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PROVTMENTO No 100/2014.

Institui no imbito da Estrutura Organizacional do
Minist6rio P[blico do Estado do Cear6, a Secretaria
Executiva das Promotorias de Justiga Civeis
atuantes na defesa do idoso e da pessoa com
defici6ncia e d6 outras providGncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTI9A DO ESTADO DO

CEARA, no exercicio das atribuiqoes que lhe confere o artigo, 26, inciso V, da

Lei Complementar 72l2OO8 (Lei OrgAnica e o Estatuto do Minist6rio Priblico do

Estado do Cear6).

CONSIDERANDO a necessidade de especializar a atuaqAo

extrajudicial das Promotorias de Justiga Civeis que comp6em o Nilcleo de

Defesa do ldoso e da Pessoa com Defici6ncia. conferindo maior efici6ncia dr

atuaqao ministerial;

CONSIDERANDO ser missdo constitucional do Minist6rio Priblico

a defesa dos interesses sociais e individuais indisponiveis;

CONSIDERANDO competir ao Procurador:Geral de JustiQa
expedir Provimento que regulamente os servigos administrativos auxiliares das
Procuradorias e Promotorias de Justiga, visando ao melhor desempenho

administrativo e funcional dos Orgaos que as integram;

CONSIDERANDO que h6 inequivoca necessidade de dotar as
Promotorias de Justiga de gradual funcionamento administrativo, possibilitando-

lhes o efetivo desempenho das funq6es 
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'n"r foram cometidas na Lei

#\^
/ "



MINISTERTO
PROCI'RADORIA GER;AI, DE .TUSTIqA

OrgAnica do Minist6rio Priblico, notadamente inscritas na Constituigao Federal e
pela LegislagAo Especial;

CONSIDERANDO que os Promotores de Justiqa s6o as
autoridades mais indicadas para dirigir os servigos administrativos internos das
Promotorias de Justiga, cabendo-lhes participar da indicaqdo anual dos
SecretArios-Executivos das Promotorias de JustiQa;

CONSIDERANDO, por fim, que os funciondrios lotados nas
Promotorias de Justiga, pela natureza de seus servigos auxiliares, devem ser
reconhecidos como subordinados hier6rquicos dos promotores de JustiQa
encarregados de exercer as relevantes fung6es institucionais que lhes sao
atribufdas pela ConstituiQao e pelas leis da Rep(blica;

RESOLVE editar o presente provimento:

Art. 10. Fica Instituida no Ambito da Estrutura Organizacional da
Procuradoria Geral de Justiga do Estado do cear6, a secretaria Executiva das
Promotorias de Justiqa Civeis com atuagao na Defesa do ldoso e da pessoa

com Defici6ncia da Comarca de Fortaleza.

Art. 20. Incumbe ao Secretario-Executivo das promotorias de
Justiga civeis com atuaQao na Defesa do rdoso e da pessoa com Defici6ncia
da Comarca de Fortaleza, a administragdo institucional e a responsabilidade
pelos servigos administrativos internos da secretaria Executiva, competindo-
lhes:

| - Quanto d administragio de pessoal:

Executiva;

cio aos funcion6rios designados para a Secretaria
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b) conkolar a frequ6ncia diAria e atestar a freqr"i6ncia mensal;

c) autorizar a retirada durante o expediente;

d) decidir sobre pedidos de abono ou justificagSo de faltas ao

e) autorizar hor6rios especiais de trabalho, respeitados os limites
estabelecidos em Provimento do Procurador-Geral;

f) propor d Procuradoria-Geral de JustiQa modificaQ6es nos
horArios de trabalho dos funcion6rios;

g) aprovar escala de f6rias;

h) autorizar o gozo de f6rias relativas ao exercicio em curso;

i) propor ao Secretdrio-Geral o indeferimento do gozo de f6rias
regulamentares nos casos de absoluta necessidade de servieo.

sindicAncia;

ll - Quanto i mat6ria disciplinar:

a) recomendar a instauraQeo de processo administrativo e

b) recomendar a suspensAo preventiva de funcion6rios por prazo
de at6 '15 (quinze) dias;

c) recomendar pena de repreensdo;

d) recomendar pena de suspensdo de at6 15 (quinze) dias, bem
como converte-la em multa;

lll - Quanto a administragao de material e patrim6nio:

a) requisitar material permanente ou de consumo.

