
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 12212012

Altela o par6grafo Unico do artigo 21 do Plovimento
no 9212O1O, que disciplina a concessao de diarias,
passagens, ajuda de custo e indenizag6es de
transporte aos Membros do Minist6rio Priblico do
Estado do Ceare, e da outras providoncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA, no uso

das atribuiQ6es legais lhe conleridas pelo art. 127, S 2a, da Constituigao Federal c/c o art.10,

inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de tevereiro de 1993 e disposiQoes contidas no art

26, Xll l da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993 c/c o art.278 da Lei

Complementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2008 - Lei Organica e Estatuto do

Ministdrio P[blico do Estado do Cear6,

CONSIDERANDO que a ConstituiQeo Federal assegura ao lvlinist6rio Prblico

autonomia funcional e administrativa, permitindolhe praticar atos pr6prios de gestao,

incluindo a expediQao de provirnento para disciplinar as atividades administrativas do 6rgao;

CONSIDERANDO a possibilidade de atastamento para curso, semrnario,

congresso ou similar, Jora do estado ou no exterior, conferida aos Membros do Ministerio

P(blico do Estado do Ceara pelos artigos 203, lll e 204 da Lei Complementar no 7212008;

CONSIDERANDO

gens aos Membros do Ministerio

a necessidade de regulamentar a concessao de passa-

P[blico do Estado do Ceara;

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

O Ministdiio I'(blio 6 instnuigao perna.enle, esse.cial i,lunqao jurisdi
lulidica, do regime dcDocdlico c dos irtercsses sociars e i

do  fs rado,  incumbindo lhe  J  de fesJ  dr  o rdem
viduah indisponivcis (CF. a . 127)



ESTADO DO CEARA
MIN|sTER|O PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

Art. 10. O pardgrafo inico do artigo 21 do provimento no 92/20i0 passa a
vigorar com a seguinte redaQaol

Att, 21. Omissis

Paregrafo anico. O procurador-Gerat de Justiga podera conceder
passagens a6reas ao membrc do Ministario phbtico devidamente
ayto-lizalo a participar de curco, seminerio, congresso ou evento
similar fora do Estado, desde que preenchidos, io que couber, os
rcquisitos corslarles nos ,ircrsos t, tt, trt e lV do art- 2g deste
Provimento,

Art. 20. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicacao,
revogando-se as disposiq6es em contrdrio.

Registre-se. publique-se. Cumpra_se.

Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa, em Fortaleza, 1o de

Affredo RICARDO Caval Holanda HADO
Procurador-Geral de stiga do Estado Ceara

2012.

o Minisl6rio Pfbri@ 6 instiluigao pelmanente. esenciar d fungaoju.isdicionar do Estado. incumbindo,rbe ,leresa da ordenjuridica. do 'egime denod6no e dos inreresses socjais e iidividuis indispoiiveis (cF, a;i. i2?)


