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ESTADO DE GOIÁS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

 
 

PORTARIA Nº 351-GAB, de 22 de agosto de 2022

 

 

 

 

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 5º, I e X, da Lei Complementar nº 58, de 4 de julho de 2006,

Considerando a imprescindibilidade de uma atuação ins�tucional estratégica e coesa;

Considerando a necessidade de gerir e organizar os serviços prestados pela
Procuradoria-Geral do Estado com a u�lização de ferramentas e inovações que promovam o
fortalecimento e a integração da atuação de suas unidades;

Considerando a necessidade de aumentar a eficiência dos recursos humanos,
financeiros e ins�tucionais da Procuradoria-Geral do Estado, por meio da qualificação dos recursos
disponíveis, com técnicas apropriadas de desenvolvimento;

Considerando as disposições da Lei Complementar nº 174, de 30 de junho de 2022, que
promoveu alterações na Lei Complementar nº 58, de 4 de julho de 2006, sobre a estrutura da
Procuradoria-Geral do Estado, resolve:  

 

 

Art. 1° A Coordenação-Geral, subordinada diretamente ao Gabinete do Procurador-
Geral, será exercida por membro da carreira que se encontre em a�vidade, a ser escolhido pelo
Procurador-Geral.

Parágrafo único. O Coordenador-Geral será nomeado para o cargo em comissão de
Procurador Coordenador.

 

Art. 2° Incumbe ao Coordenador-Geral a condução de questões administra�vas
referentes ao funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, notadamente:

I – Na área de recursos humanos:

a) promover a gestão administra�va das unidades �tularizadas por Procuradores do
Estado, coordenando as respec�vas subs�tuições em caso de relotação, férias, impedimentos e licenças;

b) sugerir ao Procurador-Geral do Estado as designações para subs�tuição e auxílio
às unidades �tularizadas por Procuradores do Estado;

c) sugerir ao Procurador-Geral a adoção de medidas tendentes a solucionar as
demandas das unidades �tularizadas por Procuradores do Estado que se refiram a volume, dificuldade
e/ou complexidade do trabalho;
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d) acompanhar a coordenação do estágio probatório dos integrantes da carreira de
Procurador do Estado a cargo da Corregedoria, mantendo o gabinete do Procurador-Geral informado
sobre o desempenho dos Procuradores subs�tutos.

II – Na área de tecnologia e inovação:

a) gerenciar os sistemas informa�zados da Procuradoria-Geral do Estado,
acompanhando as a�vidades, a produ�vidade e os resultados do setor de tecnologia da informação;

b) prospectar e sugerir ao Procurador-Geral a adoção de novas tecnologias;

c) adotar e/ou sugerir medidas necessárias ao aperfeiçoamento e atualização dos
sistemas informa�zados da Procuradoria-Geral do Estado, estabelecendo as prioridades a serem
executadas.

 

Art. 3° O Núcleo Central de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral do Estado
(NCSI), ins�tuído pela Portaria nº 230/2018-GAB (8508380), integrará a Coordenação-Geral.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE 
Procuradora-Geral do Estado
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