lV - Quanto e administrageo institucional:



MINISTERIO
PROCT'RADORIA

DO CEAru{
DE .I('STTqA

co
GERJAT

a) promover a distribuigdo dos processos administrativos entre os
Promotores de Justiga vinculados d Secretaria Executiva, obedecendo a
rigorosa igualdade e levando em consideraqdo a divisdo especifica das
atribuiqoes, podendo se utilizar de sistema informatizado desenvolvido ou
autorizado pela Procuradoria Geral de Justiga do Estado do Cear6;

b) efetuar, mediante consulta aos promotores de Justiqa
vinculados A Secretaria Executiva, a divisdo de trabalho nos periodos de
recesso forense, encaminhando-a ao procurador-geral de Justiga at6 quinze
dias antes de cada recesso;

Par6grafo Unico. Apresentando-se impossivet a divisao do
trabalho por declarada indisponibilidade dos promotores de Justiga vinculados
d Secretaria Executiva para trabalhar no recesso forense, o fato deve ser
comunicado ao Procurador-Geral de Justiga em idAntico prazo;

c) planejar e organizat eventos de natureza juridica, como
Congressos, Semin6rios, Simp6sios, etc, no Ambito de atuaqAo da Secretaria
Executiva;

d) despachar os processos administrativos que demandem a
atuaQao urgente do Minist6rio pdblico, independentemente de distrlbuigao, que
deverA ser realizada em seguida.

Art. 30. Os atos referidos no inciso l, alineas
"h", e inciso ll deverdo ser comunicados pelo Secretdrio_Executivo d
Secretaria-Geral para registro e eventuais provid6ncias administrativas.

$ 1o. Nos impedimentos, afastamentos, aus6ncias. f6rias e
licenQas do secret6rio-Executivo, as incumb6ncias referidas neste provimento

sdo cometidas ao Vice-secret6rio-Executivo, que ser6 ereito juntamente com o
SecretArio. h
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$ 20. Nesta hip6tese, ocorrendo impedimento, afastamento,
aus6ncia' f6rias ou licenqa do Vice-secretdrio-Executivo, as incumb6ncias da
Secretaria-Executiva, salvo deliberagAo diversa da maioria dos presentes, sao
cometidas ao membro do Minist6rio ptiblico mais antigo em cargo de
Promotoria de Justiga componente da Secretaria;

$ 30. Na vacAncia do cargo de Secret6rio-Executivo, o Vice_
Secret6rio-Executivo assumir6 pelo tempo restante do periodo para o qual
ambos foram designados. Na hip6tese de vacAncia simultAnea dos dois cargos,
ou de ulterior vacAncia do cargo de secret6rio-Executivo ocupado em cardter
definitivo pelo Vice-Secret6rio-Executivo, incidirdo as regras do pardgrafo
anterior, devendo quem assumir provocar o processo sucess6rio de indicagao
do novo nome d Procuradoria-Geral de Justiga no prazo de S (cinco) dias.

Art. 40. O SecretArio-Executivo e o Vice-Secret6rio_Executivo
serdo eleitos pelo voto secreto da maioria simples dos promotores de Justiga
Civels com atuaQao na Defesa do ldoso e da pessoa com Deficidncia. oara o
mandado de um ano, vedada a reeleigao. Fica estabelecido que na primeira
quinzena do m6s de fevereiro e em dia {til, ser6 realizada a eleic6o a que se
refere o presente artigo.

Par6grafo fnico. Compreendem as promotorias de Justiqa
Civeis com atuagao na Defesa do ldoso e da pessoa com Defici6ncia, para os
efeitos deste Provimento as seguintes Promotorias: 17a, 1tF, 1s€, ZOa,21a.22a
e 374 Promotorias Civeis da Comarca de Fortaleza.

Art. 50. O primeiro Secret6rio-Executivo eleito e o respectivo Vice_
Secretdrio-Executivo, excepcionalmente, exercerdo seus mandatos at6 a oosse
dos sucessores escolh

fevereiro de 2016.

eleigao a ser realizada na primeira quinzena de
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Art. 60. Este Provimento entrara em vigor na data da sua
publicagSo, revogadas as disposig6es em contrArio.

GABINETE DO PROCURADOR-G

Fortaleza, aos 12 de maio de 20.14.

JUSTIQA, em

Alfredo RICARDO de MACHADO

Procurador


