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PROCURADORIA GERAL DE JUSTI9A
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

PROVIMENTO N' t l5t20l2

Altera o artigo 30, cria o pal'grato 6nico do artigo 21
e o" qq f" e-z'Ao artigo 22 do Provimento no 922010'
que disciplina a concessao de diarias' passagens'

iluda de custo e indenizag6es de iran3pottg aoa
Mombros do Minist6lio Pfblico do Estado do Csare' e
di outras Providancias'

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

das atribuig6es l€gais lhe conteridas pelo art 127, S 20, da Constituigao Federal c/c o art 10'

inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de levereiro de 1993 e disposiq6es contidas no an'

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

Comolementar Estadual no 72, de 12 de dezembro de 2OOB - Lei Organica e Estatuto do

Minist6rio Piblico do Estado do Ceara'

CONSIDERANoO que a ConstituiQao Federal assegura ao Minist6rio Priblico

autonomia funciona| e administrativa, permitindo.lhe praticar atos pr6prios de gestao,

incluindo a expedieao de provimento para disciplinar as atividades administrativas do 6rgao;

GONSIDERANDo a possibilidade de alasiamento para curso' seminario'

congresso ou similar, tora do estado ou no exterior, conterida aos Membros do Ministerio

Piblico do Estado do Cear6 pelos artigos 203, lll e 204 da Lei Complementar no 7212008;

CONSIDERANDO dispor o $ 11 do artigo 37 da ConstituiQao da Reprlblica

que "neo sefto computadas, para efeito dos timites rcmunerat6rios de que trata o inciso Xl

do caput deste adigo, as parcelas de careter indenizatoio previstas em lei "i

CoNSIDERANDO que a mencionada ressalva constitucional se harmoniza

com as finalidades do regime remunerat6rio de subsldio instituido

Maior, e com os principios regentes da AdministraQao P0blica;

artigo 37, Xl, da Lei

ESTADO DO CEARA
i'IN|sTERIO POBLICO

O Minist€rio Fiblio 6 inslituig6o pema.enB, essencial a funslo jurisdicional do Esla
jurldica do regime democdtico e dos interesses sciais e individuis ind
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CONSIDERANDO que, consoante o artrgo 20, caput, da ResoluQao CNMP no

58/2010, o membro do Minist6rio Pfblico que se deslocar em car6ter eventual' tansit6rio e

em razao de serviQo, para |oca|idade diversa d6 sua sede, Iar6 ius A percepeao de dierias,

sem preluizo do custeio das passagens ou do pagamento de indenlzaQao de transporte;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o custeio de inscriQOes em

eventos educacionais e a concessao de passagens, di6rias, ajudas de custo e indenizaQoes

de transporte aos Membros do Ministerio Piblico do Estado do Ceara;

CONSIDERANDO, enJim, as disposiQ6es contidas no P A no 170A612012-3;

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

Art. 10. O artigo 30 do Provimento no 92/2010 passa a vigorar com a

seguinte redaQeo:

ArL ?. A concessao d€ passagets a6reas tem por obietiYo custear o
transporte a6reo necesstrio ao membro da Minisl6rio Pttblico em
rart; de viagem Para reatizagao de atividade funcional'
represen/E/gao istitucionat e a pafticipageo em- cur?o' seminerio,
congresso ou evento simllar, reatizado dentro ou fora do Eslado-

Art. 2p. Fica criado o paragrafo inico do artigo 21 do Provimento no

9212010, com a seguinte redaQao:

Att 21 , Omissis

Paregrafo inico, o Procurador-Gera, de Justiga podere conceder
pass-gens a6rcas ao membrc do Minist6tio Ptiblico devidamente
autorizado a pafticipal de curso, sdllinerio' congresso ou evento
simitar fora do Estado, desde que preenchidos, no qua couber, os
requisitos coDslatles nos i',cisos t, tt, ,tl e w do ett. 23 deste
Provlmento, etendendo-se ao meximo de 02 (duas) passagets
a6reas, ida e votta, por ano, a cada membra, e e concasseo de 02
(duas) passagens (ida e volta) pot Qvento-
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Art. 20. Ficam criados os SS 10 e 20 do artigo 22 do Provimento no 92/2010,

com as seguintes redaQoes:

Att, 22, Omissis

S 1o, O rcquertmenao de concessSo de passagens a6reas para
membro do Minist6rio Poblico, cuia viagem tenha por obietivo a
paflicipaeeo qn cur:so, seminario, cotgresso ou evento similar
realizado fora do Estado, se/ dirtgido ao Ptocurador'Geral de
Justiga e proaocotizado com a antecedencia minima de 10 (dez) dias
em rehQeo i data de inicio do curso, seminario, congresso ou evento
simitar, cabendo e Secretada de Recutsos Humanos informar se o
mQmbro ia foi benariciado com passagens aereas no resPectiYo ano
e, em caso Posi ivo, a quan,idade concedida.

S ?. Sarvo motivo relevante, os pedidos de passagens a6reas
obsevarao a emis^ieo do bilhele na tarffa mais baixa disponlvel para
voos de duraqao semethante, independentemente da empresa aerea
prestadora do servigo.

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

revogando-se as disposiQ6es em contrerio.

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

Gabinete do Procurador-Geral de JustiQa, em Fortaleza, 17 de i

Altredo RICAROO Cavalca

2012.

DO

Procurador-Geral de do Estado do
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