
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO NO 063/2014

Gria a estrutura organizacional e
administrativa da Ouvidoria Geral do
Minist6rio Priblico do Estado do Cear6 e
dA outras provid6ncias.

O Procurador-Geral de Justiga do Estado do Cear6, no uso das
atribuiq6es que lhe sdo conferidas pelo art. 1r7, gZ", da Constituigao Federal c/c-o air.
10, inciso V- da Lei no 8.625, de 12 de fevereiro de .1 993 e disposigoes contidas no art.
70 da Lei no 14.903/2008, c/c art. go, inciso [, e art. 26, XVfl, da iei comprementar no
72 , de 12 de dezembro de 20oB - Lei organica do Minist6rio ptibrico db Estado do

CONSIDERANDO que a elevada fung6o institucional que deve ser
exercida pela ouvidoria Geral do Minist6rio priblico do Estado do ieard vem ao
encontro do necessdrio desenvolvimento institucional e reconhecimento popular quanto
ao exercicio das fungoes atribuidas pela Carta Magna.

GONSIDERANDO que a Ouvidoria Geral, conforme o inciso l, do art. 20,
da Lei no 14.093, de 03 de abril de 2oog, possui relevantes atribuiq6es que impoem umgrau superior de an6lise de uma gama elevada de mat6rias 

-sobre 
as atividades

desenvolvidas pelo Minist6rio prjblico e seus serviqos auxiliares.

coNslDERANDo que a ouvidoria Gerar do Minist6rio pribrico do Estado
do ceara integra a estrutura administrativa do Gabinete do procurador-Geral de
Justica, conforme o $1o, do art. 1o da Lei 14.093/200g cic art. g0, paragrafo (nico, Lei
complementar no 72, de 12 de dezembro de 200g, e tem por obletivo primordLt aimplementaqdo de mecanismos que propiciem mais agiridade e' transpar6ncL na
atuaqao dos 6rgdos do Minist6rio priblico, sendo, desta i-orma, o grande 

'colaboiador

para o aperfeigoamento das atribuigoes ministeriais.

GONSIDERANDO que a ouvidoria Gerar do Minist6rio ptibrico devera
criar canal permanente de interrocuqio que permita aos cidadAos .""t"r.r, sul"rir,
representar, apresentar crfticas e erogios, obter informag6es, bem como acompanhir as
aqoes desenvolvidas pela instituiQao.

coNslDERANDo que o Minist6rio p.rbrico tem a nobre missdo de zerarpelo efetivo respeito dos Poderes priblicos e dos servigos de relevancia pfblica, direitos
assegurados pela Constituigdo Federal, promovendo as medidas necess6rias
garantta.
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CONSIDERANDO que as modernas prdticas de ouvidorias, bem como as
recomendaq6es do Conselho Nacional de Ouvidores do Minist6rio Priblico, apontam
para a necessidade cada vez maior de mediacSo dos conflitos sociais. vindo a atuacdo
no Ambito externo ser exercida mediante uma atividade que promova a intermedia[do
entre o cidaddo e os Org6os Priblicos, para a soluqdo de problemas onde os direitosda
cidadania tenham sido malferidos e por cuja garantia deva zelar o Minist6rio pfblico.

CONSIDERANDO que a Ouvidoria Geral tem a atribuigdo de desenvolver
um importante trabalho para transformar as manifestag6es dos cidaddos em
diagn6sticos capazes de permitir a identificaqao de dreas que demandam intervenQ6o,
favorecendo o aperfeigoamento dos serviqos prlblicos.

CONSIDERANDO a inexistdncia de regulamento da estrutura
organizacional e administrativa e do Regimento Interno da Ouvidoria Geral do
Minist6rio P(blico, previstos nos arts. 70 e 80, ambos da Lei no 14.093/2008.

