMP) 20599 - Elaboração e Execução de Outros 

Projetos Voltados ao Reaparelhamento e Modernização do 

MPCE. 

(FRMMP) 20671 - Aquisição, Modernização, Adaptação e 

Manutenção de Equipamentos e Veículos. 

(FRMMP) 20673 - Reforma e Ampliação de Imóveis - 

MPCE.

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.04 - Qualificação da prestação dos 

serviços e procedimentos ministeriais.

A qualificação da prestação dos serviços e procedimentos 

ministeriais é voltada para a atuação do Ministério Público

em todo o Ceará, buscando melhorar as instalações, tanto em 

termos de estrutura física, quanto de parque

tecnológico, e dar maior agilidade aos procedimentos e, 

consequentemente, maior celeridade e eficácia na

promoção da Justiça.

1046 SERVIDOR CAPACITADO unidade SIM
Servidor capacitado para a melhoria da prestação dos serviços 

e procedimentos envolvidos na atuação ministerial.
15000000 - PGJ

15200005 - FRMMP

(FRMMP) 15457 - Desenvolvimento e

Capacitação dos Servidores da PGJ.

(PGJ) 10614 - Desenvolvimento e Capacitação dos 

Servidores da PGJ. 301.906,00

(PGJ) 20320 - Manutenção dos Serviços da Escola Superior 

do Ministério Público - ESMP.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços 

ministeriais prestados à sociedade.

A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as 

atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará

visando dar continuidade aos serviços prestados à sociedade pelo 

Ministério Público.

860 DECON MANTIDO unidade Não
Manutenção do serviço de defesa do consumidor 

descentralizado pelo Ministério Público.
15000000 - PGJ

20314 - Manutenção do Serviço Especial de Defesa do 

Consumidor - DECON.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços 

ministeriais prestados à sociedade.

A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as 

atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará

visando dar continuidade aos serviços prestados à sociedade pelo 

Ministério Público.

1754 GRUPO DE INTELIGÊNCIA MANTIDO unidade Não
Manutenção das atividades dos Núcleos de Inteligência 

(GAESF, GAECO, NUINC, PROCAP)
15000000 - PGJ 20344 - Manutenção dos Órgãos de Investigação.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços 

ministeriais prestados à sociedade.

A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as 

atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará

visando dar continuidade aos serviços prestados à sociedade pelo 

Ministério Público.

1488 NÚCLEO DE MEDIAÇÃO MANTIDO unidade Não

Manutenção das atividades dos Núcleos de Mediação para 

interlocução de conflitos visando otimizar a solução entre

as partes.

15000000 - PGJ
20321 - Manutenção dos Núcleos de Mediação 

Comunitária.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços 

ministeriais prestados à sociedade.

A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as 

atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará

visando dar continuidade aos serviços prestados à sociedade pelo 

Ministério Público.

1753 NÚCLEO DE SEGURANÇA MANTIDO unidade Não Manutenção das atividades de Segurança Institucional 15000000 - PGJ
20349 - Manutenção do Núcleo de Segurança Institucional 

e Inteligência - NUSIT.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços 

ministeriais prestados à sociedade.

A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as 

atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará

visando dar continuidade aos serviços prestados à sociedade pelo 

Ministério Público.

1338 PROMOTORIA MANTIDA unidade Não

Manutenção das atividades das promotorias existentes para 

manter a ordem jurídica, defender o regime democrático

e defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, 

15000000 - PGJ 20322 - Manutenção das Promotorias de Justiça.

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos 

difusos.

A promoção da defesa dos direitos difusos atua em todo o Ceará 

visando ressarcir à coletividade por danos aos

interesses difusos e coletivos, apoiar políticas de proteção e 

defesa dos direitos difusos e reaparelhar e modernizar

137 CONSELHO MANTIDO unidade Não Manutenção das atividades do Conselho Gestor do FDID 15200002 - FDID 20682 - Manutenção do Conselho Gestor do FDID.

PRIORITÁRIO
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos 

difusos.

A promoção da defesa dos direitos difusos atua em todo o Ceará 

visando ressarcir à coletividade por danos aos

interesses difusos e coletivos, apoiar políticas de proteção e 

defesa dos direitos difusos e reaparelhar e modernizar

Órgãos Estaduais de Execução e de Apoio, por meio do apoio a 

projetos.

