
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORTA DE POLiTICAS INSTITUCTONAIS

PROVIMENTO N' 14612O13

Regulamenta o Regimento Intemo do
Conselho Gestor do Fundo de
Manutengao da Escola Superior do
Minist6rio Priblico do Estado do ceara -
ESMP.

O Procurador-Geral de JustiEa do Estado do Ceard, no uso das

atribuigoes previstas nos incisos V e XVIII, todos do artigo 26, da lri Complementar

Estadual n.72, de 12 de dezembro de 2008 e considerando o disposto no artigo 1", da

I-ei Complementar Estadual n.85, de 21 de dezembro de 2009 e inciso IX do Decreto

de niimero 30.996, de 05 de setembro de 2012,

RESOLVE:

Art. 1', O Conselho Gestor do Fundo de ManutenQAo da Escola

Superior do Minist6rio Piiblico do Estado do Cear6, 6196o colegiado de administraEdo

financeira e econOmica dos valores e recunos previstos pela I-ei Complementar

Estadual n.85, de 21 de dezembro de 2009, regulamentado pelo Deqeto n.30.996, de

05 de setembro de 2012, com sede na Capital do Estado do Cear6, vinculado d

Procuradoria Geral de JustiQa, no exercicio de sua gestao, compete administrar e gerir

os valores depositados no Fundo de ManutengAo, podendo pam tanto:

reculsos;

I - deliberar sobre a forma de aplicaE6o e destinagao dos
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II - firmar conv€nios e contraios com o objetivo de elaborar,

acompanhar e executar as ag6es pertinentes ds finalidades do Fundo de Manutencao da
Escola Superior do Ministedo Pfblico do Estado do Ceard:

III - solicitar no desempenho de suas atdbuiE6es, a colaboraqio,
pareceres tecnicos, e outros dados relevantes para a apreciaEdo de cada caso conqeto
de aplicaESo dos recursos referidos no Fundo de Manutencao da ESMP:

IV - propor alterag6es do presente Regimento Intemo, na forma
regulamentar.

Art. 2'. O Conselho Gestor do Fundo de Manuten€Ao da Escola
Supedor do Ministdrio Priblico 6 composto pelos seguintes membros:

I - o Procurador-Geral de JustiEa;

II - o Diretor-Geral da Escola Superior do Minist6do piiblico;

III - 1(um) representante da Corregedoria-Geral do Minist6rio
Piblico;

IV - l(um) representante do Conselho Superior do Minist€rio
Ptiblico;

V - 1(um) representante do Col6gio de procuradores de Justiqal

\aI * 1(un) representante do corpo docente da Escola Superior
do Ministdrio Priblico.
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$ 1". A presiddncia do Conselho Gestor ser.4 exercida pelo

Procurador-Geral de Justiga, membro nato, que s€r6 substituido, em suas aus€ncias,

por um vice-presidente, eleito pelo voto direto de seus membros.

S 2". Somente poderd ser eleito para o cargo de vice_presidente
um dos membros do Conselho Gestor mencionados nos incisos II a IV desre arnso.

S 3'. Os membros do Conselho Gestor ser6o nomeados pelo
Procurador-Geral de Justiga, para mandato de l(um) ano, permitida uma reconduqdo.

S 4'. O Consetho do Fundo de

do Minist6do Priblico reunir-se-d ordinariamente em
podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer

convocaEao de seu Presidente, na forma estabelecida

Superior do Ministdrio Pfrblico ESMp.

ManutenQAo da Escola Supedor

sua sede, na Capital do Estado,

ponto do territ6rio estadual por

no Regimento Interno da Escola

$ 5'. O Conselho Gestor deliberarii pelo voto da maioria simples
dos seus rnembros, cabendo ao presidente o voto de desempate.

$ 6.. A participaEdo no Conselho Gestor do Fundo de
Manutengeo da ESMP 6 considenda servigo piblico relevante, vedada a remunemgao
a qualquer titulo.

$ 7., No exercicio da sua gestAo, compete ao Conselho Gestor,
al6m de administrar os valores e recurcos depositados na conta do Fundo de
Manutengao, prcmover trimestralmente, a divulgaQeo dos relat6rios de recertas e
despesas do Fundo na Intemet, encaminhando ia para a Assembleia I-egislativa e
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ao Tribunal de Contas do Estado do Cear6 e prestar coltas aos 6rgeos competentes, na

forma da Iri Comolementar:

Art. 3'. Compete ao kesidente do Fundo de Manuteneao da
ESMP:

I - determinar a publicagao mensal dos demonsftativos das
receitas e das despesas gravadas nos recursos do Fundo no portal da transparEncia do
Minist6rio Pfblico do Estado do Cear6 e envialos para a SEFAZ_ Secretaria da
Fazenda do Estado do Cear6 (c6lula de contadoria das indiretas);

