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_itpõe sobre a cria_ão do Comitê ,,
de A_ões da GesPublica n__ âmbito
da _rocuradoria-Geral do E__do do
Ceará - PGE

O PR_CURADOR-GERA_ 00 ESTA_O, no uso de suas atribuiçóe!s Iegais,
referidas pelo art. 80, da Lei Complementar nO 58, de 31 de março de 2006,
RESOLVE regulamentar a criacáo do Comitê de Açóes da GesP_iblica no
_mbito da Procuradoria- Geral do Estado do Ceara:
A_. 10. Fica instituido o Comitê de Acões da GesPública na PGE com as.
seg u i ntes atribu icões:
l - Apoiar o Gabinete da PGE e sua estrutura de Gestão com inf_rmações
gerenc ia is _
II - _isseminar o ModeIo de Excelência em Gestão Pública - MEGP na
instituição:,
IIl - facilitar a implantacáo de prticas de Gestáo na PGE fundamentados no
MEGP;
lV - Analisar os contratos de custeio e propor açôes para melhorar a aficiência
_os gastos da PGE;
V - Promover ac6es para eliminacâo de desprdicios e prote_ão ao meio
ambiente tais como: reciclagem, impressão, telefonia_ energia, ma1:eriais de
consumo, dentre outros;
Vl - Avaliar e registrar os resultados gerados peIos projetos de investin_entos;
Vll - Viabilizar referenciais comparativos (informacões de outras instituições
com reconhecimento em excelência de Gestão) para a PGE;
VIll - Elaborar reIat6rio de Gestao da PGE baseado no instrumento de 1000
pontos da GesPublica e seNir de subsidio da mensagem governamentaI_
IX - Facilitar a elaboracão e revisâo do planejamento estratégico da PGE;
X - Os ciclos de monitoramento e avaliacão terão frequ_ncia:
a) Item I1 - mensat;
b) Item Il I - bimestral;
c) ltens lV e V - trimestrais;
d) Itens Vf_ Vll, Vlll e IX - anual, sendo que o item Vlll ter que ocorrer até o
mês de outubro de cada ano.
Art. 2'. Quanto à periodicidade e gerenciamento das reuniões: ._
'_ _--'
Centro Admin. 8_rbara de AIencar_ Av. _r. Jose Martins Rodrigues, 150 - Edson Qu_iroz :Ce_: 60811-520 _ fortaIeza, Cear_ fone: (85)3459.6403 _ fax:(85)310t.360___ _3

_

____ __

_, ___. ' ,_, _____0! _,_____,.;,._,_'__. _ ?
Go__ _
EST_o _a CEARA_

l - Os encontros dar-se-ão mensalmente, com duração de quatro horas;
Il - Deverá ser divulgada agenda anual para que todos os membros possam
garantir sua pa_icipaçáo nos encontros e eventos pIanejados;
l Il - _everá ser elaborada ata dos encontros e eventos do GesPúbIica-PGE,
devendo a mesma ser divuIgada para todos os agentes públicos da PGE e
externamentep quando pertinente ;
lV - A Assessoria de Comunicacão da PGE se fazer presente a todas as
reuniôes e publicizar_ semanalmente_ as açóes da GesPública-PGE, Iogo aps
a aprovapo pelo Procurador Geral do Estado;
Art. JO. O Comitê de A4ôes da GesPública na PGE será formado por
representantes das seguintes áreas: Direção Superior, Procuradoria da
Administração Indireta, Procuradoria da Dívida Ativa, Procuradoria de
Processos Administrativo Disciplinar, Procuradoria do Patrimônio e IVleio
Ambiente_ Procuradoria FiscaI, Consultoria, Procuradoria _udicial, CE-rREI,
Corregedoria, Assessoria de CIcu Ios_ Ouvidoria, Assessoria de
Desenvolvimento Institucionat, Assessoria de Comunicação, Coordenadoria
Administrativo Financeira, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e
CentraI de Licitaçóes.
A_. 40. O Comitê de Açôes da GesPubIica na PGE terá a seguinte
composic_o:
I - 01 (um) Coordenador, indicado pelo Procurador GeraI do Estado, para um
mandato de 01 (um) ano;
Il - 16 (dezesseis) Membros titulares, gestor da área ou representante
ind icado _
Art. 5^, Esta Portaria, as informa_ôes complementares ou suas atuali_acões,
deverão ser divutgadas pela Assessoria de Comunicacão, atravs da intranet
da Procuradoria GeraI do Estado do Cear.
A_. 60. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no _iário
Oficial do Estado, revogando todas as disposicões em contrrio.
Procuradoria-Geral do Es_d 0'__ , aos 11 de ju Iho de 201 2.
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