467 PROJETO APOIADO unidade Não

Projeto apoiado por meio de lançamento de edital de 

chamamento para selecionar projetos de entidades e órgãos

públicos que atendam aos objetivos do Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos do Estado do Ceará - FDID.

15200002 - FDID

11070 - Fortalecimento das Políticas de Proteção e Defesa 

dos Direitos Difusos. 

11072 - Ressarcimento à Coletividade por danos aos 

Interesses Difusos e Coletivos. 

11448 - Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos 

Estaduais de Execução e de Apoio.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.07 - Promoção da orientação e 

fiscalização das atividades funcionais e da 

conduta dos membros do Ministério Público.

Manutenção de órgãos de controle das atividades funcionais dos 

membros do MPCE (Corregedoria).
1225 CORREGEDORIA MANTIDA unidade Não Manutenção das atividades do órgão de correição do MPCE 15000000 - PGJ

20391 - Manutenção da Corregedoria Geral do Ministério 

Público.

515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E 

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

515.1.08 - Promoção de oportunidades de 

qualificação profissional para estudantes de 

nível superior no Ministério Público do Ceará.

A iniciativa se refere à promoção de oportunidades de estágio 

para estudantes de graduação no Ministério Público

do Ceará.
29 ALUNO BENEFICIADO unidade SIM

A entrega refere-se ao aluno de curso de graduação 

beneficiado com oportunidades de estágio no Ministério 

Público

15000000 - PGJ

15200005 - FRMMP
20713 - Apoio ao Estágio no Ministério Público.

211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ
211.1.02 - Qualificação do quadro profissional 

voltado aos serviços públicos administrativos.

A qualificação do quadro profissional envolve um conjunto de 

atividades voltadas à preparação do servidor para a 

implementação dos serviços

públicos nas áreas administrativas, como planejamento, 

1498 1498 - SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO

Servidor público que passa por um processo de qualificação, 

inicial e continuada, para o pleno desenvolvimento de suas 

atividades nas áreas

15200003 - FUNSIT
11474 - Capacitação de Servidores para o 

Desenvolvimento das Atividades Administrativas - FUNSIT.

211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

211.1.03 - Promoção do desenvolvimento 

institucional dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual.

A promoção do desenvolvimento institucional corresponde a um 

conjunto de ações voltadas à melhoria do desempenho 

institucional dos órgãos e

entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos 

1501
1501 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA

Refere-se à execução de atividades como desenho ou 

redesenho de processos, avaliação de desempenho, 

instalação de comitê executivo da

15000000 - PGJ
10619 - Realização de Atividades de Desenvolvimento 

Institucional - PGJ.

SEDE NOVA 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da 

prestação dos serviços públicos 

administrativos.

A qualificação física e tecnológica envolve um conjunto de 

medidas voltadas à melhoria da prestação dos serviços públicos 

administrativos, ou seja,

para a melhoria na prestação das atividades-meio, tanto no que 

tange à estrutura, quanto à modernização tecnológica.

1500
UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA 

ESTRUTURADA

Unidade pública administrativa que passa por uma 

estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer 

seja tecnológica, como a melhoria do

parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de 

material permanente, como mobiliário, veículos ou outros 

equipamentos que ampliam o

15000000 - PGJ

15200005 - FRMMP

15200003 - FUNSIT

(PGJ) 11509 - Realização de Obras de Reforma ou 

Ampliação da Estrutura Física Administrativa - PGJ.

(FRMMP) 11509 - Realização de Obras de Reforma ou 

Ampliação da Estrutura Física Administrativa - PGJ.

(FUNSIT) 10099 - Aquisição e Instalação de

Material Permanente - FUNSIT.

222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGICO DE PESSOAS

222.1.03 - Expansão da força de trabalho para 

a implementação das políticas públicas no 

estado do Ceará.

A iniciativa se refere à expansão da força de trabalho por meio da 

entrega de novos servidores efetivos, temporários e empregados 

públicos.
132 132 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

A entrega representa a realização de concursos e seleções 

públicas para servidores efetivos, temporários e empregados 

públicos no âmbito dos

15000000 - PGJ 10607 - Realização de Concurso Público - PGJ.


