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ESTADO DO CEARA

MINISTERIO PT]BLICO
PROCI IR{DORIA CER"{L DE J( STIqA

PROVTMENTO N" 3712007

Cria e estabelece procedimentos
relativos ao uso de e-nror7 Pelas
Procuradorias e Promotorias de
Justiea do Minist6rio Ptiblico do
Estado do Cearl e di outras
providGncias (correio eletrdnico).

O DOUTOR MANUEL LIMA SOARES FILHO'
PROCURADOR-Gf,RAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes legais

dispostas no art. 45 inciso l, alinea 26, da Lei n' 10.675' de 08 de julho de 1982 -

Cddigo do Ministdrio Ptiblico do Estado do Ceard, e

CONSIDERANDO a necessidade de economrzar e

agilizar as correspond€ncias oficiais entre a Procuradoria Geral de Justiga e os

6rgdos do Ministerio Pfblico do Estado do Cear6;

CONS! DERANDO a disponibilizagdo de acesso it

Intemet pelos orgdos do Ministerio Pirblico;

CONSIDERANDO que a utilizagao deste melo

institucional priva de maior grau de seguranga e confiabilidade do que os

servicos abeflos de coneio eletronico:

CONSIDDRANDO que a administraqAo deste servigo

6 realizada por setor especifico da pr6pria Procuradoria Geral de Justiga;

Rf,SOLVI':

Art' l'- Determinar ?r Diretoria de Organizagio e

Inform6tica (DOI) a criagdo de e-mails individuais para as Bomotorias e

Procuradorias de Justiga da Capital e do tnterior do Estado do Cearii,

objetivando uma mf,lml) operacionalizagao na troca de informaqdes

instirucionais. i t.l ltr /
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ESTADO DO CEAR{
\IINISTERIO PUBLI( 'O

PROCURADORIA GERAL DE JUSTTCA

Panigrafo Unico Os e-matls serio recebidos pelos
(as) Promotores (as), Procuradores (as) de Justiga e Servidores (as) das unidades
mencionadas no capzt deste artigo

Art 2' - Os (As) Senhores (as) Promotores (as) e
hocuradores (as) de Justiqa e/ou Servidor (a) desipado (a) deverio acessar
diariamente os respectivos e-zails com o objetivo de tomar a comunicagdo mais
eftcaz.

Art 3'- A partir desta data todas as comunlcaqdes
oficiais poderdo ser feitas atravts de e-mail.

Art 4" - Esta Portaria entra em vigor 60 (sessenta)
dias ap6s a sua publicagdo, revogadas as disposigdes em contriAio'

Registre-se. Publique^se. Cumpra-se.

GABINf,,TE DO PROCURADOR GERAL DD

Procurador G€i usrca