II - providenciar a publicagao trimeshal dos demonstrativos das
receitas e das despesas gravadas nos recursos do Fundo ahavds do portal da
transparoncia no site da PGJ-CE, encaminhando copia i Assembleia Legislativa, ao
Tribunal de Contas do Estado do Cear1L e para a SEFAZ- Secretada da Fazenda do
Estado do Cear6 (cdlula de contadoria das indietas)l

III - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do
Conselho;

IV - representar o Conselho Gestor nos atos oue se fizercm
necessarios;

V - convocar, presidir as reuni6es e executar suas deliberag6es;

VI - aprovaf a pauta das reuniSes;

VII - assinar as atas juntamelte com os demais membros do
Conselho Gestor presentes ds reuni6es.
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Art. 4'. Aos Membros do Conselho compete:

| - participar e vorar nas reunides;

II - propor a convocaQeo de reuni6es extraordindrias. Dor
prcvocaqao de um terqo dos seus membros;

III - realizar estudos, apresentar proposigdes sobre mat6rias da
drea de atuagao do Conselho:

fV - propor e requerer esclarecimentos que lhes forem iteis a
melhor apreciaEdo dos assuntos em pauta.

Art 5.. O Conselho Gestor do Fundo de ManutenEAo da Escola
superior do Ministdrio Pfblico terd uma secretada Executiva diretamente subordinada
ao seu Prcsidente.

S 1.. A procuradoria Geral de JustiQa prestar6 apoio
administmtivo e fornecerd os recursos humanos e materiais necessdrios ao Conselho
Gestor e i sua Secretaria Executiva.

$ 20. A Secretaria Executiva sel6 composta por t6cnicos
designados pelo Pfocurador Geral de JustiQa, segundo o perfil adequado d fungdo, com
a segumte composigeo: secretdrio executivo representado pelo Diretor de Ensino da
Escola supedor do Ministdrio priblico - ESMp, Diretor Administrativo e Financeiro
da Escola Superior do Ministdrio pirblico ESMp, Coordenador da Assessoria de
Planejamento da Procuradoria Geral de Justiga, e Secret6rio de Finaneas da
Procuradoria Ceral de JusriEa.
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$ 3'. A Secretaria Executiva serd responsdvel pela coordenagao,
assistCncia t6cnica, publicaEdo e execugao das ag6es desenvolvidas pelo Conselho
Gestor do Fundo de Manutengao da ESMp, inclusive as publicaE6es dos incisos I e II
do arligo 3o desse Regimenlo lnlerno,

$ 4.. A Secretada Executiva auxiliard o Conselho Gestor no
monitoramento das aEdes financiadas pelo Fundo de ManutenEeo da Escola Superior
do Minist6rio Priblico, zelando pelo cumprimento dos prazos e o alcance dos objetivos
pretendidos;

Art. 6'. A prestaEeo de contas de cada curso desenvolvido pela
Escola Superior do Ministddo priblico dever6 ser apresentada, pela Secretada
Executiva, ao Conselho Gestor em at6 30 (tdnta) dias ap6s o tdrmino do cronograma
de execuEeo do curso respectivo.

Art 7.. A preshgeo de contas devera ser constituida dos
seguintes documentos:

I - demonstrativo de execuqeo da receita e da despesa;

II - relag6o dos pagamentos efetuados, acompanhada dos
originais ou c6pias autenticadas de notas e recibos fiscais;

III - extrato bancddo com a movimentaeao dos recursos
recebidos;

IV - relaESo dos bens e equipamentos adquiridos,
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Art 8.. Os bens m6veis e im6veis adquiridos com recursos do
Fundo de ManutenQeo da Escola Superior do Minist6do pfblico serio incorporados ao
patrimdnio da Procuradoria Geral de Justiqa do Estado do Cear6, com utrhzaEAo
exclusiva pela Escola Superior do Minist6do priblico do Estado do Ceard-ESMp.

Art. 9". A Diretoria Administrativa e Financefua da Escola
Superior do Ministdrio Priblico - ESMP, comunicarii no prazo de l0 (dez) dias, ao
Conselho Gestor do Fundo de ManutenQao da ESMp os dep6sitos realizados na conta
especifica denominada ,Fundo de Manut€ngao da Escola Superior do Ministerio
Ptiblico", devendo individualizar a origem dos dep6sitos.

Art. 10.. Os casos omissos e as drividas surgidas na aplicagdo do
presente Regimento Intemo sereo dirimidos pelo presidente, ouvido o Colesiado.

Art. 11.. Este provimento entra em vigor na data de sua
publicaQao, revogando-se as disposi€des em contr6rio.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE.SE-

Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa, em Fortaleza, 25 d

Alfredo RICARDO de Ho lcante MAc
Procurador-Geral d ustiea do Eatado do

e 2013


