
PROCURADORIA GERAL DI] JUSTICA

lssisionrl ln roLiTIcAs rNsrITUcroNAIs

PROVIMENTO N" I27I2OI2

Altera dispositivos do Provimento

n'092/2010. que disciplina a concessdo

de di6rias, passagens' ajuda de custo e

indenizagao de transporte aos Membros

do Ministdrio Pirblico. regula o custeio

de inscriqdei para cursos' semin6rios,

congtessos ou similares realizados fora

do Estado.

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO

CEARA, no uso de suas atribuigOes legais'. na forml do. a1 127' $ 2'' da

do"r,lGao n"a" ral, art 26,V, da Lei Complementar Estadual n" 72' de 12 de

J-".liJ CI zoOt (i-ei Org6nica do Minist6rio Pirblico do Estado do CearS) e

;:-i;, n ia I-ei Federal 
-n" 

8.625193 (Lei OrgAnica Nacional do Minist6rio

Pirblico).

CONSIDERANDO que a Constituiqao Federal - assegura ao

Minist6rio Pribiico autonomia funcional e administrativa' permitindo-lhe praticar

"* 
p-pti". a" gestAo, incluindo a expedigdo de provimento para disciplinar as

atividades administrativas do orgdol

CONSIDERANDO a possibilidade de afastamento pa^ra. cursoJ

semin6rio, congresso ou similar, fora do estado ou no exterror' 
::1t".1':i:::

il;ffi;'d; M:;;'iJ'i" puuii"' io Estado do cea{\elos artigos 203' Ill e 204

da Lei Complementar Estadual n" 7212008; 
1 J

M.V j

f,STADO DO CEARA
MIN$TfRIO P{'BLICO
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIqA --
ASSESSORJA DE POL'TICAS INSTITUCIONAIS

CONSIDERANDO a-ne"e"siaad" de regulamentar 'a 
foma de

Dasamento ;; lid.i"t concedidas aos Membros do Ministdrio Priblico

5"i"trt"o* 
" 

t*rcipar de curso. semin6rio' congtesso ou similar:

RESOLVE editar o seguinte Provimento:

fut. 1". O artigo l9 do Provimento n' 92' publicado em 05 de

novembro de 2010. passa a vigorar com a seguinle redaqdo:

Arr. 19. Ao Membro do Ministdrio Prtbfico sutorizado s participar

rle curso' semindrio, congresso ou similar, ndo serdo concedidas mais de

S(cinco) tlidrias por cadi evento, realizado fora do Eslado ou no exlerior'

independentemente de sua duracdo'

Art. 2'. O par6grafo irnico do artigo 19 ser6 renumerado para $ 1'e

ser6 acrescido o $ 2o com a seguinte redaqdo:

$ 2' O pagamenro dus tlidrias concedidas em virtude de

oarticioocdi do Memblo do Minisldrio Piblico em curso' semindrio'

;;;;;t"; iu similqr, obedecerti ao disposto no artigo i5' pardgrafo rtnico e

seus incisos, desle Provimento.

Art. 3o. Este provimento entra em vigor na data de sua publicagio'

Ar1. 4". Ficam revogadas as disposig6es em contrerio'

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-

Gabinete do Procurador Geral de Justiga, em F eza, agosto de 2012.

Alfredo RICARDO de llolan Cavalcante ACIIADO
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