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PROVIMENTO N.' 167/2012

Cria a Assessoria de Desenvolvimento

lnstitucional ' ASDIN e da outras

providencias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO CEARA, NO

exercic iodesuasatr ibuig6eslegais,comamparonasdisposigoesdosarts. l2Te

seguintes e 129, inciso lX, da Constituigao Federal' c/c os arts 129 e130' inciso lX

da Constituiqao do Estado do Ceara' o art lO' incisos l'V e XIV da Lei Federal No

8.625, de t2 de fevereiro de 1993 e o art 26' incisos V e )qxlll da Lei

Complementar Estadual No 72, 12 de dezembro de 2OO8' Lei Organica e Estatuto do

Ministerio P0blico do Estado do Ceare'

CONSIDERANDo as dlsposig6es do aft 127 da Constitui€o Federal e

art. 129 da ConstituiQao Estadual, que asseguram ao Minist6rio P0blico autonomla

funcional e administrativa, competindo-lhe praticar alos pr6prios de ge$ao:

CONSIDERANDO que as atribuig6es' tuncionais e administrativas' do

Minist6rio Piblico e$ao vinculadas aos principios constitucionais elencados no an

37 da Constituigao Federal' dentre eles o da eliciencia' com o escopo de produzir e

realizar adequada defesa da ordem iuridica' do regime democretico e dos interesses

sociais e individuais indisponiveis;

CONSIDERANDO que os resultados e a

desempenhadas pelos 6rgdos do Minist6rio P0blico n
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viabilize planejamento estrat6gico, objetivando melhoria em sua atuagao funcional e

moderniza€o administrativa;

CONSIDERANDO as recomendagoes do Conselho Nacional do Minist6rio

Piblico - CNMP no sentido de os diversos ramos Minist6rio P0blico Brasileiro

desenvolverem mecanismos visando A promoqao dos respectivos desenvolvimenlos

institucionais, alinhando a atuaqao ministerial finalistica com a area meio;

CONSIDERANDO a necessidade de suporte organizacional adequado e

execugao, implementaqao dos programas, acompanhamento e monitoramento dos

programas, projetos e a96es de interesse de desenvolvimento da InstituiQaoi

CONSIDERANDO a necessidade de suporte organizacional ao sistema

de gestao, objetivando a modernizaQao da estrutura administrativa da Instituiqao;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de implantar e estruturar uma

assessoria de desenvolvimento institucional, no ambito da estrutura organizacional

da Procuradoria Geralde Justioa,

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 10 - Fica criada a Assessoria de Desenvolvimento Institucional -

ASDIN, vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiga, competindolhe:

l- assessorar o Procurador-Geral de Justiga no delineamento das

diretrizes que nortearao as atividades a serem desenvolvidas nos pr6ximos anos

pelo Ministerio PUblico do Estado {o Ceara, possibilitando permanente processo de

desenvolvimento institucional ;
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ll - assessorar o Procurador-Geral de JustiQa na elaboragao e execuqao

de politicas, programas, projetos e aQ6es institucionais estrategicas voltadas ao

alinhamento da area meio do Ministerio P0blico do Estado do Ceara com sua

atuaqao finalistica;

ll - programar, desenvolver, orientar, acompanhar, coordenar e avaliar as

atividades do planejamento estrat6gico do Minist6rio Piblico do Estado do Ceara;

lll - assistir ao Procurador-Geral de Justiga na articulaqao dos Orgaos de

Assessoramento e demais 6rgaos do lvlinist6rio Publico na implemenhqao de

programas, projetos e aq6es institucionais eslrat6gicas voltadas ao alinhamento da

atuaQao funcional do l\4inist6rio Ptlblico do Estado do Cear6 e a modernizaqao

administrativa;

lV - acompanhar a execu9ao dos programas, projetos e a96es

institucionais estrat6gicas do Minist6rio P0blico do Estado do Ceara, mantendo

atualizadas as informagoes necessArias ao acompanhamenlo da gestao do Plano

Estrateg ico;

V - desenvolver e acompanhar a construgao de indicadores institucionais;

Vl - mapear e reavaliar os fluxos dos processos administrativos;

Vll - desenvolver e acompanhar a construqao mecanismos de gestao

institucional nos moldes do Proqrama Nacional de Ge$ao P0blica e

Desburocratizagao - GESPUBLICA;

Vlll - definir os mecanismos de monitoramento e avaliacdo eficazes, com

apoio de indicadores de

Estrategico Institucional;
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lX - promover Internamente encontros e estudos de aprofundamento

sobre gestao, planeiamento e metodologias para o desenvolvimento estrat6gico

institucional;

X - definir a periodicidade de revisao do Plano Estrategico e prazos para

implantagao no mesmo nivel de sua elaboragao original;

Xl - promover internamente encontros e estudos de aprofundamento sobre

sistema de gestao, planeiamento e modernizaqao das praticas e fluxos

ad min istrativos;

Xll - coordenar a alocagao de recursos necesserios e implantagao de

programas e projetos estrat6gicos do Minist6rio P0blico do Estado do Ceare;

Xlll - exercer outras atribuig6es inerentes e articulaQao' coordenaQao e ao

apoio ds atividades relacionadas aos programas e projetos estrategicos do Minist6rio

Piblico do Estado do Ceare.

Art.2" - O Procurador-Geral de Justiga designara membro do Minist6rio

Poblico, para coordenar a ASDIN' devendo a escolha recair entre Procuradores ou

Promotores de JustiQa da Comarca de Fortaleza'

S '1o - O coordenador da ASDIN podere acumular a coordenaqao do

Nucleo de Gerenciamento de Projeto

S 20 O coordenador da ASDIN podere solicitar ao Procurador-Geral de

JustiSa a designa€o de membros do Minist6rio Pfblico para prestar auxilio e

assessoria, sem prejuizo de suas atribuig6es originerias

Art.3o - o Procurador

para os trabalhos da ASDIN.

de JustiQa designare servidores da instituiQao,
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S IoAASDIN podere contar com a colaboragao de estagjerios.

S 20 - Ato do Procurador-Geral de JustiQa podera atribuir aos servroores
gratificagao por elaboraQao ou execugao de trabalho relevanle, t6cnico ou cientffico
na forma da Iei e demais regulamentos.

Art.4. - Este Provimento entrara em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposigdes em contrdrio.

Gabinete do Procurador-Geral de Justica, aos .lO de outu

Alfredo Ricardo de Ho te
Procura ral de Justiqa
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