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal em seu artigo j27, g 20,
assegurou ao Minist6rio Publico autonomia funcional e administrativa, permitindo-lhe
praticar atos pr6prios de gest6o, incluindo a expediq6o de provimento para disciplinar
as atividades administrativas do 6rgdo;

CONSIDERANDO a previsdo da concessdo de gratificagoes estabelecida
no artigo 34, ll da Lei Estadual no 14.043, de 21 de dezembro de 2007, que dispoe
sobre o Plano de cargos, caneiras e vencimentos dos servidores do Minist6rio p(blico
do Estado do Cear6;

CONSIDERANDO o teor da ResoluqAo no 01/2009 do Col6oio de
Procuradores de JustiQa do Estado do ceard, que estabelece crit6rios a conceslao de
gratificaqao de execugSo de trabalho relevante, t6cnico ou cientifico. em esoecial a
allnea "c" dos arts. 30 e 50;

RESOLVE:

Art. 10. A estrutura organizacional e administrativa da Ouvidoria Geral do
Minist6rio P0blico 6 composta por:

| - Gabinete do Ouvidor-Geral;

ll - Assessoria Jurfdica.

l l l -  Secretaria.

$ 1". O Gabinete tem por finalidade assistir o Ouvidor na elaboraoao de
seu expediente e na coordenagdo do fluxo de informag6es do orgdo.
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S 20. A Assessoria Juridica, vinculada ao procurador de JustiQa eleito
ouvidor, tem por finalidade o exercicio das atribuiq6es precipuamente juridicai que lhe
forem delegadas.

S 3o. A Secretaria tem por finalidade a programagdo, execuq6o e o
controle das atividades de administragdo geral e de apoio ir ouvidoria Gera-l e sera
coordenada por um Diretor nomeado por ato do procurador-Geral de Justiga, sob a
indicag6o do Ouvidor-Geral.

Art. 20. 56o atribuiqoes do Ouvidor:

l-  receber, examinar e encaminhar representagoes, den0ncias,
reclamaq6es, criticas, apreciaQ6es, comenterios, elogios, pedidos de informaqoes e
sugest6es sobre as atividades desenvolvidas peto Mhist6rio priblico e seus servicos
auxiliares;

_ ll - representar fundamentada e diretamente ao conserho Nacionar do
Minist6rio P0blico, nas hip6teses a que alude o art.1g0-A, g 20, da constituiqao FeJLrar,
ou, se for o caso, aos 6rgdos da AdministraQao superior do Minist6rio priblico:

lll - determinar, fundamentadamente, o arquivamento das den[ncias,
reclamag6es ou peqas informativas quando os fatos nera narrados nao traduzirem, em
tese, inegularidade;

- lV - garantir a todos os interessados nos servigos soricitados d ouvidoria
Geral do Minist6rio Priblico o direito de registro de suas comunicaQ6es e de retorno
sobre as provid6ncias adotadas bem como- os resultados obtidos, al6m de garaniir a
todos os demandantes um carater de discrig6o e de fidedignii"o" 

" 
qr"" tr," to,.

transmitido;

V - elaborar e. encaminhar ao Col6gio de procuradores de Justiga,
semestralmente, relat6rio contendo a sintese das representagoes, das denincias, dls
reclamag6es, das criticas, das apreciaq6es, dos comenterios, dos elogios, dos p"OiOo,
de informag6es e das sugest6es recebidas, destacando os encaminhimentos dados a
cada expediente e os resultados concretos decorrentes das provid6ncias adotadas:

vl - manter os registros dos expedientes enderegados d ouvidoria Gerar
do Minist6rio Priblico, informando sobre providdncias adotadas, exceto nas hip6teses
legais de sigi lo;

- Vll - organizar e manter arquivo da documentagao relativa ds
representag6es, den0ncias, reclam,ag6es, criticas, apreciagoes, comentarios, elogioqpedidos de informagoes e sugest6es enderegadas a ouvidoria Geral do Minisi6rio
Prjblico, inclusive das respectivas decisoes;
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Vlll - informar ao Procurador-Geral de Justiqa, ao Col6gio de
Procuradores de Justiga, ao conselho superior do Minist6rio prjblico, ao corr6oedor-
Geral do Minist6rio Ptiblico e ao conselho Nacional do Minist6rio prjblico, sempie que
solicitado, sobre o panorama geral das representag6es, das den6ncias, das
reclamaq6es, das crlticas, das apreciaqoes, dos coment6rios, dos elogios, dos pedidos
de informag6es e das sugest6es recebidas, bem como sobre questoei pontuais a elas
relacionadas;

lX - propor ao Col6gio de procuradores de Justiqa a elaboraqdo de
levanlamentos e diagn6sticos acerca das rotinas e resultados operacionais dos 6rgaos
do Minist6rio Priblico, podendo coordenar projetos com tais objetivos e sugerir medldas
tendentes ao equacionamento de anomalias pontuais eventualmente detecladas;

