
i,INISTERIO PUBLICO
PROCUR,ADORIA GERAL DE JUSTICA

ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCI'ONAIS

PROV|iTENTO No 16612013

Altera o artigo 39 do Provimento no 92/2010, e da
outras providAncias

O PROCURADOR.GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO CEARA,

no uso das atribuigoes legais que lhe sao conferidas pelo art.127, S 20, da

Constituigeo Federal, c/c o art.10, inciso XlV, da Lei Federal no 8.625, de 12 de

fevereiro de 1993 e disposig6es contidas no art. 26, incisos V e Xvlll, da Lei

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

Estatuto do Ministerio Piblico do Estado do Ceara,

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal assegura ao Minist6rio

P0blico autonomia funcional e administrativa, permitindolhe praticar atos pr6prios de
gedao, incluindo a expediqao de provimento para disciplinar as atividades

administrativas do 619ao;

CONSIDERANDO a importancia da participageo dos membros

ministeriais em eventos juridicos, com o intuito de aprimorar a qualidade do servigo

orestado a sociedade:

RESOLVE:

Art. 1". O artigo 39, capul do Provimento no 9212010 passa a vigorar

com a seguinte redagao:

ArL 39: A concessSo de patrocinio da Procuradoria
Justiga a membros do Minist6rto Poblico, para

O M'nbreno Publico d rndirui9rc pemdenre. es'encial ,L tunfiLojurisdkional do l-.rado. incumbindGlhe a
jurldic4 do regime demodetico e dos intercses sociais e individuak indisponlleh (CF.
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cur:sos, semin6nbs, congressos ou eventos afins, visa auxiliar a
promoeao do seu apefieieoamento funcionat e cuttural.

Art. 2'. Ao artigo 39 do Provimento no 9212010 ficam acrescidos os
paregrafos 40 e 50, com a seguinte redagao:

S 40. A concesseo de inscriFaes pan participageo em eventos,
dentro ou fora do Estado, somente sereo concedidas se verificada
a peftinencia da area de atuaeeo do membro ministerial
interessado com o tema do evento.(N.R.)

$ 5o A concess5o de inscrigdes para pafticipageo em eventos,
dentro ou fon do Estado atendere aos limites da disponibiliclade
orgamentaria, bem como aos crit6rios de conveniencia e
oportunidade estabelecidos pela chefia institucional.(N.R.)

Art. 30. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicagao,

ticando revogados os incisos I e ll do artigo 39 do Provimento no g2l2010..

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

Procuradoria
de agosto de 2013.

Geral de Justica do Estado do Fortaleza, aos 07

Alfredo RICARDO de Ho HADO

Procurador-Geral d uslica do Estado Cea16
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