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ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIEA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO NO 59/2013

Altera o caput do artigo 20, do Provimento no 00lt95,
que disp6e aobre a criaeao do CENTRO DE APOIO
opERACtOltAL DA tNFANCtA E JUVENTUDE e regula
a designaqao das Promotorias e promoto.es de
Justiga para as atribuic6es pertinentes ao Minist6rio
priblico.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTTCA DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribui96es legais lhe conleridas pelo art. t27, g 2P, da ConstituiQao Federal c/c o art.1o,
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de levereiro de 1993 e disposiQ6es contjdas 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 2OO8 - Lei Organica e Estatuto do
Minist6rio Piblico do Estado do Cear6,

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal assegura ao Minist6rio priblico

autonomia funcional e administrativa, permitindolhe praticar atos pr6prios de gestao,
incluindo a expediQeo de provimento para disciplinar as atividades administrativas do 6rgao;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 29, da tC no 72l\g, "os Cenfros de
Apoio Operacional serao instituidos e otganizados por Ato do procuradorceral de Justiga,
que nomeata os seus coolderadores e assessores dethe os procuradores ou promotores

de Justiga da mais elevada entrencia,';

RESOLVE:

Art. 10. O caput do artigo 20 do p.ovimento no 001/95 passa a vigorar com a
seguinte redaqao:

"Att. ? -

INFANCIA

O Coordenadot do CENTRO DE A?OIO OqERACIO
E DA JUVENTUDE sere designado por ato do

O Minist6rio PnbU@ € inslituieao pe.manente, es*ncial A fungdo jurisdicio.aldo Est2do, incunbi.do
juridica, do rcgine demonatico e dos interesses sociais e individuais indislroriveis lCF.

LDA



ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

de Justiga, dentre os Ptocuradores ou Promotores de Justiga da mais

elevada entrencia, para mandato de um ano, permitindo-se a recondugeo."

Art. 20. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicagao,

revogando-se as disposiQdes em contrdrio.

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

Gabinete do Procurador-Geral de , 13 de marQo de
2013.

Alfredo RICARDO Cava de HADO
Procurador-Geral de stiea do Estado do ra

o Ministcrio Priblioo € inslitui€o peman€nte, essncial n tunsdo jlrisdicio.ai do Esbdo, incunbindo,lhe a deresa da ordenjuridiq, do reginE democr6ti@ e dos intereses sciais e individuais indjs?ontveis (CF, art. 127)