X - sugerir ao Col6gio de procuradores de JustiQa medidas de
aprimoramento da prestaQao dos serviqos do Minist6rio p(blico, com base nas
reclamag6es e representagoes, prevenindo a feiteragao dos problemas detectados.
bem como estudos e pesquisas com base nas sugest6es e reclamag6es apresentadas;

Xl - recomendar a
regras da boa administraQdo,
supefl ores competentes;

anulaq6o ou corregdo de atos contr6rios d Lei ou ds
representando, quando necess6rio, aos 6rg6os

Xll - divulgar, permanentemente, seu papel institucional junto d
sociedade, encaminhando, quando for o caso, o cidadao ao 6196o competente para
manifestar a sua reclamaqdo:

Parigrafo fnico. A Ouvidoria Geral do Minist6rio prjblico nio tem
atribuiqoes correcionais, sendo vedado i mesma substituir-se nas atribuiqoes
legalmente conferidas aos Org6os da Administragdo Superior da Instituigdo.

Art. 30. Sdo fung6es do(a) Assessor(a) Juridico(a), al6m daquetas
estritamente juridicas, determinadas pelo Ouvidor-Geral:

| - auxiliar no examine de denfncias, reclamagoes, criticas, coment6rios,
gl9qi9:,. eejdlgo-s de informag6es e sugest6es sobre as atividades desenvolvidas pelo
Minist6rio Priblico e seus servigos auxiliares, elaborando pareceres que subsidiem o
Ouvidor-Geral na an6lise das manifestag6es;

ll - emitir parecer sobre eventuais representaQoes feitas
fundamentadamente pelo ouvidor-Geral ao conselho Nacional do Ministerio priblico.
ou, se for o caso, aos 6rgdos da AdministraQao Superior do Minist6rio p[blico;

. lll - emitir pareceres nas recomendaQ6es de anulaq6o ou coneqAo de
atos administrativos contr6rios a Lei ou as regras da boa administraedo; bem como nas
representaQ6es, quando necessdrio, aos 6rgdos superiores competentes;
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lV - subsidiar o Ouvidor-Geral nas proposiq6es ao Col6gio de
Procuradores de Justiga sobre a elaboragdo de levantamentos e diagn6sticos 

-acerca

das rotinas e resultados operacionais dos 6rg6os do Minist6rio prjblico, podendo
coordenar projetos com tais objetivos e sugerir medidas tendentes ao equacionamento
de anomalias pontuais eventualmente detectadas;

V - elaborar parecer em procedimentos internos, nas demais hip6teses
determinadas pelo ouvidor-Geral, acerca dos aspectos juridicos, administrativos e
procedimentais das manifestaqoes;

Vl - acompanhar o atendimento dos pedidos formulados pelo Ouvidor e o
cumprimento das decis6es dele emanadas;

. ^ Vll - acompanhar e zelar pelo pronto e eficaz retorno das manifestag6es
dirigidas A Ouvidoria;

Vlll - colaborar com o Ouvidor-Geral e com a Secretaria no atendimento
ao priblico, na busca e prestagao de informaq6es e em outras atividades correlatas;

. lX - proceder a pesquisas juridicas de dados ou informagoes, com vistas
d definigdo do melhor encaminhamento que deva ser dado ds manifestiqoes recebidas,
ou para efeito de instrugdo das respostas aos interessados;

X - sugerir ao Ouvidor-Geral medidas que contribuam para o
aperfeicoamento das atividades da ouvidoria, al6m de elaboras estudos oara a
divulgaQao permanente do papel institucional junto a sociedade, encaminhando,
quando for o caso, o cidad6o ao 6rgdo competente para manifestar a sua reclamagdo;

Art. 40. 56o funQoes do(a) Diretor(a) de Secretaria da Ouvidoria Geral:

l- coordenar os servidores lotados na secretaria da ouvidoria Geral para
que desenvolvam suas atividades para atenderem de forma rapida as demandas
afeitas as atribuigoes da ouvidoria Geral, observando-se, na sua execugdo, os
principios -da administraqao priblica previstos no caput do art. 37 oa conitituigao
Federal, eficaz,

ll - inserir no sistema eretr6nico pr6prio, traduzindo-rhes o contetido e os
dados essenciais, as manifestaq6es enderegadas a ouvidoria, mediante contato
pessoal ou telef6nico, por via postal ou por e-mail, no sistema convencional;

. lll - zelar pela limpeza, fianutenQao, guarda e conservagdo dos espagos
fisicos e do patrim6nio material da ouvidoria, com-unicando ao ouvidor as eventulis
irregularidades constatadas;

V - receber a dirigida ao Gabinete, especialmente



aquela vinda por via postal, submetendo-a, quando necessdrio, ao registro e d analise
do Ouvidor;

V - atender com atengAo e lhaneza as pessoas que buscarem os servigos
da ouvidoria, tomando por termo ou anotando suas declaraqoes, com vistas a oportuna
inserqao no sistema eletr6nico de registro e controle das manifestag6es;

Vl - organizar e manter o arquivo do Gabinete, inclusive o de documentos
armazenados em meio eletrdnico, os quais deverao ser, periodicamente, submetidos a
back-uo:

Vll - administrar a agenda do Ouvidor, para efeito de atendimento ao
priblico, contatos internos e externos, viagens e outros compromissos funcionais;

Vlll - analisar o conte0do das manifestaq6es, sugerindo ao Ouvidor o
encaminhamento que lhes deva ser dado;

lX - preparar relat6rios, despachos, corresponddncias explicativas ou de
encaminhamento, submetendo os respectivos textos e consideraedo db ouvidor. bem
como protocolizar e providenciar a devida expedigdo;

X- colaborar com o Ouvidor-Geral e com o Assessor Juridico, para o bom
e regular desempenho das atividades inerentes ds respectivas fungoes.

Art. 50. E assegurado A Ouvidoria Geral o acesso a todos os 6rgAos do
Minist6rio Prjblico, constituindo dever de seus membros e servidores empre"star-lhe
apoio e fornecer-lhe, em careter prioritario, as informag6es e os documentos que vier a
solicitar no desempenho de competencia, da forma que se fizer necessaria a devida
instruqao de seus pronuhciamentos.

. . _ Par6grafo rinico. A omissao injustificada no atendimento as soricitag6es
ou requisiq6es da ouvidoria Geral, ou ainda o cerceamento das atividades inerentei ao
exerclcio de sua competoncia, constitui infragdo disciplinar por violagdo de dever
funcional, prevista no art- 2jZ, Vl, da Lei Complementar n". ZZ\OA, e, ap6s ter sido dada
oportunidade de manifestagdo aos interessados, poderdo, a juizo do ciuvidor-Geral, ser
comunicadas, mediante representagao, a corregedoria-Geral do Minist6rio priblico e a<r
Conselho Nacional do Minist6rio prlblico.

MINISTERIO PUBLICO DO CEARA
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Art.6o. Por ato do Procurador-GeralArr. o". por ato cto procurador-Geral de JustiQa e, sob a indicaqdo do
ouvidor-Geral, ser6o designados servidores para compor i Assessoria Juridica e apor a Assessoria Juridica e a
secretaria e seu respectivo Diretor da ouvidoila Geral do Minist6rio prjblico do Estado
do cear6, podendo ser-lhes atribuida gratificaqao por elaboragao ou execuqdo de
trabalho cientifico, conforme artigo 5o, "c" da Resolugao cpi no 01/200g e das
disposiQ6es contidas na Lei Estadual no 14.O4312007.
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Art. 70. Este Ato de Regulamentagao entrar6 em vigor na data de suapublicagSo, revogadas as disposicoes em contrdrio.

PROCURADoRIA GEML DE JUSTIQA, em
2014.

Alfredo RICARDO
Procurador-Geral de J

aos 11 de abri l  de

Holanda


